หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
อังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
Bachelor of Science Program in Food Business Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)
(วท.บ( .การจัดการธุรกิจอาหาร
Bachelor of Science (Food Business Management)
B.Sc. (Food Business Management)

3. วิชาเอก/ความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
การจัดการธุรกิจอาหาร มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ มี
วิทยาศาสตร์ การอาหารและบริหารจัดการ

ความรู้พื ้นฐานทางด้ าน

4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
136 หน่วยกิต
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จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย เอกสารประกอบคาสอนและตาราใน
หลักสูตรเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วิชา ของ

5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6 .สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2552)
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ให้ ความเห็นชอบการปรับปรุง
หลักสูตรเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
- สภาวิชาการเห็นชอบ หลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554
สภาสถาบันอนุมตั ิ หลักสูตรในการประชุม ครัง้ ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
เปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในปี การศึกษา255 6
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ประกอบธุรกิจด้ านอาหาร
8.2 ทางานในบริษัทต่างๆ ที่อยูใ่ นห่วงโซ่อตุ สาหกรรมอาหาร ตังแต่
้ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดหา
วัตถุดบิ ธุรกิจด้ านการผลิตหรื อแปรรูปอาหาร ธุรกิจค้ าปลีกและค้ าส่ง ธุรกิจทางการขาย และ
การตลาดทางอาหาร ธุรกิจบริการด้ านอาหาร เช่น ครัวภัตตาคาร ครัวการบินและโรงแรม ธุรกิจ
ร้ านอาหารแฟรนไชส์ รวมถึงธุรกิจการนาเข้ าและส่งออกอาหาร ตัวอย่างตาแหน่งงาน เช่น เจ้ าหน้ าที่
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ฝ่ ายวางแผนการผลิต เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายคลังสินค้ า /สโตร์ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาด เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ายจัดซื ้อ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายวางแผนงาน เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย และงานตาแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
8.3ทางานในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
8.4 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้ อง
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ-สกุล
1. ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

ตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
ปี ที่สาเร็จการศึกษา
2548
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร)
2536
วท.ม. (เทคโนโลยีการอาหาร)
2532
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)

2. ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

D.Tech.Sc. (Post Harvest and 2543
Food Process Engineering)
M.Sc. (Post Harvest Technology) 2537
2532
วท.บ . (เทคโนโลยีชีวภาพ)

3. นางผาณิต รุจิรพิสฐิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม . (เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร)

2536
2533

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย กรุงเทพมหานคร
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชันเรี
้ ยนโดย เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ว่า
ด้ วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขันปริ
้ ญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้ าศึกษาในหลักสูตรนี ้
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ว่าด้ วย การ
เทียบโอนหน่วยกิตในการเข้ าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข.) และระเบียบ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยว่าด้ วย การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอก
ระบบและ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัยเข้ าสูก่ ารศึกษาในระบบ ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 (ภาคผนวก ค.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตรจานวน 136 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
3.1.2 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
1) กลุม่ วิชาภาษา
15 หน่วยกิต
2) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
3) กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
4) กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
5) กลุม่ วิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 100 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
1) กลุม่ วิชาพื ้นฐานเฉพาะด้ าน
21 หน่วยกิต
- ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
(15) หน่วยกิต
- ด้ านบริหารธุรกิจ
(6) หน่วยกิต
2) กลุม่ วิชาเอก-บังคับ
49 หน่วยกิต
- ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
(31) หน่วยกิต
- ด้ านบริหารธุรกิจ
(18) หน่วยกิต
3) กลุม่ วิชาเอก-เลือก
15 หน่วยกิต
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แผน ก หลักสูตรปกติ
วิชาเอก-เลือกในสาขา
15 หน่วยกิต
- ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร (9) หน่วยกิต
- ด้ านบริหารธุรกิจ
(6) หน่วยกิต
ฝึ กงานอย่างน้ อย 180 ชัว่ โมง
แผน ข หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา
วิชาเอก-เลือกในสาขา
9 หน่วยกิต
- ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร(6) หน่วยกิต
- ด้ านบริหารธุรกิจ
(3) หน่วยกิต
วิชาสหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
4) กลุม่ วิชาโท
15 หน่วยกิต
3.1.2. 3หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้ วย 2 หลักแรกเป็ นตัวอักษร และตามด้ วยตัวเลข 3
หลัก มีความหมายดังนี ้
1) รหัสวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (30 หน่ วยกิต)
หลักที่ 1
H = รับผิดชอบโดยคณะมนุษยศาสตร์
S = รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
B = รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจ
หลักที่ 2
G = หมวดศึกษาทัว่ ไป
หลักที่ 3
0 = รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
2) รหัสวิชาแกน
หลักที่ 1 - 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์
SC, ST = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
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NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
หลักที่ 3
1 = ชันปี
้ ที่ 1
2 = ชันปี
้ ที่ 2
3 = ชันปี
้ ที่ 3
4 = ชันปี
้ ที่ 4
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
3) รหัสวิชาเอก
หลักที่ 1
B = คณะบริหารธุรกิจ
A = คณะบัญชี
E = คณะเศรษฐศาสตร์
H = คณะมนุษยศาสตร์
S = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
C = คณะนิเทศศาสตร์
N = คณะวิศวกรรมศาสตร์
L = คณะนิตศิ าสตร์
หลักที่ 2
ใช้ อกั ษรย่อภาษาอังกฤษแทนสาขาวิชา
(ยกเว้ นคณะที่ไม่มีสาขาวิชา คือ คณะบัญชี
เศรษฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ ให้ ใช้ เหมือนรหัส
วิชาแกน คือ AC EC และ LW ตามลาดับ)
P = สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
I = สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักที่ 3
1 = ชันปี
้ ที่ 1
2 = ชันปี
้ ที่ 2
3 = ชันปี
้ ที่ 3
4 = ชันปี
้ ที่ 4
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
4) รหัสวิชาเลือกเสรี (6 หน่ วยกิต)
หลักที่ 1 - 2 BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
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HM = คณะมนุษยศาสตร์
SC, ST = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
หลักที่ 3
0 = หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักที่ 4 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 01 - 99
5) รหัสวิชาโท (15 หน่ วยกิต)
หลักที่ 1
B = คณะบริหารธุรกิจ
A = คณะบัญชี
E = คณะเศรษฐศาสตร์
H = คณะมนุษยศาสตร์
S = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
C = คณะนิเทศศาสตร์
N = คณะวิศวกรรมศาสตร์
L = คณะนิตศิ าสตร์
หลักที่ 2
X = กลุม่ วิชาโท
หลักที่ 3 - 5 ลาดับวิชาตังแต่
้ 001 เป็ นต้ นไป
6) รหัสของวิชาที่ขอรับบริการจากคณะอื่น
หลักที่ 1 - 2 คณะที่ให้ บริการ
BA = คณะบริหารธุรกิจ
AC = คณะบัญชี
EC = คณะเศรษฐศาสตร์
HM = คณะมนุษยศาสตร์
SC, ST = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
CA = คณะนิเทศศาสตร์
NG = คณะวิศวกรรมศาสตร์
LW = คณะนิตศิ าสตร์
หลักที่ 3
9 = วิชาที่ให้ บริ การนอกคณะ
หลักที่ 4
คณะที่เป็ นเจ้ าของวิชาใช้ ตวั เลขแทน ดังนี ้
1 = คณะบริหารธุรกิจ
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หลักที่ 5

2 = คณะบัญชี
3 = คณะเศรษฐศาสตร์
4 = คณะมนุษยศาสตร์
5 = คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6 = คณะนิเทศศาสตร์
7 = คณะวิศวกรรมศาสตร์
8 = คณะนิตศิ าสตร์
ลาดับวิชาตังแต่
้ 1-9

3.1.3.2 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา จานวน 15 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
HG008
HG009
HG010

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ- เงื่อนไขก่ อนเรียน
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน HG009
หรื อ คะแนน
TOEIC 250
หรื อเทียบเท่า
ศึกษาก่อน HG010
หรื อ คะแนน
TOEIC 350
หรื อเทียบเท่า
ศึกษาก่อน HG011
หรื อ คะแนน
TOEIC 450
หรื อเทียบเท่า

HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
(English for Communication 3)

3 (3-0-6)

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
(English for Communication 4)

3 (3-0-6)
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หมายเหตุ สาหรับกลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ
TOEIC หรื อ
เทียบเท่า ตามที่ระบุไว้ ในคาอธิบายรายวิชา เพื่อขอยกเว้ นรายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดย
ต้ องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้ เสร็จสิ ้นภายในภาคเรี ยนที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 2 ที่
นักศึกษาเข้ าศึกษา ในกรณีที่ยื่นผลคะแนน TOEIC 550 หรื อมากกว่า นักศึกษาสามารถ
ได้ รับการย กเว้ นวิชาภาษาอังกฤษได้ ทกุ รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป และต้ อง
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้ นรายวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป ) ทดแทนให้ ครบ /ไม่น้อยกว่าจานวนหน่วยกิตที่ได้ รับการยกเว้ น เพื่อให้ มี
จานวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกาหนด
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จานวน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SG004

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology)
คณิตศาสตร์ และสถิตสิ าหรับ ชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily
Life)

SG005

รหัสวิชา
BG002

จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(3-0-6)
-

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ชื่อวิชา
ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business)

3(3-0-6)

-

จานวน 3 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(3-0-6)
-

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวน 3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
HG022 การบริหารตนเอง
3(3-0-6)
(Self-Management)

รหัสวิชา

- กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชื่อวิชา

HG032

ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก

จานวน 3 หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(3-0-6)
-
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(Global Life Skills)
2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 100 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ าน จานวน 21 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
(1) ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร จานวน 15 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
ST181 เคมีและการวิเคราะห์อาหารเบื ้องต้ น
3(2-3-4)
Fundamentals of Chemistry and Food
Analysis
ST182 คณิตศาสตร์ สาหรั บธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
Mathematics for Food Business
ST183 สถิตเิ พื่อธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
Statistics for Food Business
SC283 จุลชีววิทยาทางอาหารเบื ้องต้ น
3(2-3-4)
Fundamentals of Food Microbiology
ST185 ชีวเคมีอาหารเบื ้องต้ น
3(2-3-4)
ST181 SC--Fundamentals of Food Biochemistry
(2) ด้ านบริหารธุรกิจ จานวน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
ST186 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3(3-0-6)
Management and Organization Behavior
SC282 หลักการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหาร
3(2-2-5)
Accounting for Food Business
เทียบเท่า AX001 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
- กลุ่มวิชา เอก – บังคับ จานวน 49 หน่ วยกิต ประกอบด้ วย
(1) ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร จานวน 31 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ST187

วิทยาศาสตร์ การอาหารเบื ้องต้ น
Introduction to Food Science
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
Nutrition for Health
การแปรรูปอาหารเบื ้องต้ น
Introduction to Food Processing
อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
Food and Biotechnology
ความปลอดภัยทางอาหารและมาตรฐานด้ าน
สุขาภิบาล
Food Safety and Sanitation Standards
การประกันคุณภาพอาหาร
Food Quality Assurance
นโยบาย กฎหมาย และข้ อกาหนดเกี่ยวกับอาหาร
Food Policy, Regulations, and Law
เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและการออกแบบ
Food Packaging Technology and Design
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Research and Development
สัมมนาทางธุรกิจอาหาร
Seminar in Food Business
โครงการพิเศษทางธุรกิจอาหาร
Special Project in Food Business

SD206
SD207
SD208
SD209

SD315
SD316
SD425
SD426
SD427
SD428

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ST185

3(2-3-4)

-

3(3-0-6)

-

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-3-4)

-

1(1-0-2)

-

3(0-6-3)

-

(2) ด้ านบริหารธุรกิจ จานวน 18 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
SD104 การตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
Food Product Business Marketing
(เทียบเท่า BX002 การตลาดและการจัดการ
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รหัสวิชา

SD212
SD211

SD317

SD318

SD329

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)

ทางการตลาด)
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจอาหาร
Food Business Economics
การบริหารการดาเนินงานในธุรกิจอาหาร
Operations Management in Food Business
(เทียบเท่า BX005 การจัดการการดาเนินงาน)
การจัดการการเงินสาหรับธุรกิจอาหาร
Financial Management for Food Business
(เทียบเท่า BX007 การบริหารการเงิน)
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานอาหาร
Logistics and Food Supply Chain
Management
การประกอบธุรกิจอาหารเชิงสร้ างสรรค์
Creative Food Entrepreneurship

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

- กลุ่มวิชา เอก-เลือก จานวน 15 หน่ วยกิต
แผน ก หลักสูตรปกติ เลือกในกลุม่ วิชาเอกเลือก จานวน 15 หน่วยกิต
แผน ข หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา เลือกในกลุม่ วิชาเอกเลือก จานวน 9
หน่วยกิต และวิชาสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
(1) ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
แผน ก หลักสูตรปกติเลือกจานวน9 หน่ วยกิต
แผน ข หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษาเลือกจานวน6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
SD320
SD321
SD322

ชื่อวิชา
วัฒนธรรมและการตกแต่งอาหาร
(Food Culture and Styling)
ธุรกิจวัตถุเจือปนอาหาร
Food Additives Business
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 17

รหัสวิชา

SD323
SD324

SD325

SD429

SD430

SD431
SD434

SD437
SD439

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)

สุขภาพ
Health Food Products Technology and
Business
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืช
Cereal Products Technology and Business
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เบเกอรี
Bakery Products Technology and
Business
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้
Fruit and Vegetable Products
Technology and Business
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์
สัตว์ปีกและไข่
Meat, Poultry and Egg Products
Technology and Business
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมง
Fishery Products Technology and
Business
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์นม
Dairy Products Technology and Business
เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม
Beverage Products Technology and
Business
นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Innovation in Food Product Development
การจัดการของเสีย ของเสียอันตราย และ
สิ่งแวดล้ อม
(Waste, Hazardous Waste and
Environmental Management)

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(2-3-4)

-

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
SD440 ประเด็นปั จจุบนั ในเทคโนโลยีและธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
Current Topics in Food Technology and
Business
SD441 ทิศทางใหม่ในเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
3(3-0-6)
New Trends in Food Processing
Technology
SD457 การทดสอบทางประสาทสัมผัสในธุรกิจ
3(2-3-4)
ผลิตภัณฑ์อาหาร
Sensory Analysis in Food Product
Business
SD458 เทคโนโลยีทางเอนไซม์ในธุรกิจอาหาร
3(2-3-4)
Enzyme Technology in Food Business
SD460 ความคงตัวของอาหาร
3(2-3-4)
Food Stability
(2) ด้ านบริหารธุรกิจ
แผน ก หลักสูตรปกติเลือกจานวน6 หน่ วยกิต
แผน ข หลักสูตรปกติท่ มี ีวิชาสหกิจศึกษาเลือกจานวน3 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
SD330 การดาเนินงานการจัดเลี ้ยงและบริการอาหาร
3(3-0-6)
Food Catering and Service Operations
SD327 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Franchise Management
SD328 การบริหารตราสินค้ าในธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
Brand Management in Food Business
SD442 การบริหารกลยุทธ์ในธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Strategic Management in Food
Business)
SD443 การจัดการธุรกิจอาหารระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Food Business Management
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SD445

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(3-0-6)
-

ธุรกิจการค้ าปลีกอาหาร
Food Retail Business
SD451 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
Electronic Commerce for Food Business
SD452 การจัดการสิทธิบตั รสาหรับธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
Patent Management for Food Business
SD454 กฎหมายธุรกิจอาหารสาหรับธุรกิจขนาดกลาง
3(3-0-6)
และขนาดย่อม
Food Business Law for SMEs
SD459 การวิจยั ตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร
3(3-0-6)
Food Product Marketing Research
(3) สหกิจศึกษา
เฉพาะ แผน ข หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา จานวน 6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
SD800 สหกิจศึกษา
6(0-12-6)
Co-operative Education
กลุ่มวิชาโท จานวน 15 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องเลือกเรี ยนรายวิชาโทในสาขาใดสาขาหนึง่ ที่คณะวิชาอื่นๆ ใน
มหาวิทยาลัย เปิ ดให้ เรี ยนเป็ นวิชาโท ไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต
(เงื่อนไข: นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหารไม่ ให้ เรี ยนรายวิชาโท
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เนื่องจากรายวิชานี ้ได้ เรี ยนในกลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ กลุม่ วิชาพื ้นฐานเฉพาะ
ด้ านและกลุม่ วิชาเอก-บังคับแล้ ว)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาโทบังคับ 15 หน่ วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BX001

หลักการจัดการ
Principles of Management

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
)6-0-3(3
-
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รหัสวิชา

BX002

BX003

BX004

BX005

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)

(เทียบเท่า BA921 องค์การและการ
จัดการ (คณะบัญชี))
การตลาดและการจัดการทางการตลาด
Marketing and Marketing
Management
(เทียบเท่า SD104 การตลาดธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์อาหาร (คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี))
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
Human Resource Management in
Organization
(เทียบเท่า SC189 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การ (คณะวิทยาศาสตร์ ))
การเงินธุรกิจเบื ้องต้ น
Introduction to Business Finance
(เทียบเท่า BA923 การเงินธุรกิจ (คณะ
บัญชี) EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์ ))
การจัดการการดาเนินงาน
Operations Management
(เทียบเท่า BA924 การบริหารการผลิต
และการปฏิบตั กิ าร (คณะบัญชี) SD211
การบริหารการดาเนินงานในธุรกิจอาหาร
(คณะวิทยาศาสตร์ ))

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

- วิชาโทเลือก
ในกรณีที่นกั ศึกษาเคยศึกษาวิชาใดหรื อวิชาที่เทียบเท่าในกลุม่ วิชาโทบังคับมาก่อน
นักศึกษาเลือกเรี ยนวิชาดังต่อไปนี ้ทดแทนให้ ครบ 15 หน่วยกิต

ให้
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รหัสวิชา
BX006

BX007

BX008

BX009

BX010

BX011

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
การจัดการธุรกิจข้ ามชาติ
3(3-0-6)
BX001
Managing Multinational Business
หรื อ BA921
หรื อ เทียบเท่า
การบริหารการเงิน
3(3-0-6)
BX004
Financial Management
หรื อ BA205
(เทียบเท่า SD317 การจัดการการเงิน
หรื อ BA923
สาหรับธุรกิจอาหาร (คณะ
หรื อ EC204
วิทยาศาสตร์ ))
หรื อ เทียบเท่า
หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0-6)
BX004
Principles and Policies of
หรื อ BA923
Investment
หรื อ BF302
(เทียบเท่า BF407 หลักและนโยบาย
หรื อ EC204
การลงทุน (คณะบริหารธุรกิจ))
หรื อ SD317
หรื อ เทียบเท่า
การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสาร
3(3-0-6)
BX002
การตลาด
หรื อ BA201
Promotion and Marketing
หรื อ BA922
Communication
หรื อ SD104
(เทียบเท่า BK304 การส่งเสริม
หรื อ เทียบเท่า
การตลาดและการสื่อสารทางการตลาด
(คณะบริหารธุรกิจ))
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากร
3(3-0-6)
BX003
มนุษย์
หรื อ BH302
Human Resource Recruitment and
หรื อ SC189
Selection
หรื อ เทียบเท่า
(เทียบเท่า BH303 การสรรหาและการ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (คณะ
บริหารธุรกิจ))
การเจรจาต่อรอง
3(3-0-6)
-
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)

Negotiation
(เทียบเท่า BM305 การเจรจาต่อรอง
(คณะบริหารธุรกิจ))
สาขาวิชาบัญชี
นักศึกษาที่เลือกเรี ยนวิชาโทคณะบัญชีต้องเรี ยนวิชาโทบังคับจานวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
และเลือกเรี ยนวิชาโทเลือกอีก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต รวม 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
สาหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ซงึ่ เรี ยน
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรของคณะซึง่ เทียบเท่ากับวิชาโทบังคับ ให้ เลือกเรี ยนในกลุม่
วิชาโทเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้ ครบ 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต
- วิชาโทบังคับ
รหัสวิชา
AX001

AX002

AX003

ชื่อวิชา

หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
Principles of Accounting
(เทียบเท่า AC911 หลักการบัญชี1
AC931 บัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
AC951 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น หรื อ
SC282 หลักการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหาร
(คณะวิทยาศาสตร์ ))
การบัญชีชนกลาง
ั้
1
Intermediate Accounting I

การบัญชีชนกลาง
ั้
2
Intermediate Accounting II

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(2-2-5)
-

3(2-2-5)

3(2-2-5)

AX001
หรื อ AC911
หรื อ AC931
หรื อ AC951
หรื อ SC282
สอบผ่าน AX001
หรื อ AC911
หรื อ AC931
หรื อ AC951
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รหัสวิชา

AX004

ชื่อวิชา

การบัญชีต้นทุน
Cost Accounting

- วิชาโทเลือก
รหัสวิชา
AX005
AX006
AX007

AX008
AX009

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
หรื อ SC282
3(2-2-5)
AX002

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(2-2-5)
AX004

การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
การภาษีอากร 1
Taxation 1
หลักเบื ้องต้ นระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
Principles of Accounting Information
Systems
การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
การบัญชีสิ่งแวดล้ อม
Environmental Accounting

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

AX002
และ AX006
AX005

3(3-0-6)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โดยนักศึกษาเลือกเรี ยน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
)1นักศึกษาค ณะอื่นที่เคยเรี ยนวิชา เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น หรื อ หลักเศรษฐศาสตร์ 1
คูก่ บั หลักเศรษฐศาสตร์ 2 หรือวิชาที่เทียบเท่ า ให้ เลือกเรี ยน 5 วิชา จาก 7 วิชา คือ EX001 ถึง
EX007
)2นักศึกษาคณะอื่นที่ไม่ เคยเรียนวิชา เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น หรื อ หลักเศรษฐศาสตร์
1คู่กบั หลักเศรษฐศาสตร์ 2 หรือวิชาที่เทียบเท่ า บังคับให้ เรียนวิชา EX008 เศรษฐศาสตร์
เบือ้ งต้ น 1 วิชา และเลือกวิชาอื่นอีก 4 วิชา จาก 7 วิชา ที่เหลือ
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

EX001

เศรษฐศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
Economics in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
Thai Economy Studies
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economy Studies
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกต์
Philosophy of Sufficiency Economy
and Applications
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมเบื ้องต้ น
Introduction to Environmental
Economics
เศรษฐศาสตร์ การเงินเบื ้องต้ น
Introduction to Monetary Economics
ธุรกิจและนโยบายสาธารณะ
Business and Public Policy
เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
Introduction to Economics

EX002
EX003
EX004

EX005

EX006
EX007
EX008

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

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

-

3(3-0-6)

-

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
กลุม่ วิชาโทของสาขาที่เปิ ดให้ นกั ศึกษาสาขาอื่น หรื อคณะอื่นมา เลือกเรี ยนได้ จานวน 15 หน่วย
กิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
HX001
การสื่อสารธุรกิจ 1
3(2-2-5)
Business Communication 1
HX002
การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(1-4-4)
Business English Conversation
HX003
เทคนิคการอภิปราย
3(2-2-5)
สอบผ่าน HX002
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รหัสวิชา

HX004
HX005

ชื่อวิชา
Discussion Techniques
การสื่อสารธุรกิจ 2
Business Communication 2
การเขียนทางธุรกิจ
Writing for Business

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(2-2-5)

สอบผ่าน HX001

3(2-2-5)

สอบผ่าน HX004

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
กลุม่ วิชาโทของสาขาที่เปิ ดให้ นกั ศึกษาสาขาอื่น หรื อคณะอื่นมาเลือกเรี ยนได้ จานวน 15 หน่วย
กิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
HX101
การเขียนภาษาอังกฤษ
3(1-4-4)
English Writing
HX102
การแปลอังกฤษ-ไทยเบื ้องต้ น
3(1-4-4)
Introduction to English-Thai
Translation
HX103
การแปลไทย-อังกฤษเบื ้องต้ น
3(1-4-4)
Introduction to Thai-English
Translation
HX104
การแปลข่าวและสารคดี 1
3(1-4-4)
News and Documentary Translation 1
HX105 การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1
3(1-4-4)
Business and Public Relations
Translation 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
กลุม่ วิชาโทของสาขาที่เปิ ดให้ นกั ศึกษาสาขาอื่นหรื อคณะอื่นมาเลือกเรี ยนได้ จานวน 15 หน่วย
กิต
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รหัสวิชา
HX201
HX202
HX203
HX204
HX205

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปนุ่ 1
Japanese 1
ภาษาญี่ปนุ่ 2
Japanese 2
ภาษาญี่ปนุ่ 3
Japanese 3
ภาษาญี่ปนุ่ 4
Japanese 4
การสนทนาภาษาญี่ปนุ่ 1
Japanese Conversation 1

จานวนหน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

สอบผ่าน HX201

3(2-2-5)

สอบผ่าน HX202

3(2-2-5)

สอบผ่าน HX203

3(1-4-4)

สอบผ่าน HX202

สาขาวิชาภาษาจีน
กลุม่ วิชาโทของสาขาที่เปิ ดให้ นกั ศึกษาสาขาอื่นหรื อคณะอื่นมาเลือกเรี ยนได้ จานวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
HX301
ภาษาจีนพื ้นฐาน 1
3)5-2-2(
Fundamental Chinese 1
HX302
ภาษาจีนพื ้นฐาน 2
3)5-2-2(
สอบผ่าน HX301
Fundamental Chinese 2
HX303
ภาษาจีนระดับกลาง 1
3)5-2-2(
สอบผ่าน HX302
Intermediate Chinese 1
HX304
ภาษาจีนระดับกลาง 2
3)5-2-2(
สอบผ่าน HX303
Intermediate Chinese 2
HX305
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3)5-2-2(
สอบผ่าน HX304
Chinese for Communication
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กลุม่ วิชาโทของสาขาที่เปิ ดให้ นกั ศึกษาสาขาอื่น หรื อคณะอื่นมาเลือกเรี ยนได้ จานวน 15
หน่วยกิตโดยเลือกเรี ยน 5 รายวิชาจาก 8 รายวิชาต่อไปนี ้

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 27

รหัสวิชา
HX401
HX402
HX403
HX404

HX405
HX406
HX407

HX408

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(2-2-5)
-

การเขียนทางธุรกิจ
Writing for Business
การอ่านทางธุรกิจ
Reading for Business
เทคนิคการนาเสนอทางธุรกิจ
Business Presentation Techniques
การเขียนวรรณกรรมสาหรับเด็กและวัยรุ่น
Writing Literary for Children and
Adolescents
การแปรรูปวรรณกรรม
Adaptation of Literary Works
การใช้ ภาษาในสื่อมวลชน
Language Usage in Mass Media
ภาษาโฆษณาในสังคมไทย
Advertising Language Used in Thai
Society
ศิลปะการสัมภาษณ์
Art of Interviewing

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(2-2-5)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(2-2-5)

-

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
กลุม่ วิชาโทของสาขาที่เปิ ดให้ นกั ศึกษาสาขาอื่นหรื อคณะอื่นมาเลือกเรี ยนได้ จานวน 15 หน่วย
กิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
HX501 ธุรกิจสารสนเทศ
3)6-0-3(
Information Business
HX502 การจัดการสารสนเทศธุรกิจ
3)6-0-3(
Management of Business Information
HX503 การตลาดเพื่องานสารสนเทศ
3(3-0-6)
Marketing for Information Works
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รหัสวิชา
HX504
HX505

ชื่อวิชา

การจัดการสารสนเทศสานักงาน
Office Information Management
การจัดการเว็บไซต์เพื่อธุรกิจสารสนเทศ
Web Site Management for
Information Business

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
รหัสวิชา
CX001
CX002
CX003
CX004
CX005

NX002

3(2-2-5)

-

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง
)
นิเทศศาสตร์ เบื ้องต้ น
3)6-0-3(
Introduction to Communication Arts
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3)6-0-3(
Communication for Development
การโฆษณากับสังคม
3)6-0-3(
Advertising and Society
สื่อสิ่งพิมพ์กบั สังคม
3(3-0-6)
Printed Media and Society
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(3-0-6)
ร่วมสมัย
Contemporary Broadcasting

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
NX001

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(3-0-6)
-

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(3-0-6)
-

เทคโนโลยีระบบสื่อสาร
Technology of Communication
System
นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
ในอนาคต
Computer Innovation and Future

3(3-0-6)

-
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รหัสวิชา

NX003
NX004

NX005

ชื่อวิชา

Technology
การจัดการไฟฟ้าและพลังงาน
Electrical and Energy Management
การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการ
ปฏิบตั งิ าน
Productivity Improvement in
Operating System
โลจิสติกส์เพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจ
Logistics for Competitiveness in
Global Business

สาขาวิชานิตศิ าสตร์
รหัสวิชา
LX001
LX002
LX003

LX004

LX005

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรียน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)

ชื่อวิชา

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

-

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
3(3-0-6)
-

หลักกฎหมายทัว่ ไป
General Principles of Law
กฎหมายสิ่งแวดล้ อมเบื ้องต้ น
Introduction to Environment Law
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความ
รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์เบื ้องต้ น
Introduction to Consumer Protection
Law and Product Liability Law
กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ
เบื ้องต้ น
Introduction to Law of Business
Crime
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เบื ้องต้ น
Introduction to Securities and
Securities Exchange Law

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

LX001
หรื อ LW931
LX001
หรื อ LW931

3(3-0-6)

LX001
หรื อ LW931

3(3-0-6)

LX001
หรื อ LW931
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รหัสวิชา
LX006

ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต เงื่อนไขก่ อนเรี ยน
(บรรยาย
-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
)
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่าง
3(3-0-6)
LX001
ประเทศเบื ้องต้ น
หรื อ LW931
Introduction to International
Investment Law

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิต
สามารถเลือกศึกษาอย่างน้ อย 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาใดๆ
ที่เปิ ดสอนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย หรื อมหาวิทยาลัยในประเทศ หรื อ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีสญ
ั ญากับมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและสอดคล้ องกับระบบวิชาต่อเนื่อง
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3.1.3.3 แสดงแผนการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี (แผน ก หลักสูตรปกติ) จานวน 136 หน่ วยกิต
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคต้ น
รหัสวิชา

ST181
ST182
ST186
SG005
BG002
HG009

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย
-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง
)
3(2-3-4)

เคมีและการวิเคราะห์อาหารเบื ้องต้ น
Fundamentals of Chemistry and Food Analysis
คณิตศาสตร์ สาหรับธุรกิจอาหาร
Mathematics for Food Business
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Management and Organization Behavior
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
Mathematics and Statistics for Daily Life
ธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
English for Communication 1

เงื่อนไขก่ อนเรียน

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

18

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ST183
ST185
ST187
SD104
HG010

HG008

ชื่อวิชา

สถิติเพื่อธุรกิจอาหาร
Statistics for Food Business
ชีวเคมีอาหารเบื ้องต้ น
Fundamentals of Food Biochemistry
วิทยาศาสตร์ การอาหารเบื ้องต้ น
Introduction to Food Science
การตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Business Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย
-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้ วยตนเอง
)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(2-3-4)

ST181

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

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication

ศึกษาก่อน HG009
หรือ คะแนน TOEIC
250 หรือเทียบเท่า

3(3-0-6)
รวม

18
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ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SC283
SD206
SD207
SD208
SD212
HG011

ชื่อวิชา

จุลชีววิทยาทางอาหารเบื ้องต้ น
Fundamentals of Food Microbiology
โภชนาการเพื่อสุขภาพ
Nutrition for Health
การแปรรูปอาหารเบื ้องต้ น
Introduction to Food Processing
อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
Food and Biotechnology
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจอาหาร
Food Business Economics
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
English for Communication 3

หน่ วยกิต
(บรรยาย
-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วย
ตนเอง
)
3(2-3-4)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(3-0-6)

ST185

3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม

ศึกษาก่อน HG010
หรือ คะแนน TOEIC 350
หรือเทียบเท่า

18

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย
-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วย
ตนเอง
)
3(2-2-5)

SC282

หลักการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหาร
Accounting for Food Business

SD209

ความปลอดภัยทางอาหารและมาตรฐานด้ านสุขาภิบาล
Food Safety and Sanitation Standards

3(2-3-4)

SD211

3(3-0-6)

HG012

การบริหารการดาเนินงานในธุรกิจอาหาร
Operations
Management
in Food Business
Accounting for
Food Business

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
English for Communication 4

3(3-0-6)

SG004

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
Modern Science and Technology

3(3-0-6)

วิชาโท 1วิชา
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ศึกษาก่อน HG011
หรือ คะแนน TOEIC 450
หรือเทียบเท่า

3
18
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ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SD315
SD317
SD318
SD329
HG032

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)

การประกันคุณภาพอาหาร
Food Quality Assurance
การจัดการการเงินสาหรับธุรกิจอาหาร
Financial Management for Food Business
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานอาหาร
Logistics and Food Supply Chain Management
การประกอบธุรกิจอาหารเชิงสร้ างสรรค์
Creative Food Entrepreneurship
ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
Global Life Skills
วิชาโท 1วิชา

เงื่อนไขก่ อนเรียน

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

รวม

-

3
18

ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคปลาย
รหัสวิชา

SD316
HG022

ชื่อวิชา

นโยบาย กฎหมาย และข้ อกาหนดเกี่ยวกับอาหาร
Food Policy, Regulations, and Law
การบริหารตนเอง
Self-Management
วิชาเอกเลือก 2วิชา
วิชาโท 2วิชา
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(3-0-6)

-

6
6
18

ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคฤดูร้อน
ฝึ กงาน

จานวน 180ชั่วโมง
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ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SD425
SD426
SD427

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและการออกแบบ
Food Packaging Technology and Design
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Research and Development
สัมมนาทางธุรกิจอาหาร
Seminar in Food Business
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาโท 1วิชา

3(2-3-4)
1(1-0-2)

รวม
ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคปลาย
รหัสวิชา

SD428

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ชื่อวิชา

6
3
16

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้ วยตนเอง)
3(0-6-3)

โครงการพิเศษทางธุรกิจอาหาร
Special Project in Food Business
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา
วิชาเอกเลือก 1 วิชา
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน

6
3
12
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หลักสูตร 4 ปี แผน ข หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา )จานวน 136 หน่ วยกิต)
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)

ST181

เคมีและการวิเคราะห์อาหารเบื ้องต้ น
Fundamentals of Chemistry and Food Analysis

ST182

คณิตศาสตร์ สาหรับธุรกิจอาหาร
Mathematics for Food Business

3(3-0-6)

ST186

การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
Management and Organization Behavior
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
Mathematics and Statistics for Daily Life
ธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
English for Communication 1

3(3-0-6)

SG005
BG002
HG009

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม

18

ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ST183
ST187
ST185
SD104
HG010

HG008

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

สถิติเพื่อธุรกิจอาหาร
Statistics for Food Business
วิทยาศาสตร์ การอาหารเบื ้องต้ น
Introduction to Food Science
ชีวเคมีอาหารเบื ้องต้ น
Fundamentals of Food Biochemistry
การตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Business Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(3-0-6)
3(2-3-4)

ST181

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

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication

ศึกษาก่อน HG009
หรือ คะแนน TOEIC 250
หรือเทียบเท่า

3(3-0-6)
รวม

18
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ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ST185

SC283

จุลชีววิทยาทางอาหารเบื ้องต้ น
Fundamentals of Food Microbiology

SD206

โภชนาการเพื่อสุขภาพ
Nutrition for Health
การแปรรูปอาหารเบื ้องต้ น
Introduction to Food Processing
อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
Food and Biotechnology

3(3-0-6)

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจอาหาร
Food Business Economics
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
English for Communication 3

3(3-0-6)

SD207
SD208
SD212
HG011

3(2-3-4)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม

ศึกษาก่อน HG010
หรือ คะแนน TOEIC 350
หรือเทียบเท่า

18

ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-2-5)

SC282

หลักการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหาร
Accounting for Food Business

SD209

ความปลอดภัยทางอาหารและมาตรฐานด้ านสุขาภิบาล
Food Safety and Sanitation Standards

3(2-3-4)

SD211

การบริหารการดาเนินงานในธุรกิจอาหาร
Operations
Management
in Food Business
Accounting for
Food Business

3(3-0-6)

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
English for Communication 4

3(3-0-6)

SG004

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
Modern Science and Technology

3(3-0-6)

วิชาโท 1วิชา
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน

ศึกษาก่อน HG011 หรือ
คะแนน TOEIC 450 หรือ
เทียบเท่า

3
18
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ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคต้ น
รหัสวิชา

SD315
SD317
SD318
SD329
HG032

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-3-4)

การประกันคุณภาพอาหาร
Food Quality Assurance
การจัดการการเงินสาหรับธุรกิจอาหาร
Financial Management for Food Business
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานอาหาร
Logistics and Food Supply Chain Management
การประกอบธุรกิจอาหารเชิงสร้ างสรรค์
Creative Food Entrepreneurship
ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
Global Life Skills
วิชาโท 1วิชา

เงื่อนไขก่ อนเรียน

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

รวม

-

3
18

ชัน้ ปี ที่ 3
ภาคปลาย
รหัสวิชา

SD316
HG022

ชื่อวิชา

นโยบาย กฎหมาย และข้ อกาหนดเกี่ยวกับอาหาร
Food Policy, Regulations, and Law
การบริหารตนเอง
Self-Management
วิชาเอกเลือก 2วิชา
วิชาโท 2วิชา
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(3-0-6)

-

6
6
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ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SD800
SD428

สหกิจศึกษา
โครงการพิเศษทางธุรกิจอาหาร
Special Project in Food Business

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
6(0-12-6)
3(0-6-3)
รวม

เงื่อนไขก่ อนเรียน

9

ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคปลาย
รหัสวิชา

SD425
SD426
SD427

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและการออกแบบ
Food Packaging Technology and Design
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Research and Development
สัมมนาทางธุรกิจอาหาร
Seminar in Food Business
วิชาเอกเลือก 1วิชา
วิชาโท 1 วิชา
วิชาเลือกเสรี 2 วิชา

เงื่อนไขก่ อนเรียน

3(2-3-4)
1(1-0-2)

รวม

3
3
6
19

3.1.5คาอธิบายรายวิชา
ดูที่ภาคผนวก ง.
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ภาคผนวก ง
คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่ วยกิต
ดูที่ภาคผนวก ฉ
2. หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 100 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ าน จานวน 21 หน่ วยกิต
(1) รายวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ าน ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร จานวน 15 หน่ วยกิต
ST181 เคมีและการวิเคราะห์ อาหารเบือ้ งต้ น
3(2-3-4)
(Fundamentals of Chemistry and Food Analysis)
การเตรี ยมสารละลาย สารละลายกรด -เบส ประเภทของสารอินทรี ย์ หลักการวิเคราะห์ทาง
เคมี เทคนิคการแยก เทคนิคทางสเปกโตรสโคปี องค์ประกอบทางเคมีในอาหารและการวิเคราะห์ โดยมี
ปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
ST182 คณิตศาสตร์ สาหรับธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Mathematics for Food Business)
พีชคณิตพื ้นฐาน ฟั งก์ชนั่ และกราฟ สมการเชิงเส้ น ความน่าจะเป็ น พีชคณิตของเวกเตอร์ ใน
ระบบ 3 มิติ ลิมิต ความต่อเนื่องและอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั หนึง่ ตัวแปร ปริพนั ธ์ของฟั งก์ชนั หนึง่ ตัวแปร เทคนิค
การหาปริพนั ธ์ บทประยุกต์ของอนุพนั ธ์และปริพนั ธ์ เมทริกซ์ การโปรแกรมเชิงเส้ นตร ง บทประยุกต์ทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์การบริหารงาน และตัดสินใจทางธุรกิจอาหาร
ST183 สถิตเิ พื่อธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Statistics for Food Business)
หลักการพื ้นฐานทางสถิติ วิธีการทางสถิตใิ นการวิจยั และปฏิบตั งิ าน เพื่อใช้ ประยุกต์ในกา ร
วิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจและการตัดสินใจภายใต้ ภาวะความเปลี่ยนแปลง วิธีการนาข้ อมูลในอดีตมาใช้ ใน
การพยากรณ์ วิธีการทดสอบสถิตทิ ี่ไม่ใช้ พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน วิธีการพยากรณ์ การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ ทฤษฎีการตัดสินใจและการควบคุมคุณภาพ โดยเน้ น การใช้ โปรแกรม
สาเร็จรูปในการเรี ยนการสอนเพื่อประยุกต์กบั ข้ อมูลทางธุรกิจอาหารที่เกิดขึ ้นจริง
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SC283 จุลชีววิทยาทางอาหารเบือ้ งต้ น
3(2-3-4)
(Fundamentals of Food Microbiology)
ประวัตแิ ละการพัฒนาการทางจุลชีววิทยา ชนิดของจุลินทรี ย์ที่ มีความสาคัญทางอาหาร
ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรี ย์ในอาหาร การปนเปื อ้ นและการเน่าเสียของอาหารชนิดต่างๆ
จุลินทรี ย์กบั การถนอมอาหาร โรคอาหารเป็ นพิษที่เกิดจากแบคทีเรี ย อาหารหมักดอง การตรวจวิเคราะห์
ทางจุลชีววิทยา โดยมีปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
ST185 ชีวเคมีอาหารเบือ้ งต้ น
3(2-3-4)
(Fundamentals of Food Biochemistry)
ศึกษาก่ อน : ST181 เคมีและการวิเคราะห์ อาหารเบือ้ งต้ น
พื ้นฐานทางชีวเคมี คาร์ โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโนและเพปไทด์ โปรตีน โครงสร้ างสามมิติ
ของโปรตี น เอนไซม์ ไฮโดรคอลลอยด์ แร่ธาตุ น ้า วิตามิน รงควัตถุ สารให้ รสและสารให้ กลิ่น องศ์ประกอบ
และโครงสร้ างของอาหาร ความสาคัญของชีวเคมีอาหารกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การเปลี่ยนแปลง
สี กลิ่นรส และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารในระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา การป้องกันก าร
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร ชีวเคมีอาหารของสารธรรมชาติกบั การประยุกต์ใช้ ใน
อาหาร โดยมีปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
(2) รายวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้ าน ด้ านบริหารธุรกิจ จานวน 6 หน่ วยกิต
ST186 การจัดการและพฤติกรรมองค์ การ
3(3-0-6)
(Management and Organization Behavior)
แนวคิดและทฤษฎีทางด้ านการจัดการ โครงสร้ างและการออกแบบองค์การ การวางแผนและ
การจัดการองค์การ วัฒนธรรมองค์การ การวิเคราะห์พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระดับบุคคล ระดับกลุม่
และระดับองค์การ ความเป็ นผู้นา การควบคุมการปฏิบตั งิ าน การบริหารงาน และห่วงโซ่แห่งคุณค่า การ
สื่อสารในองค์การ การจัดการความขัดแย้ ง การปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์การ และกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ องค์การ
SC282 หลักการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหาร
3(2-2-5)
(Accounting for Food Business)
(เทียบเท่า AX001 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น)
หลักการและวิธีการทางบัญชี การจัดทางบการเงินเพื่อการวัดผลการดาเนินงาน และ
แสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจอาหารประเภทต่างๆ ตังแต่
้ ธุรกิจให้ บริการ ธุรกิจซื ้อมาขายไป และธุรกิจ
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อุตสาหกรรมอาหาร ภาษีมลู ค่า เพิ่ม การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงินของ
ธุรกิจอาหารเบื ้องต้ น
2.2 กลุ่มวิชา เอก-บังคับ จานวน 49 หน่ วยกิต
(1) รายวิชา เอก – บังคับ ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร จานวน 31 หน่ วยกิต
ST187 วิทยาศาสตร์ การอาหารเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Food Science)
ความสาคัญของวิทยาศาสตร์ การอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร การเสื่อมเสียของ
อาหาร วัตถุดบิ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตอาหาร การเก็บรักษาและการจัดการวัตถุดบิ หลังการเก็บเกี่ยว
ความสาคัญของการแปรรูปผลิตผลเกษตร และการ วางแผนการแปรรูปผลิตผลเกษตร การแปรรูปวัตถุดบิ
เบื ้องต้ น การประกอบอาชีพและจรรยาบรรณของนักวิทยาศาสตร์ การอาหาร
SD206 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Nutrition for Health)
ศึกษาก่ อน : ST185 ชีวเคมีอาหารเบือ้ งต้ น
บทบาทและหน้ าที่ของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับร่างกาย ความ
ต้ องการสารอาหารในแต่ละวัน คุณค่าทางโภชนาการของอาหารกับสุขภาพ ฉลากโภชนาการ การกล่าว
อ้ างทางโภชนาการ ปั ญหาทางโภชนาการในปั จจุบนั และ แนวทางการป้องกันการเกิดโรคที่สมั พันธ์กบั
อาหาร
SD207 การแปรรู ปอาหารเบือ้ งต้ น
3(2-3-4)
(Introduction to Food Processing)
การแปรรูปอาหารและความรู้พื ้นฐานที่เกี่ยวข้ อง วัตถุดบิ และการเตรี ยม การแปรรูปอาหาร
ด้ วยความร้ อน การแปรรูปอาหารด้ วยความร้ อนสูง การเก็บรักษาอาหารด้ วยอุณหภูมิต่า และการแปรรูป
อาหารด้ วยกระบวนการอื่น โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD208 อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
(Food and Biotechnology)
หลักการและความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารสมัยใหม่ ความหลากหลายของ
อาหารชนิดใหม่ นวัตกรร มในการเพิ่มผลผลิตและสร้ างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเกษตรด้ วย
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเอนไซม์ เทคโนโลยีพนั ธุวิศวกรรม นาโนเทคโนโลยี ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ แนวโน้ มการนาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ในธุรกิจอาหาร
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SD209 ความปลอดภัยทางอาหารและมาตรฐานด้ านสุขาภิบาล
3(2-3-4)
(Food Safety and Sanitation Standards)
อันตรายจากสิ่งปนเปื อ้ นและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบในอาหาร แนวปฏิบตั สิ าหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารในการจัดการด้ านความปลอดภัยของอาหาร แนวทางการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ทิ างการผลิตที่ดี (GMP) หลักการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม
(HACCP) มาตรฐานแบบสมัครใจที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยของอาหาร ISO22000 การกาหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD315 การประกันคุณภาพอาหาร
3(2-3-4)
(Food Quality Assurance)
หลักการและความสาคัญของการประกันคุณภาพอาหาร สมบัตขิ องอาหารที่สมั พันธ์กบั
คุณภาพ การวัดค่าและการควบคุมคุณภาพอาหารทางกายภาพ เคมี จุลินทรี ย์ และประสาทสัมผัสใน
กระบวนการแปรรูปอาหาร การใช้ สถิตใิ นการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพกับการควบคุม
กระบวนการผลิต การจัดระบบประกันคุณภาพอาหาร โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับ
เนื ้อหาวิชา
SD316 นโยบาย กฎหมาย และข้ อกาหนดเกี่ยวกับอาหาร
3(3-0-6)
(Food Policy, Regulations, and Law)
กฎหมายและข้ อกาหนดที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับอาหารและการดาเนินธุรกิจ นโยบายทางการ
ค้ าระหว่างประเทศ การนาเข้ าและส่งออกสินค้ าอาหาร มาตรการและข้ อกาหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมและ
ความปลอดภัยของอาหาร การระบุข้อมูลบนฉลากอาหาร การขอจดทะเบียนธุรกิจอาหา ร กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปั ญญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายอาหาร
SD425 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ อาหารและการออกแบบ
3(3-0-6)
(Food Packaging Technology and Design)
สมบัตขิ องวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทแก้ ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ชนิดและการเลือกสีที่ใช้
ในการพิมพ์ เทคโนโลยีการพิมพ์วสั ดุและภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ การใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับยืด อายุการเก็บ
อาหาร รวมถึงแนวโน้ มการใช้ เทคโนโลยีการบรรจุสมัยใหม่ และความปลอดภัยในการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์
ตลอดจนพื ้นฐานการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหาร

90 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2554)

SD426 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(2-3-4)
(Food Product Research and Development)
หลักการเบื ้องต้ นในการวิจยั พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร สร้ างแนวความคิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การวางแผนทดลองสาหรับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาสูตร
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริโภค การสารวจความต้ องการของ
ผู้บริโภค การวางแผนงานก่อนวางตลาดผลิตภัณฑ์ มีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD427 สัมมนาทางธุรกิจอาหาร
1(1-0-2)
(Seminar in Food Business)
นาเสนอและร่วมอภิปรายในหัวข้ อใดหัวข้ อหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการธุรกิจอาหารหรื อ
ในสาขาที่เกี่ยวข้ อง โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผ้ คู วบคุมวิชา
SD428 โครงการพิเศษทางธุรกิจอาหาร
3(0-6-3)
(Special Project in Food Business)
การศึกษาค้ นคว้ าอย่างเป็ นระบบที่เกี่ยวข้ องกับการทาแผนธุรกิจ การทาธุรกิจจาลอง หรื อ
การวิจยั เชิงประยุกต์ทางด้ านธุรกิจอาหาร ซึง่ ประกอบด้ วยการวางแผน การลงทุน การดาเนินงาน
การตลาด และการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล และการทารายงาน/การนาเสนอโครงการ
(2) รายวิชา เอก – บังคับ ด้ านบริหารธุรกิจ จานวน 18 หน่ วยกิต
SD104 การตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(3-0-6)
(Food Product Business Marketing)
(เทียบเท่า BX002 การตลาดและการจัดการทางการตลาด)
แนวความคิด หน้ าที่ และความสาคัญของการตลาดที่มีผลต่อความสามารถในการ
ดาเนินงานของธุรกิจ วัฎจักรผลิตภัณฑ์ หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื ้อ
ผลิตภัณฑ์และบริการ การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ รวมทังความส
้
าคัญของการ
วิจยั การตลาด และ การนามาใช้ ในการบริหารการตลาด กระบวนการวิจยั ตลาด การจัดองค์กรฝ่ าย
การตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอาหาร
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SD212 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Food Business Economics)
ทฤษฎีการผลิตและต้ นทุนการผลิต การกาหนดราคาและต้ นทุน การผลิต การประมาณ
การลงทุนด้ านต่างๆ เช่น การประมาณการลงทุนในการจัดหาหรื อเปลี่ยนเครื่ องจักรหรื อกระบวนการการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การคานวณค่าเสื่อมราคาและภาษี การวางแผนโครงการและขันตอนในการก
้
าหนด
โครงการ การประเมินค่าใช้ จา่ ยตลอดจนผลประโยชน์และความเป็ นไปได้ ของโครงการ เกณฑ์การตัดสินใจ
เพื่อจัดลาดับของโครงการ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของโครงการเพื่อการลงทุน
SD211 การบริหารการดาเนินงานในธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Operations Management in Food Business)
(เทียบเท่า BX005 การจัดการการดาเนินงาน)
ลักษณะและความสาคัญของการจัดการการดาเนินงาน การตัดสินใจด้ านการผลิต การ
เลือกทาเลที่ตงั ้ การวางผังโรงงาน การพยากรณ์ การสนองตอบความต้ องการของลูกค้ า การดาเนินงานต่าง
ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้ าให้ มีประสิทธิภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการความปลอดภัย
ในโรงงาน ระบบการจัดซื ้อ ระบบการควบคุมสินค้ าคงคลัง ระบบการบารุงรักษา การวางแผนวัตถุดบิ ตัว
แบบการขนส่ง และการใช้ โปรแกรมสัง่ ซื ้อเข้ าช่วยในการจัดการด้ านการผลิต
SD317 การจัดการการเงินสาหรับธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Financial Management for Food Business)
(เทียบเท่า BX007 การบริหารการเงิน)
บทบาท หน้ าที่และเป้าหมายของการบริหารทางการเงินของธุรกิจอาหาร การวางแผนและ
การบริหารการเงินทุน การจัดหาทุนและการจัดสรรเงินทุน การกาหนดโครงสร้ างเงินทุน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน การวิเคราะห์ทางการเงินและนโยบายเงินปั นผล วิเคราะห์งบประมาณและการลงทุน เทคนิคที่
ใช้ ในการบริหารทางการเงิน การประเมินค่ากิจการ การรวมกิจการ การบริหารการเงินในสภาวะต่างๆ
นโยบายอื่นๆ ทางการเงินอันมีผลต่อการตัดสินทางการเงินของธุรกิจอาหาร
SD318 การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานอาหาร
3(3-0-6)
(Logistics and Food Supply Chain Management)
บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานในธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร
ลักษณะและขันตอนการด
้
าเนินงาน กระบวนการสัง่ ซื ้อ การดาเนินงานด้ านสินค้ าคงคลัง การคลังสินค้ า
อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้ าและบรรจุภณ
ั ฑ์ การขนส่งและการกระจายสินค้ า การจัดการองค์กรโลจิสติกส์
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ตลอดจนวิธีควบคุมการปฏิบตั งิ านและวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ การใช้ องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่า
ในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าอาหาร การตรวจสอบติดตาม การสืบย้ อนกลับ ระบบสารสนเทศในเครื อข่ายโลจิสติกส์
SD329 การประกอบธุรกิจอาหารเชิงสร้ างสรรค์
3(3-0-6)
(Creative Food Entrepreneurship)
การจาแนกประเภทกลุม่ ธุรกิจอาหารตามชนิดผลิตภัณฑ์ กระบวนการในการสร้ างธุรกิจ
ด้ านอาหาร การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การกาหนดแนวคิดธุรกิจ แนวคิดและกระบวนการในการสร้ าง
นวัตกรรม การนานวัตกรรมไปใช้ ปร ะโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กระบวนการในการสร้ างธุรกิจด้ านอาหาร การ
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การกาหนดแนวคิดธุรกิจ แนวคิดและกระบวนการในการสร้ างนวัตกรรม การนา
นวัตกรรมไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การเขียนและพัฒนาแผนธุรกิจด้ านอาหาร
2.3 วิชา เอก-เลือก จานวน 15 หน่ วยกิต
(1) รายวิชา เอก – เลือก ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
แผน ก
หลักสูตรปกติ จานวน9 หน่ วยกิต
หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา จานวน6 หน่ วยกิต
แผน ข
SD320 วัฒนธรรมและการตกแต่ งอาหาร
3(3-0-6)
(Food Culture and Styling)
ความสาคัญของอาหารที่สมั พันธ์กบั วัฒนธรรม ประเพณี สังคม ศาสนา และประวัตคิ วาม
เป็ นมา ลักษณะและความแตกต่างของอาหารแต่ละชนชาติ ผลของวัฒนธรรมและนิสยั การบริโภคต่อการ
ผลิตอาหารและการให้ บริการ การออกแบบตกแต่งและสร้ างความโดดเด่นให้ แก่อาหาร ลักษณะทาง
กายภาพกับการเพิ่มจุดขาย อาหารกับสื่อโฆษณา รวมทังการเลื
้
อกใช้ ภาชนะเพื่อเสริมจุดเด่นของอาหาร
SD321 ธุรกิจวัตถุเจือปนอาหาร
3(3-0-6)
(Food Additives Business)
ความสาคัญของธุรกิจวัตถุเจือปนอาหาร ประเภทของวัตถุเจื อปนอาหาร ผลที่มีตอ่
คุณภาพและการเก็บรักษาอาหาร ความปลอดภัยของอาหารที่ใช้ วตั ถุเจือปนอาหาร การใช้ สารจาก
ธรรมชาติในอาหาร หลักเกณฑ์การเลือกใช้ และปริมาณที่อนุญาตให้ ใช้ ได้
สถานการณ์และแนวโน้ ม
การตลาด กระบวนการในการสร้ างธุรกิจวัตถุเจือปนอาหาร การเขียนและพัฒนาแผ นธุรกิจด้ านวัตถุเจือปน
อาหาร แนวทางและการบริหารจัดการธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี
กรณีศกึ ษาที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
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SD322 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
(Health Food Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ กระบวนการผลิตอาหารพลังงานต่า อาหารเพื่อ
วัตถุประสงค์พิเศษ อาหารเสริม อาหารเพื่อผู้สงู อายุ อาหารเพื่อความงาม สมุนไพรในอุตสาหกรรมอาหาร
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐานกฎหมายและ
ข้ อบังคับในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการสร้ างธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ การเขียนและพัฒนาแผนธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ แนวทาง
โดยมีกร ณีศกึ ษาที่
และการบริหารจัดการธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD323 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ ธัญพืช
3(2-3-4)
(Cereal Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมธัญพืช กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชประเภทต่างๆ การ
ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเลือ กใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ธัญพืช สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการในการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืช การเขียนและ
พัฒนาแผนธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืช แนวทางและการบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ธญ
ั พืชในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD324 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ เบเกอรี
3(2-3-4)
(Bakery Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมเบเกอรี กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี ประเภทต่างๆ
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอ บ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา
มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการในการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์ เบเกอรี
การเขียนและพัฒนาแผนธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์เบเกอรี แนวทางและการบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์
เบเกอรี ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD325 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้
3(2-3-4)
(Fruit and Vegetable Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมผักและผลไม้ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ผกั แล ะผลไม้
ประเภทต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้ สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการในการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์
ผักและผลไม้ การเขียนและพัฒนาแผนธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้ แนวทางและการบริหาร จัดการ
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ธุรกิจผลิตภัณฑ์ผกั และผลไม้ ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา

โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่

SD429 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ เนือ้ สัตว์ สัตว์ ปีกและไข่
3(2-3-4)
(Meat, Poultry and Egg Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมเนื ้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์
สัตว์ปีกและไข่ประเภทต่างๆ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บ
รักษา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการใน
การสร้ างธุรกิ จผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ การเขียนและพัฒนาแผนธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์
สัตว์ปีกและไข่ แนวทางและการบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD430 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ ประมง
3(2-3-4)
(Fishery Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมประมง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงประเภทต่างๆ การ
ควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ประมง สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการในการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมง การเขียนและ
พัฒนาแผนธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์ประมง แนวทางและการบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมงในธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD431 เทคโนโลยีและธุ รกิจผลิตภัณฑ์ นม
3(2-3-4)
(Dairy Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมนม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมประเภทต่างๆ การควบคุม
คุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นม
สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการในการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์นม การเขียนและพัฒนาแผน
ธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์นม แนวทางและการบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์นมในธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD434 เทคโนโลยีและธุรกิจผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม
3(2-3-4)
(Beverage Products Technology and Business)
ความสาคัญของอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มประเภทต่างๆ
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ การเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์และการเก็บรักษา มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 95

เครื่ องดื่ม สถานการณ์และแนวโน้ มการตลาด กระบวนการในการสร้ างธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม การเขียน
และพัฒนาแผนธุรกิจด้ านผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม แนวทางและการบริหารจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD437 นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(2-3-4)
(Innovations in Food Product Development)
หลักการของนวัตกรรม แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ สอดคล้ องกับการ
ขันตอนต่
้
างๆ ในการ พัฒนา
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจอาหารและเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์ใหม่และการประเมินผลความสาเร็จทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
โดยมีกรณีศกึ ษาและ
ปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
SD439 การจัดการของเสีย ของเสียอันตราย และสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
(Waste, Hazardous Waste and Environmental Management)
ปริมาณและองค์ประ กอบของของเสียและของเสียอันตราย ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม
การบริหารจัดการของเสียและของเสียอันตราย แนวทางเลือกในการกาจัด ปั ญหาน ้าเสียและแนวทางใน
การบาบัดน ้าเสีย การนาส่วนที่มีประโยชน์และพลังงานกลับมาใช้ ใหม่ ความสาคัญและองค์ประกอบของ
ระบบจัดการสิ่งแวดล้ อม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อมในระบบต่างๆ ที่ใช้ ในปั จจุบนั กรณีศกึ ษาที่ใช้
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อม
SD440 ประเด็นปั จจุบันในเทคโนโลยีและธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Current Topics in Food Technology and Business)
หัวข้ อน่าสนใจและประเด็นปั ญหาใหม่ทางด้ านเ ทคโนโลยีและธุรกิจอาหาร ตลอดจน
นวัตกรรมใหม่ๆ ในสาขาที่เกี่ยวข้ อง
SD441 ทิศทางใหม่ ในเทคโนโลยีการแปรรู ปอาหาร
3(3-0-6)
(New Trends in Food Processing Technology)
เทคโนโลยีก้าวหน้ าของกระบวนการแปรรูปและถนอมอาหาร การนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพื่อ
ลดความเสี่ยง จากอันตรายและการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีใหม่ที่ใช้
กระบวนการแปรรูปที่น้อยที่สดุ การนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีตา่ งๆ มาใช้ ในการแปรรูปอาหารและการ
นามาใช้ ร่วมกันเพื่อเสริมจุดด้ อยจุดแข็งของแต่ละเทคโนโลยี ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนโดยการค้ นคว้ า
และนาเสนอเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง
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SD457 การทดสอบทางประสาทสัมผัสในธุรกิจผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(2-3-4)
(Sensory Analysis in Food Product Business)
ความสาคัญและการใช้ การประเมินค่าทางประสาทสัมผัสในธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร ลักษณะการ
รับรู้ทางประสาทสัมผัส ปั จจัยทางสรี ระและจิตวิทยาที่มีผลต่อการรับรู้ทางประสาทสัมผัส เงื่อนไขของการ
ประเมินค่าทางประสาทสัมผัส วิธีการทดสอบประสาทสัมผัส การทดสอบความแตกต่าง การทดสอบเชิง
พรรณนา การทดสอบความชอบและการยอมรับของผู้บริโภค ความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่วดั ด้ วยเครื่ องมือ
กับค่าทางประสาทสัมผัส
SD458 เทคโนโลยีทางเอนไซม์ ในธุรกิจอาหาร
3(2-3-4)
(Enzyme Technology in Food Business)
ความรู้ทวั่ ไปของเอนไซม์ การแยกเอนไซม์ให้ บริสทุ ธ์ และความสาคัญของอุตสาหกรรม
เอนไซม์ทางธุรกิจอาหาร เอนไซม์กลุม่ ไฮโดรเลส เพคติเนส โปรติเอส ออกซิโดรรี ดกั เทส ไลพอกซิเจนเนสที่
นามาประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรมอาหาร ศักยภาพและการผลิตในการนาเอนไซม์มาใช้ ในอุตสาหกรรม
อาหารชนิดต่างๆ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์ธญ
ั ญพืช
ผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ผลไม้ และ ผัก ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเพปไทด์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปแป้ง ผลิตภัณฑ์
เครื่ องดื่มที่มีอลั กอฮอล์ ผลิตภัณฑ์อาหารไขมันพืช เอนไซม์ตรึงรูป กฎหมายและมาตรฐานของเอนไซม์
สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร
SD460 ความคงตัวของอาหาร
3(2-3-4)
(Food Stability)
ความหมายของอายุการเก็บรั กษาอาหารของผลิตภัณฑ์อาหาร ปั จจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทของการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อาหาร การยืดอายุการเก็บรักษาอาหารของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร การทดลองเพื่อประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
ความคงตัวของ
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ โดยมีกรณีศกึ ษาและปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาวิชา
(2) รายวิชา เอก – เลือก ด้ านบริหารธุรกิจ
แผน ก
หลักสูตรปกติ จานวน6 หน่ วยกิต
แผน ข
หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา จานวน3 หน่ วยกิต
SD330 การดาเนินงานการจัดเลีย้ งและบริการอาหาร
(Food Catering and Service Operations)

3(3-0-6)
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หลักการจัดการและการวางแผนดาเนินงานบริการอาหาร รูปแบบการจัดระบบการบริการ
อาหาร การควบคุมต้ นทุน การเตรี ยม การขนส่ง การเก็บรักษา และการนาไปใช้ อย่างเป็ นระบบ การ
พัฒนารายการอาหารและการกาหนดราคา การจัดซื ้อและบริห ารการใช้ งานอุปกรณ์เครื่ องมือ หลักการ
ควบคุมคุณภาพอาหารและเครื่ องดื่ม ตลอดจนสุขอนามัยที่ควรทราบในการดาเนินงาน
SD327 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0-6)
(Franchise Management)
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทของธุรกิจแฟรนไ ชส์ ข้ อดีและข้ อเสียของ
การทาธุรกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข การตลาดและการจัดการ การจัดหาเงินทุนสาหรับการทาธุรกิจ
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการทาธุรกิจ การติดต่อ และกระบวนการในการสร้ างสรรค์โอกาสทางธุรกิจ
โดยผ่านระบบแฟรนไชส์
SD328 การบริหารตราสินค้ าในธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Brand Management in Food Business)
แนวคิดและหลักการพื ้นฐานของการจัดการเพื่อการสร้ างตราสินค้ า กระบวนการและ
กลยุทธ์ในการสร้ างตราสินค้ า การกาหนดตาแหน่ง และ การสร้ างคุณค่าให้ กบั ตราสินค้ า การเลือก
องค์ประกอบให้ กบั ตร าสินค้ า การนาตราสินค้ าเดิมไปใช้ กบั สินค้ า /บริการใหม่ และ /หรื อ การสร้ าง
ภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้ ตราสินค้ าเดิม การใช้ เครื่ องมือในการวางแผนเพื่อวิเคราะห์และปรับภาพลักษณ์ของ
ตราสินค้ า และกรณีศกึ ษา
SD442 การบริหารกลยุทธ์ ในธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Strategic Management in Food Business)
การกาหนดนโยบาย กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์และกลวิธีในระดับ
ต่างๆ ภายในองค์การ การกาหนดกลยุทธ์ให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและวัฒนธรรมขององค์การ การ
ประยุกต์เกมการจัดการในธุรกิจอาหาร
SD443 การจัดการธุรกิจอาหารระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
(International Food Business Management)
แนวคิดและวิธีการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมในการ
ดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการและการบริหารองค์กร การตลาด และระบบการเงิน สาหรับ
ธุรกิจระหว่างประเทศ เทคนิคในการส่งเสริมการส่งออก การเลือกสินค้ า ช่องทางการจัดจาหน่าย การตัง้
ราคา และการเพิ่มยอดขายในต่างประเทศ ระเบียบข้ อบังคับ สนธิสญ
ั ญา เอกสาร และวิธีดาเนินการ
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เกี่ยวกับการส่งออกระหว่างประเทศ
กระบวนการ เจรจาตกลงการค้ าระหว่างประเทศ
ข้ อจากัดในการทาธุรกิจทังในด้
้ านนโยบายการค้ า และนโยบายภาษี

ปั ญหาและ

SD445 ธุรกิจการค้ าปลีกอาหาร
3(3-0-6)
(Food Retail Business)
แนวความคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการค้ าปลีก โครงสร้ างของกิจการค้ าปลีก การจัดการผู้สง่ สินค้ า
การจัดซื ้อสินค้ าในกิจการค้ าปลีก การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินผลผู้สง่ สินค้ า
การบริหาร
งบประมาณตัวสินค้ าในกิจการค้ าปลีก การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในกิจการค้ าปลีก การบริการลูกค้ า
ในกิจการค้ าปลีก การควบคุมกิจการค้ าปลีก
SD451 พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Electronic Commerce for Food Business)
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปั จจุบนั การนา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในธุรกิจอาหาร ตังแต่
้ กระบวนการ และขันตอนการสร้
้
างเว็บเพจ ระดับของ
เว็บเพจ และ การพัฒนาเว็บเพจเพื่อธุรกิจ โดยรวมถึง การติดตังระบบ
้
การจดทะเบียนการออกแบบเว็บ
เพจ การประกาศขาย วิธีการส่งของ การลงทะเบียน การรับเงิน การบริการหลังการขาย การประเมิน
ค่าใช้ จา่ ย และการติดตามประเมินผล และศึกษาเกี่ยวกับการใช้ เว็บไซต์สาเร็จรูปสาหรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
SD452 การจัดการสิทธิบัตรสาหรับธุรกิจอาหาร
3(3-0-6)
(Patent Management for Food Business)
กฎหมายสิทธิบตั รและวงจรของสิทธิบตั ร กลยุทธการพัฒนาการประดิษฐ์ การเตรี ยมยกร่าง
เพื่อดาเนินการขอจดสิท ธิบตั รและการรักษาสิทธิ การจัดการสิทธิบตั รในฐานะผู้ทรงสิทธิ์ และอนาคตของ
สิทธิบตั รในครอบครอง การอนุญาตให้ ใช้ สิทธิของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์รวมถึงประเภทของทรัพย์สิน
ทางปั ญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจอาหาร
SD454 กฎหมายธุรกิจอาหารสาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม 3(3-0-6)
(Food Business Law for SMEs)
กฎหมายธุรกิจที่จาเป็ นและสาคัญต่อธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องกับนิตกิ รรม สัญญา ซื ้อขาย ขายฝาก จานา จานอง ตัวแทน นายหน้ า ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร กฎหมาย
แรงงานเบื ้องต้ น กฎหมายภาษีอากรพื ้นฐานตามประมวลรัษฎากร โดยใช้ กรณีศกึ ษา
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SD459 การวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์ อาหาร
3(3-0-6)
(Food Product Marketing Research)
ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจยั ตลาด ปั ญหาทางการตลาด การกาหนดปั ญหา
การเลือกแหล่งข้ อมูล การเก็บข้ อมูล การวางแผนการวิจยั การกาหนดกลวิธีที่ จาเป็ นต่อการวิจยั วิธีการ
วิจยั ชนิดต่างๆ การวัดผลและการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการรายงานการวิจยั การใช้ ผลการวิจยั ในการ
ตัดสินใจทางการตลาด
(3) รายวิชา เอก – เลือก สหกิจศึกษา
เฉพาะ แผน ข หลักสูตรที่มีวิชาสหกิจศึกษา จานวน 6 หน่ วยกิต
SD800 สหกิจศึกษา
6(0-12-6)
(Co-operative Education)
การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศกึ ษาเป็ นเวลา 1
ภาคการศึกษา ในฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้ องเข้ ารับการเตรี ยมความพร้ อมทังทางด้
้
านวิชาการ
และการปฏิบตั ติ นในสังคมการทางาน รวมทังด
้ าเนินก ารตามขันตอนของสหกิ
้
จศึกษาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด การปฏิบตั งิ านและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา
และพนักงานที่สถานประกอบการมอบหมาย
2.4กลุ่มวิชาโท จานวน 15 หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องเลือกเรี ยนรายวิชาโทในสาขาใดสาขาหนึง่
เปิ ดให้ เรี ยนเป็ นวิชาโท ไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต

ที่คณะวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
BX001 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
(Principles of Management)
เทียบเท่า BA921 องค์การและการจัดการ(คณะบัญชี)
ลักษณะขององค์การและการบริหาร วิวฒ
ั นา การของแนวความคิดและทฤษฎีทางการ
จัดการ หลักและแนวคิดที่เกี่ยวกับหน้ าที่ด้านการจัดการ ได้ แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การ
ความ
สัง่ การ การชักนา และการควบคุม รวมถึงศึกษาสภาพแวดล้ อมที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
รับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ
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BX002 การตลาดและการจัดการทางการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing and Marketing Management)
เทียบเท่า SD104 การตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร(คณะวิทยาศาสตร์ )
ความหมาย ความสาคัญและกระบวนการของการตลาด แนวคิดและหลักการตลาด
สมัยใหม่ หน้ าที่ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลื อกตลาดเป้าหมาย การกาหนดตาแหน่งตลาด
สถาบันทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนผสมทางการตลาด ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจาหน่าย
และการส่งเสริมการตลาด การวิจยั ตลาด สิ่งแวดล้ อมที่มีอิทธิพลทางการตลาดตลอดจนบทบาท หน้ าที่
ความรับผิดชอบของการตลาดต่อสังคม รวมทังแนวคิ
้
ด ทฤษฎีในการจัดการทางการตลาด
BX003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ การ
3(3-0-6)
(Human Resource Management in Organization)
เทียบเท่า SC189 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (คณะวิทยาศาสตร์ )
แนวความคิดสมัยใหม่ในการใช้ ทรัพยากรมนุษย์ให้ เกิดประโยชน์ต่ อองค์การ การพัฒนา
บุคลากร การประเมินผลและการควบคุมการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนวิธีธารงรักษาบุคลากรให้ เกิดความพึง
ใจในการปฏิบตั งิ าน
BX004 การเงินธุรกิจเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Business Finance)
เทียบเท่า BA923 การเงินธุรกิจ (คณะบัญชี)
หรื อ EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์ ))
เป้าหมายและหน้ าที่ในการบริหารงานการเงินเบื ้องต้ น งบการเงินและการนาข้ อมูลจากงบ
การเงินไปใช้ ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการเงินสด ลูกหนี ้และสินค้ า การจัดหาเงินทุน
การศึกษาโครงสร้ างและต้ นทุนของเงินทุน การวิเคราะห์โครงการลงทุน
BX005 การจัดการการดาเนินงาน
3(3-0-6)
(Operations Management)
เทียบเท่า BA924 การบริหารการผลิตและการปฏิบตั กิ าร(คณะบัญชี)
หรื อ SD211 การบริหารการดาเนินงานในธุรกิจอาหาร (คณะวิทยาศาสตร์ )
ลักษณะและความสาคัญของการจั ดการการผลิตและบริการ การกาหนดความต้ องการ
ของลูกค้ า การตัดสินใจด้ านการผลิต การเลือกทาเลที่ตงั ้ การวางผังโรงงาน การวางแผนและการควบคุม
การผลิต การจัดการความปลอดภัยในโรงงาน ระบบการจัดซื ้อ ระบบการควบคุมของคงคลัง และระบบ
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การบารุงรักษา การวางแผนวัตถุดบิ การปรับการขนส่งและการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปเข้ าช่วยในการจัดการ
ด้ านการผลิตและการบริการ
BX006 การจัดการธุรกิจข้ ามชาติ
3(3-0-6)
(Managing Multinational Business)
ศึกษาก่อน: BX001 หลักการจัดการ หรื อ BA921 องค์การและการจัดการ (คณะบัญชี ) หรื อ
เทียบเท่า
ลักษณะของธุรกิจข้ ามชาติ ผลกระทบจากภาวะแวดล้ อมในแต่ละประเทศ เช่น การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ ฯลฯ การจัดการธุรกิจข้ ามชาติตลอดจน
ศึกษาถึงปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ ้น
BX007 การบริหารการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Management)
ศึกษาก่อน :BX004 การเงินธุรกิจเบื ้องต้ น หรื อ BA205 การเงินธุรกิจ
หรื อ BA923 การเงินธุรกิจ หรื อ EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ หรื อ
เทียบเท่า
เทียบเท่า SD317 การจัดการการเงินสาหรับธุรกิจอาหาร (คณะวิทยาศาสตร์ )
นโยบายการเงินต่างๆอันมีผลต่อการตัดสินใจในก ารบริหารการเงินของธุรกิจ เทคนิคที่ใช้
ในการบริหารการเงิน การจัดหาเงินทุนจากแหล่งต่างๆโครงสร้ างของเงินทุน
การจัดการสินทรัพย์
หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร ตลอดจนแนวทางต่างๆในการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของกิจการ
BX008 หลักและนโยบายการลงทุน
3(3-0-6)
(Principles and Policies of Investment)
ศึกษาก่อน: BX004 การเงินธุรกิจเบื ้องต้ น หรื อ BA923 การเงินธุรกิจ
หรื อ BF302 การจัดการทางการเงิน หรื อ EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
หรื อ SD317 การจัดการการเงินสาหรับธุรกิจอาหาร หรื อ เทียบเท่า
เทียบเท่า BF407 หลักและนโยบายการลงทุน (คณะบริหารธุรกิจ)
การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
ปั จจัยชักจูงให้ เกิดการลงทุน
ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน การวิเคราะห์เพื่อประเมินราคาและมูลค่าการลงทุน การวิเคราะห์ปัจจัยพื ้นฐาน
ในการลงทุน
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BX009

การส่ งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
(Promotion and Marketing Communication)
ศึกษาก่อน: BX002 การตลาดและการจัดการทางการตลาด
หรื อ BA201 หลักการตลาด
หรื อ BA922 หลักการตลาด
หรื อ SD104 การตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร หรื อ เทียบเท่า
เทียบเท่า BK304 การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด (คณะบริหารธุรกิจ)
ความรู้เบื ้องต้ นของการส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด
เข้ าใจถึงการวาง
แผนการส่งเสริมการตลาด รวมถึงกลยุทธ์ของการส่งเสริมการตลาด โดยให้ เข้ าใจในแต่ละเครื่ องมือของการ
ส่งเสริมการตลาดในด้ านการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การใช้ พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเครื่ องมือการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เช่น การทา
Entertainment Marketing ตลอดจนความเข้ าใจเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการตลาดแบบบูรณาการและการบริหาร
ลูกค้ าสัมพันธ์
BX010 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Recruitment and Selection)
ศึกษาก่อน: BX003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
หรื อ BH302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
หรื อ SC189 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หรื อ เทียบเท่า
เทียบเท่า BH303 การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (คณะบริหารธุรกิจ)
หลักการ แนวคิดและกระบวนการวางแผนกาลังคนทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
การ
คัดเลือกบุคลากร การวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ และการปริมาณงานขององค์การ วิธีการสรรหาการ
คัดเลือก รวมทังวิ
้ เคราะห์วิธีการใช้ แบบทดสอบต่าง ๆ ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่
องค์การ
BX011 การเจรจาต่ อรอง
3(3-0-6)
(Negotiation)
เทียบเท่า BM305 การเจรจาต่อรอง (คณะบริหารธุรกิจ)
แนวคิดของการเจรจาต่อรอง หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่สาคัญในการเจรจาต่อรอง ศิลปะ
การเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีและการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง
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สาขาวิชาบัญชี
AX001 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
(Principles of Accounting)
เทียบเท่า AC911 หลักการบัญชี1
AC931 บัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
AC951 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
หรื อ SC282 หลักการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหาร
ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางบัญชี ตลอดจนการจัดทางบการเงินเพื่อการวัดผล
การดาเนินงาน และแสดงฐานะทางการเงิน ของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่อยูใ่ นระบบภาษีมลู ค่าเพิ่ม เช่น
ธุรกิจให้ บริการ ธุรกิจซื ้อมาขายไป และธุรกิจอุตสาหกรรม
AX002 การบัญชีชัน้ กลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Accounting I)
ศึกษาก่อน: AX001 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
หรื อ AC911 หลักการบัญชี1
หรื อ AC931 บัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
หรื อ AC951 หลักการบัญชี เบื ้องต้ น
หรื อ SC282 หลักการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหาร
ความหมาย การจาแนกประเภท การวิ เคราะห์ และการคานวณราคาทุนของสินทรัพย์
วิธีการคานวณค่าเสื่อมราคาและค่าสูญสิ ้น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการทางบัญชีที่สามารถนาไปใช้ ในทางปฏิบตั ิ เพื่อให้ การแสดง รายการสินทรัพย์ ต่าง ๆ
ในงบดุลเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
AX003 การบัญชีชัน้ กลาง 2
(Intermediate Accounting II)
สอบผ่าน: AX001 หลักการบัญชีเบื ้องต้ น
หรื อ AC911 หลักการบัญชี1
หรื อ AC931 บัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
หรื อ AC951 หลักการบัญชี เบื ้องต้ น
หรื อ SC282 หลักการบัญชีเพื่อธุรกิจอาหาร

3(2-2-5)
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หลักเกณฑ์และกระบวนการบันทึกบัญชีหนี ้สิน ตามมาตรฐานการบัญชีในเรื่ องการรับรู้
รายการ การวัดมูลค่าหนี ้สิน การจาหน่ายจ่ายโอน การแสดงรายการหนี ้สินและทุนในงบการเงินและการ
บัญชีที่เกี่ยวข้ องกับส่วนของทุนประเภทต่าง ๆ ได้ แก่ เจ้ าของคนเดียว ห้ างหุ้นส่วนและบริ ษัทจากัด การ
บัญชีสาหรับการเลิกกิจการห้ างหุ้นส่วนและบริษัท (Liquidating)
AX004 การบัญชีต้นทุน
3(2-2-5)
(Cost Accounting)
ศึกษาก่อน: AX002 การบัญชีชนกลาง
ั้
1
วัตถุประสงค์ แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีต้นทุน การจาแนกประเภทต้ นทุน งบ
การเงินของกิจการผลิต สินค้ า และการคิดต้ นทุนผลิตภัณฑ์ ระบบบัญชีต้นทุนจ่ายจริง ระบบบัญชีต้นทุน
ปกติ ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน บัญชีแยกประเภทโรงงาน การปั นส่วนต้ นทุน การบัญชีต้นทุนงานสัง่ ทา
การบัญชีต้นทุนช่วง การบัญชีเกี่ยวกับเศษวัสดุ ของเสีย และสินค้ ามีตาหนิ การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมแล ะ
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing)
AX005 การบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
(Managerial Accounting)
ศึกษาก่อน: AX004 การบัญชีต้นทุน
วัตถุประสงค์ แนวคิดและขอบเขตของการบัญชีเพื่อการจัดการ เทคนิคในการประมาณ
ต้ นทุน วิธีการต้ นทุนผั นแปรและต้ นทุนรวม การวิเคราะห์ความ สัมพันธ์ของ ต้ นทุน – ปริมาณ – กาไร การ
จัดทางบประมาณ ต้ นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต การใช้ ข้อมูลต้ นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสัน้ การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบและการวัดผลการปฏิบตั งิ าน การกาหนดราคาโอน การวิเคราะห์รายจ่ายลงทุน
AX006 การภาษีอากร 1
(Taxation 1)
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ หกั ณ ที่จา่ ย

3(3-0-6)
ภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คล

AX007 หลักเบือ้ งต้ นระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
(Principles of Accounting Information Systems)
แนวคิดของระบบสารสนเทศทางการจัดการโครงสร้ าง องค์ประกอบและระบบสารสนเทศ
ย่อยทางธุรกิจ ได้ แก่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศ
ทางการเงิน ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศทางการผลิตและกา ร
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ดาเนินงาน การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจทางการจัดการ หลักการจัดการและหลักการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ได้ แก่ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้ อมูล การ
สื่อสารข้ อมูลและระบบเครื อข่าย
AX008 การบัญชีภาษีอากร
3(3-0-6)
(Tax Accounting)
ศึกษาก่อน: AX002 การบัญชีชนกลาง
ั้
1 และ AX006 การภาษีอากร 1
ความหมายการบัญชีภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาบัญชี การคานวณภาษี
เงินได้ ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทังการจั
้
ดทากระดาษทาการ เพื่อคานวณ
ภาษีอากร ตลอดจนศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
แตกต่างจากการคานวณกาไรสุทธิตามมาตรฐานการบัญชีจดั ทารายงาน และการยื่นแบบแสดงรายการของ
ภาษีตา่ งๆ
AX009 การบัญชีส่ งิ แวดล้ อม
3(3-0-6)
(Environmental Accounting)
ศึกษาก่อน: AX005 การบัญชีบริหาร
แนวปฏิบตั เิ รื่ องสิ่งแวดล้ อม
การบัญชีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม ด้ านสินทรัพย์ หนี ้สิน
หนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้น ต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ย ผลกระทบของบัญชีสิ่งแวดล้ อมที่มีตอ่ การบริหารงาน
ภาระผูกพันที่เกิดจากแนวคิดทางคุณธรรมหรื อจริยธรรม
การคา นวณต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
การจัดทางบประมาณเพื่อการควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้ อม การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
EX001 เศรษฐศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economics in Daily Life)
การบริหารเศรษฐกิจส่วนบุคคล ทังรายได้
้
การบริโภค การออม และการลงทุน ความ
เชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจส่วนบุคคล เศรษฐกิจครัวเรื อน เศรษฐกิจองค์กร และเศรษฐกิจของประเทศ
เครื่ องมือวัดภาวะทางเศรษฐกิจ การรับรู้ขา่ วสารเศรษฐกิจและใช้ ประโยชน์จากข่าวสาร ผลกระทบจาก
นโยบายเศรษฐกิจสาคัญต่อฐานะทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล
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EX002 ความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Economy Studies)
โครงสร้ างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของเศรษฐกิจไทย
ความสาคัญของภาค
ต่างประเทศที่มีตอ่ เศรษฐกิจไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีตอ่ เศรษฐกิจไทย การค้ า
เสรี การขยายตัวของเศรษฐกิจสารสนเทศ นโยบายเศรษฐกิจและปั ญหาเศรษฐกิจที่สาคัญ
EX003 ความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
(International Economy Studies)
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ การค้ าระหว่าง ประเทศ การ
ลงทุนระหว่างประเทศ ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
องค์กรระหว่างประเทศ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีตอ่ เศรษฐกิจไทย
EX004 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์
3(3-0-6)
(Philosophy of Sufficiency Economy and Applications)
ศึกษาแนวคิดหลัก เป้าหมาย เงื่อนไข พื ้นฐานการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม ทังในระดั
้
บครัวเรื อน ระดับภาคการผลิตในสาขา
ต่างๆ และระดับชาติ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยัง่ ยืน โดยเฉพาะในบริบทตัวอย่างของประเทศ
ไทย
EX005 เศรษฐศาสตร์ ส่ งิ แวดล้ อมเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Environmental Economics)
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมการแก้ ไขปั ญหา
สิ่งแวดล้ อม สาเหตุและผลกระทบของความเสื่ อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้ อม แนวคิดเกี่ยวกับการ
ควบคุมมลภาวะ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อม นโยบายและมาตรการต่างๆ ของ
รัฐบาลในการควบคุมมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
EX006 เศรษฐศาสตร์ การเงินเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Monetary Economics)
เงิน บทบาทของเงินและเครดิต อุปสงค์และอุปทานของเงิน เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี ้ยและ
โครงสร้ างของอัตราดอกเบี ้ย ตลาดการเงิน สถาบันการเงินและบทบาทของสถาบันการเงินที่มีตอ่ ระบบ
เศรษฐกิจ แหล่งที่มาและการใช้ ไปของเงินทุนของสถาบันการเงิน บทบาทและหน้ าที่ของธนาคารกลาง
นโยบายการเงินและระบบการเงินระหว่างประเทศของไทย

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 107

EX007 ธุรกิจและนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
(Business and Public Policy)
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ บทบาท และจุดมุง่ หมายในการ
ดาเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ตัวกาหนดนโยบายของรัฐบาล การใช้ เครื่ องมือของนโยบายเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาและบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการดาเนินการทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ผลกระทบและการปรับตัวของ
ธุรกิจเอกชนต่อการใช้ นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐบาลใน
บริบททางเศรษฐกิจของประเทศไทย
EX008 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
อุปสงค์ อุปทาน การทางานของกลไกราคา พฤติกรรมการบริโภค การผลิต การกาหนด
ราคาและปริมาณในตลาดผลผลิต รายได้ ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน ของภาคเอกชน
และรัฐบาล การค้ าระหว่างประเทศ ปั ญหาเศรษฐกิจที่สาคัญ รวมทังแนวทางแก้
้
ไข
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
HX001 การสื่อสารธุรกิจ 1
3(2-2-5)
(Business Communication 1)
หลักการเขียนจดหมายธุรกิจที่ดี และการฝึ กเขียนโดยเน้ นความถูกต้ องของรูปแบบของ
จดหมาย ความเหมาะสมของถ้ อยคาและความชัดเจนของข้ อความ การฝึ กเขียนจดหมายประเภทต่างๆทัง้
ในรูปแบบธรรมดาและอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนประวัตยิ อ่ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัคร
การสัมภาษณ์เข้ าทางาน
HX002 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(1-4-4)
(Business English Conversation)
การฝึ กทักษะการสนทนาเพื่อใช้ ในการติดต่อทางธุรกิจ เช่น การนาเสนอ การเจรจาต่อรอง
โดยเน้ นความคล่องในการใช้ ภาษา
และการเลือกใช้ คาศัพท์และสานวนที่ถกู ต้ องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ตา่ งๆ
HX003 เทคนิคการอภิปราย
(Discussion Techniques)
สอบผ่าน: HX002 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ

3(2-2-5)
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หลักและวิธีการอภิปรายกลุม่ การฝึ กอภิปรายในหัวข้ อต่างๆ ที่นา่ สนใจและเหมาะสมกับ
ระดับของผู้เรี ยน การฝึ กบทบาทในการอภิปรายทังในฐานะผู
้
้ ฟัง ผู้พดู และผู้ดาเนินการอภิปราย
HX004 การสื่อสารธุรกิจ 2
3(2-2-5)
(Business Communication 2)
สอบผ่าน: HX001 การสื่อสารธุรกิจ 1
หลักและการฝึ กเขียนบันทึกข้ อความที่ใช้ ในสานักงาน บันทึกการประชุม รายงานการ
ปฏิบตั งิ านโดยสรุป ข่าวประชาสัมพันธ์ และสารในวาระสาคัญขององค์กร การฝึ กใช้ ภาษาอังกฤษสาหรับ
การประชุมในสถานการณ์จาลอง (Simulation)
HX005 การเขียนทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Writing for Business)
สอบผ่าน: HX004 การสื่อสารธุรกิจ 2
หลักและการฝึ กเขียนข้ อความด้ านธุรกิจในเรื่ องการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ า การบริการ
และ กิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสื่อความหมาย
ลีลาภาษาที่ใช้ องค์ประกอบสาคัญของการเขียนแต่ละประเภท และรูปแบบการนาเสนอ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล
HX101 การเขียนภาษาอังกฤษ
3(1-4-4)
(English Writing)
การเขียนระดับย่อหน้ า ระดับเรื่ อง และการเขียนสรุปความโดยเน้ นกระบวนการคิด การ
รวบรวมข้ อมูลและการให้ รายละเอียด
HX102 การแปลอังกฤษ-ไทยเบือ้ งต้ น
3(1-4-4)
(Introduction to English – Thai Translation)
หลักการแปล กฎหมายลิขสิทธิ์ จริยธรรมในการแปล การแปลในระดับคา วลี ประโยคและ
ย่อหน้ าจากเรื่ องทัว่ ไปจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย โดยเน้ นการเลือกใช้ คาและรูปประโยคที่ถกู ต้ องและ
เหมาะสม เพื่อให้ ได้ ความหมายที่เทียบเคียงกันกับต้ นฉบับ
HX103 การแปลไทย-อังกฤษเบือ้ งต้ น
(Introduction to Thai – English Translation)

3(4-4-1)
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หลักการแปลและการแปลในระดับคา วลี ประโยคและย่อหน้ าจากเรื่ องทัว่ ไปจากภาษาไทย
เป็ นภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการเลือกใช้ คาและรูปประโ ยคที่ถกู ต้ องและเหมาะสม เพื่อให้ ได้ ความหมายที่
เทียบเคียงกันกับต้ นฉบับ
HX104 การแปลข่ าวและสารคดี 1
3(1-4-4)
(News and Documentary Translation 1)
การแปลข่าว สารคดี ข้ อความด้ านวัฒนธรรม บันเทิง และการท่องเที่ยว จากภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาไทย โดยเน้ นความถูกต้ องและเหมาะสม
HX105 การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์ 1
3(1-4-4)
(Business and Public Relations Translation 1)
การแปลข้ อความ เอกสาร งานด้ านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และบทความที่เกี่ยวข้ องกับ
ด้ านธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย โดยเน้ นความถูกต้ องและเหมาะสม
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
HX201 ภาษาญี่ปุ่น 1
3(2-2-5)
(Japanese 1)
อักษรญี่ปนทั
ุ่ ง้ 3 ประเภท คือ ฮิระงะนะ คะตะคะนะและคันจิ ประมาณ 50 ตัว การฝึ กการ
ออกเสียง รูปประโยค พื ้นฐาน การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียน
HX202 ภาษาญี่ปุ่น 2
3(2-2-5)
(Japanese 2)
สอบผ่าน: HX201 ภาษาญี่ปนุ่ 1
คาศัพท์ และอักษรคันจิเพิ่มขึ ้น ประมาณ 100 ตัว การฝึ กการออกเสียง รูปประโยค
พื ้นฐาน หน้ าที่และวิธีใช้ คาช่วยการผันคาคุณศัพท์และคากริยา การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียน
HX203 ภาษาญี่ปุ่น 3
3(2-2-5)
(Japanese 3)
สอบผ่าน: HX202 ภาษาญี่ปนุ่ 2
คาศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ ้น ประมาณ 100 ตัว รูปประโยคพื ้นฐานทังประโยคความ
้
เดียวและประโยคความซ้ อน การเสริมสร้ างทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียน
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HX204 ภาษาญี่ปุ่น 4
3(2-2-5)
(Japanese 4)
สอบผ่าน: HX203 ภาษาญี่ปนุ่ 3
คาศัพท์และอักษรคันจิเพิ่มขึ ้น ประมาณ 150 ตัว รูปประโยคพื ้นฐานทังประโยคความเดี
้
ยว
และประโยคความซ้ อน การใช้ ภาษาให้ เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์ การเสริมสร้ างทักษะการฟั ง พูด
อ่านและเขียน การฝึ กการอ่านความเรี ยงขนาดสันที
้ ่มีคาศัพท์และรูปประโยคง่ายๆ
HX205 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1
3(1-4-4)
(Japanese Conversation 1)
สอบผ่าน: HX202 ภาษาญี่ปนุ่ 2
การสนทนาในหัวข้ อที่เกี่ยวกับชีวิตประจาวันโดยใช้ คาศัพท์และรูปประโยคพื ้นฐานที่ได้
เรี ยนมา
สาขาวิชาภาษาจีน
HX301 ภาษาจีนพืน้ ฐาน 1
3(2-2-5)
(Fundamental Chinese 1)
การฝึ กออกเสี ยงภาษาจีนให้ ถกู ต้ องโดยใช้ อกั ษรโรมันถอดเสียงภาษาจีนกลางด้ วยระบบ
PinYin โครงสร้ างตัวอักษรจีน หลักการเขียนตัวอักษรจีนที่ถกู ต้ อง การเรี ยนรู้คาศัพท์ไม่ต่ากว่า 200 คา
การฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียน
HX302 ภาษาจีนพืน้ ฐาน 2
3(2-2-5)
(Fundamental Chinese 2)
สอบผ่าน: HX301 ภาษาจีนพื ้นฐาน 1
ประโยคพื ้นฐานแบบต่างๆ การเรี ยนรู้คาศัพท์เพิ่มขึ ้นอีก 200 คา การฝึ กทักษะการฟั ง พูด
อ่านและเขียน
HX303 ภาษาจีนระดับกลาง 1
3(2-2-5)
(Intermediate Chinese 1)
สอบผ่าน: HX302 ภาษาจีนพื ้นฐาน 2
โครงสร้ างประโยครูป แบบต่างๆ การเรี ยนรู้คาศัพท์เพิ่มขึ ้นอีก 200 คา การฝึ กทักษะการ
ฟั ง พูด อ่านและเขียน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) - 111

HX304 ภาษาจีนระดับกลาง 2
3(2-2-5)
(Intermediate Chinese 2)
สอบผ่าน: HX303 ภาษาจีนระดับกลาง 1
โครงสร้ างประโยคที่ซบั ซ้ อนขึ ้น การเรี ยนรู้คาศัพท์เพิ่มขึ ้นอีก 200 คา การฝึ กทักษะการฟั ง
พูด อ่านและเขียน
HX305 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Chinese for Communication)
สอบผ่าน: HX304 ภาษาจีนระดับกลาง2
การฝึ กทักษะการฟั งและพูดโต้ ตอบในชีวิตประจาวัน การเรี ยนรู้คาศัพท์เพิ่มขึ ้นอีก 200 คา
การอ่านบทความหรื อเรื่ องสันๆ
้ การเขียนความเรี ยงสันๆ
้
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
HX401 การเขียนทางธุรกิจ
)5-2-2(3
)ssenisuB rof gnitirW(
หลักการเขียน และการฝึ กเขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ บันทึก และรายงานการประชุม
รวมทังการกรอกเอกสารทางธุ
้
รกิจ
HX402 การอ่ านทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Reading for Business)
ลักษณะงานเขียนทางธุรกิจ ศัพท์เทคนิคและสานวนที่เกี่ยวข้ องในวงการธุรกิจ และการอ่าน
งานเขียนทางธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ข่าวสาร บทความ และรายงานทางธุรกิจ เป็ นต้ น
HX403 เทคนิคการนาเสนอทางธุรกิจ
)5-2-2(3
)seuqinhceT noitatneserP ssenisuB(
หลักและวิธีการนาเสนอทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การใช้ สื่อประกอบการนาเสนอ การจัด
สถานการณ์จาลอง และการฝึ กปฏิบตั ิ
HX404 การเขียนวรรณกรรมสาหรับเด็กและวัยรุ่น
)stnecselodA dna nerdlihC rof yraretiL gnitirW(
ลักษณะและรูปแบบวรรณก รรมสาหรับเด็กและวัยรุ่น

)5-2-2(3
หลักการเขียน และการฝึ กเขียน
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วรรณกรรมสาหรับเด็กและวัยรุ่น ทังบั
้ นเทิงคดีและสารคดี
HX405 การแปรรู ปวรรณกรรม
)5-2-2(3
)skroW yraretiL fo noitatpadA(
หลักการแปรรูปวรรณกรรมจากรูปแบบหนึง่ ไปสูอ่ ีกรูปแบบหนึง่ เช่น จากนวนิยายเป็ นบทละคร
จากนิทานพื ้นบ้ านเป็ นนิทานสาหรับเด็ก และการฝึ กปฏิบตั ิ
HX406 การใช้ ภาษาในสื่อมวลชน
)6-0-3(3
)aideM ssaM ni egasU egaugnaL(
การวิเคราะห์การใช้ ภาษาในสื่อมวลชน ทังในหนั
้
งสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชนอื่นๆ
รวมทังการวิ
้
เคราะห์อิทธิพลของภาษาสื่อมวลชนที่มีตอ่ ภาษาไทยในปั จจุบนั
HX407 ภาษาโฆษณาในสังคมไทย
)6-0-3(3
(Advertising Language Used in Thai Society)
ลักษณะของภาษาโฆษณาในสื่อประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ภาษาโฆษณาในด้ านการใช้ ภาษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาโฆษณากับสังคมไทย ตลอดจนผลกระทบของภาษาโฆษณาที่มีตอ่ การใช้ ภาษา
ในสังคม
HX408 ศิลปะการสัมภาษณ์
)5-2-2(3
)gniweivretnI fo trA(
หลักการสัมภาษณ์ และการเรี ยบเรี ยงบทสัมภาษณ์เพื่อนาเสนอทางสื่อต่างๆ จรรยาบรรณ
ของผู้สมั ภาษณ์ ปั จจัยที่มีผลต่อการสัมภาษณ์ อิทธิพลของการสัมภาษณ์ตอ่ สังคม และการฝึ กปฏิบตั ิ
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
HX501 ธุรกิจสารสนเทศ
3)6-0-3(
(Information Business)
ความหมาย ขอบเขต และประเภทของธุรกิจสารสนเทศ หลักการบริหารจัดการเพื่อการ
ดาเนินงานธุรกิจสารสนเทศ การบริหารและควบคุมการผลิต การตลาด การใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใ น
การทาธุรกิจสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
HX502 การจัดการสารสนเทศธุรกิจ
(Management of Business Information)

3)6-0-3(
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ความหมายและความสาคัญของสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศธุรกิจ
ประเภท
องค์ประกอบและลักษณะของสารสนเทศธุรกิจ ระบบสารสนเทศที่สาคัญเพื่อกา รบริหารและการจัดการ
ธุรกิจ
HX503 การตลาดเพื่องานสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Marketing for Information Works)
ความสาคัญและบทบาทของการตลาดต่องานสารสนเทศ พฤติกรรมและความต้ องการ
ของลูกค้ า การใช้ กลยุทธ์และกระบวนการการตลาดในงานสารสนเทศ การประเมินแผนการตลาด
HX504 การจัดการสารสนเทศสานักงาน
(Office Information Management)
หลักและวิธีการจัดการสารสนเทศสานักงาน
สานักงาน

3(3-0-6)
เทคโนโลยีสาหรับการจัดการสารสนเทศ

HX505 การจัดการเว็บไซต์ เพื่อธุรกิจสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Website Management for Information Business)
การวางแผน การออกแบบ การจัดการ การดูแลความมัน่ คงและความปลอดภัยของ
เว็บไซต์ในธุรกิจสารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การจัดการฐานข้ อมูลบนเว็บไซต์ การจัดการสารสนเทศ
และการประเมินสารสนเทศบนเว็บไซต์ โดยเน้ นการประยุกต์ใช้ ในงานธุรกิจสารสนเทศและการฝึ กปฏิบตั ิ
ในห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
CX001 นิเทศศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Communication Arts)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประเภทของการสื่อสาร องค์ประกอบ แบบจาลองของ
กระบวนการสื่อสาร ลักษณะ บทบาท หน้ าที่ของการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน ที่มีตอ่ สังคม องค์กรที่
เกี่ยวข้ อง ทังในและต่
้
างประเทศ
CX002 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
(Communication for Development)
ศึกษาแนวคิดของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาด้ านต่าง ๆ โดยศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาท
หน้ าที่ของการสื่อสารประเภทต่างๆที่มีตอ่ การพัฒนาสังคม และประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของ
114 – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุง พ.ศ.2554)

การประชาสัมพันธ์ที่มีตอ่ การพัฒนา ลักษณะและวิธีการประชาสัมพันธ์ในการพัฒนา รวมทังศึ
้ กษาปั จจัย
ต่างๆ ด้ านการสื่อสารที่ก่อให้ เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนา
CX003 การโฆษณากับสังคม
3(3-0-6)
(Advertising and Society)
ศึกษาควา มหมาย ความสาคัญ ประเภท บทบาท และผลกระทบของการโฆษณา ที่มีตอ่
ผู้บริโภค สังคม เศรษฐกิจ บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของนักโฆษณา การควบคุมโฆษณาทาง
กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ กรณีศกึ ษาในประเทศไทย
CX004 สื่อสิ่งพิมพ์ กับสังคม
3(3-0-6)
(Printed Media and Society)
ศึกษาความหมาย ประเภทของงานด้ านวารสารศาสตร์ อันประกอบด้ วยหนังสือพิมพ์
นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ กระบวนการผลิตงานด้ านสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีตอ่ บุคคล
ชุมชน และสังคม ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
CX005 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ร่วมสมัย
3(3-0-6)
(Contemporary Broadcasting)
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภท และลักษณะของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ระบบการกระจายเสียงและการแพร่ภาพ
บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในปั จจุบนั
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
NX001 เทคโนโลยีระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
(Technology of Communication System)
เทคโนโลยีระบบสื่อสารแบบมีสาย และไร้ สายชนิดต่างๆ ความปลอดภัยในการใช้ งาน
เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ทางระบบการสื่อสารเบื ้องต้ นที่ควรทราบเช่น
ระบบโทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไร้ สายอื่นๆ WLAN WiFi 3G 4G Edge GPRS เป็ นต้ น
NX002 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีในอนาคต
3(3-0-6)
(Computer Innovation and Future Technology)
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ อนาคตทางค อมพิวเตอร์
ฮาร์ ดแวร์ ระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาทางด้ านซอฟต์แวร์ ระบบ โปรแกรมสาเร็จรูป และอินเตอร์ เน็ต
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เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่และไร้ สาย กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคนิคการใช้ งานโปรแกรม
พื ้นฐานทางคอมพิวเตอร์ แนวคิดของการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิ วเตอร์ และตัวเชื่อมประสาน
กับผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ และการเลียนแบบมนุษย์
NX003 การจัดการไฟฟ้าและพลังงาน
3(3-0-6)
(Electrical and Energy Management)
หลักการกาเนิดไฟฟ้าและพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ งานในอาคารและ
อุตสาหกรรม พรบ .และนโยบายการอนุรักษ์พลังงา น หลักการอนุรักษ์ไฟฟ้าและพลังงาน ในอาคารและ
อุตสาหกรรม การเก็บ วิเคราะห์และรายงานข้ อมูล หลักการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ พลังงานเบื ้องต้ น
NX004 การเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการปฏิบัตงิ าน
3(3-0-6)
(Productivity Improvement in Operating System)
การประยุกต์ใช้ เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการขันพื
้ ้นฐานในการจัดการระบบการทางาน
เทคนิคในการวิเคราะห์งาน และระบบการปฏิบตั งิ าน เทคนิคในการปรับปรุงระบบงาน การสร้ างมาตรฐาน
การทางาน การใช้ เทคนิคในการควบคุมคุณภาพเบื ้องต้ น ระบบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม การวางแผน
งาน และการบริหารงานโครงการ กรณีศกึ ษาในการพัฒนาระบบการทางาน และวิธีการทางาน
NX005 โลจิสติกส์ เพื่อการแข่ งขันในโลกธุรกิจ
3(3-0-6)
(Logistics for Competitiveness in Global Business)
ศึกษาหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน ความสาคัญของโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
ต่อเศรษฐกิจและองค์กร คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การวางแผนระบบ โลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ความสาคัญของการบริการลูกค้ า การจัดการพัสดุและสินค้ าคงคลัง การขนส่งการบรรจุภณ
ั ฑ์และ
การจัดซื ้อ การควบคุมการปฏิบตั งิ าน บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อปุ ทาน และการวางแผน
เชิงกลยุทธ์สาหรับการแข่งขันธุรกิจ
สาขาวิชานิตศิ าสตร์
LX001 หลักกฎหมายทั่วไป
3(3-0-6)
(General Principles of Law)
ความสาคัญของกฎหมายต่อสังคมและบุคคล
ความสัมพันธ์ของกฎหมายกับวิชา
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรื อศาสตร์ อื่น ๆ เช่น กฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ กฎหมายกับธุรกิจ
กฎหมายกั บเทคโนโลยี ฯลฯ ระบบกฎหมายในปั จจุบนั ประเภทของกฎหมาย เช่น กฎหมายมหาชน
กฎหมายเอกชน กฎหมายระหว่างประเทศ กระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัติ การบังคับใช้ กฎหมาย การตีความ
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กฎหมาย หลักทัว่ ไปของกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักทัว่ ไปของ
กฎหมายอาญา สถาบันทางกฎหมาย และกระบวนการยุตธิ รรม
LX002 กฎหมายสิ่งแวดล้ อมเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Environment Law)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป หรื อ LW931 หลักกฎหมายทัว่ ไป
วิกฤตการณ์ของสภาวะแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่อโลก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สภาวะแวดล้ อมในด้ านการควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมและธรรมชาติ นโยบายของรัฐในการ
ประกันสิทธิของประชาชน และมาตรการเกี่ยวกับการเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากคดีสภาวะแวดล้ อม ศึกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ ที่ดนิ และกฎหมายผังเมือง
LX003 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Consumer Protection Law and Product Liability Law)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป หรื อ LW931 หลักกฎหมายทัว่ ไป
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยว กับ การ
คุ้มครองผู้บริโภค ระเบียบปฏิบตั สิ าหรับการคุ้มครองของผู้บริโภค มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคในด้ านคุณภาพของสินค้ าและบริการ ราคา การปิ ดสลาก การบรรจุ หีบห่อ การโฆษณา
หน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค และตา มกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ตลอดจนหลักกฎหมายความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์
LX004 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to Law of Business Crime)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป หรื อ LW931 หลักกฎหมายทัว่ ไป
ความหมา ยของอาชญากรรมทางธุรกิจ ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการก่อตัวของ
อาชญากรรมทางธุรกิจ อาชญากรรมเกี่ยวกับความผิดจากห้ างหุ้นส่วนบริษัท (Corporate Crime)
มาตรการตลอดจนกลไกของรัฐในการดาเนินการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี ้ รวมถึง
การได้ เปรี ยบในวิถีทางธุรกิจโดยการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจ เช่น ความผิดเกี่ยวกับ การจารกรรม
ข้ อมูลทางโทรสาร การดักฟั งทางโทรศัพท์ (Wire Tapping) ตลอดจนการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมาย
ป้องกันการฟอกเงิน
LX005 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เบือ้ งต้ น
(Introduction to Securities and Securities Exchange Law)
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ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป หรื อ LW931 หลักกฎหมายทัว่ ไป
แนวคิดเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน
การกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการเข้ าเป็ น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การระดมทุนด้ วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ความหมายและประเภทของหลักทรัพย์ การออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทและลักษณะของธุรกิจหลักทรัพย์ การกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ การเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิ จการ และประเด็นที่นา่ สนใจเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ
หลักทรัพย์
LX006 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนระหว่ างประเทศเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to International Investment Law)
ศึกษาก่อน: LX001 หลักกฎหมายทัว่ ไป
หรื อ LW931 หลักกฎหมายทัว่ ไป
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ ลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้ าว
กฎหมายคนเข้ าเมือง และกฎหมายการลงทุนของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุน ทังการลงทุ
้
นโดยตรง
(Direct Investment) การลงทุนทางการเงิน (Portfolio Investment) อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
กฎหมายและนโยบายขององค์ การการค้ าโลก (WTO) รวมทังนโยบาย
้
หรื อข้ อปฏิบตั ขิ อง GATT ที่มี
ผลกระทบกับการลงทุนระหว่างประเทศ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่ วยกิต
สามารถเลือกศึกษาอย่างน้ อย 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิ ด
สอนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้ า ไทย หรื อมหาวิทยาลัยในประเทศ หรื อมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศที่มีสญ
ั ญากับมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
สอดคล้ องกับระบบวิชาต่อเนื่อง
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