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1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1.1  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
 Fundamentals of Mathematics 

ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  นิยาม  ประพจน การใหสัญลักษณ
แสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรและการประยุกตท่ี
สามารถใชไดในการดําเนินชีวิต 
 

100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 

ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล  การวัด
แนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน   การจัดลําดบัและ
การจัดหมู   การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ  การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยาง
ประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ 
การทดสอบสมมติฐานเกีย่วกับคาเฉล่ีย  คาตัวแปร  และสัดสวน  การใชไคสแควร  
สหสัมพันธ และการถดถอยอยางงาย 
 

100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน  3(3-0-6) 
 Introduction to Computer 

ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุค
ตาง  ๆ องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจํา
สํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 

100-113 วิทยาศาสตรท่ัวไป  3(3-0-6) 
 General Sciences 

ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมใหเขา
กับการดาํเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  ชีววิทยา  ดาราศาสตรและท่ีเกีย่วของ  
เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 
 



100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 

ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกบัความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การ
แจกแจงท่ีสําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการวิเคราะหความถ่ี 
สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 

 

100-118 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 

ศึกษาข้ันตอนวิธีการหาร ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ความสัมพันธเวียน
บังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ข้ันตอนวิธีแบงและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธ
ทวิภาคและไดกราฟ การปดของความสัมพันธ ความสัมพันธอิควิวาเลนซ และการแบงกั้น 
เซตอันดับยอยและการแยกจาํพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจกัรฮา
มิลตันฟงกชัน ถอดแบบข้ันตอนวิถีท่ีส้ันทีสุ่ด ทรีแผท่ัวเล็กสุดเฉพาะกลุมรากทรี การ
ดําเนินการทวภิาค เซมิกรุป และฟงกชันถายแบบ 
 

100-119 พื้นฐานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology Fundamentals 

ศึกษาความรูพืน้ฐานทางดานคอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  การพฒันาโปรแกรมการ
จัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสารขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ต  
การประยกุตใชงานเวิรดองคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและ
แสดงผล หนวยความจําสํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูล   
ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 

100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
 Man and Environment 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหลาส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพ
ระหวางเหลาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้นรวมท้ังมนษุยตอ
ปจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตวัอยางของกจิกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ 
ตลอดจนความเขาใจตอการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการ
อนุรักษ 
 



100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 
 General Chemistry 

ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง  ของเหลว และสารละลาย การสมดุล
ทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน  เคมีจลน  
และนิวเคลียส 
 

100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 
 General Physics 

ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนคิทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน  แสง  ฟสิกสแผน
ใหมแมเหล็กไฟฟา  การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การส่ือสาร และการโตตอบขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส 
 

100-126 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 Fundamentals of Nanotechnology 

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลักการวทิยาศาสตรพื้นฐาน
สําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการวเิคราะห
ทางดานนาโนเทคโนโลยี  วสัดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทาง
การแพทยนาโนอิเล็กทรอนกิสและเคร่ืองจักรนาโน  การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความ
เปนพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโนเทคโนโลยีท่ีมี
ในปจจุบัน และแนวโนมของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต 
 

100-127 ชีววิทยาท่ัวไป 3(2-2-5) 
 General Biology 

ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล พลังงานกับชีวิต 
ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ 
โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว  นิเวศวทิยาและกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ 
และการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

100-128 ชีวิตกับพลังงาน 3(2-2-5) 
 Life and Energy 

ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิดของ
พลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงานและรูปแบบพลังงานและการเปล่ียน
รูปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยกุตใชพลังงานและศักยภาพของ



แหลงพลังงานทดแทนประเภทตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา 
พลังงานใตพภิพ พลังงานจา คล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การใช
พลังงานทดแทน 
 

100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม 3(2-2-5) 
 Life and Modern Technology 

ศึกษาวทิยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอชีวิต 
วัฒนธรรมของมนุษย 
 

1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

100-133 อารยธรรมไทย  3(3-0-6) 
 Thai Civilization 

ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก  การต้ังถ่ินฐานและการ
สถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย  อารย
ธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชัย  การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทยท่ีเดนชัด   
ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมา   จนถึงการเขามาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกในสมัยรัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะทางวฒันธรรม
ของชนรุนใหม 
 

100-134 อารยธรรมตะวันตก  3(3-0-6) 
 Western Civilization 

ศึกษาววิัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 15
จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารยธรรมยุคใหม  การผสมผสาน
ระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวนัออก  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิด
ทางดานการเมือง  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100-135 มนุษยกับศิลปะ 3(3-0-6) 
 Man and Art 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศลิปะในรูปของสถาปตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลตอววิัฒนาการทางศิลปกรรมในยุค
ตางๆ รวมท้ังแนวความคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตางๆ 
 

100-136  มนุษยกับดนตรี  3(3-0-6) 
 Man and Music 

ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล   ความเขาใจองคประกอบของดนตรี อัน
เปนพื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกตางของดนตรีแตละสมัย
รวมท้ังอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 
 

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 
 Thai Music 

ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา การจําแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีไทยได 
 

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 
 Western Music 

ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา  อัตราจังหวะตางๆ  การจับกลุมตัวโนต
ตามจังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บันไดเสียงตางๆ  การฝก
อานตัวโนตงายๆ  และใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได 
 

100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 

ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจติวิทยา  ปจจัยดานชีววิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม ความจําของ
มนุษยการเรียนรู  การรับรู   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณของมนุษย  ความคิดและการ
แกปญหา การปรับตัว  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม     
เนนการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพ
จริงของพฤติกรรมมนุษยในสังคมปจจุบัน และใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย 
 
 
 
 



100-141 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย  3(3-0-6) 
 Introduction to Laws 

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย   
ท่ีสําคัญ   ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนงตางๆ   การใชกฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย   การรางกฎหมาย   การตีความกฎหมาย   การอุดชองวาง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิทธ์ิตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตางๆ 
 

100-142 หลักรัฐศาสตร  3(3-0-6) 
 Principles of Political Science 

ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองท่ีสําคัญ ตลอดจนการเมืองระหวาง
ประเทศ 
 

100-143 การเมืองและการปกครองไทย  3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government 

ศึกษาววิัฒนาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง  สถาบัน
นิติบัญญัติ   บริหารและตุลาการ   การปกครองสวนกลาง   สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลักการ
เปล่ียนแปลง  การปกครองจนถึงปจจุบัน   รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 

100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 
 Principles of Economics  

ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเร่ืองปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค  ลักษณะสําคัญของ
การตลาด  สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ  การวิเคราะหรายไดในบัญชี
ผลิตภัณฑประชาชาติ  การกําหนดรายไดประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความสําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและ
รายไดประชาชาติ 

 
 
 
 
 
 

  



100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 
 Physical Education 

ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ 
 

100-147 ลีลาศ 1(0-2-1) 
 Ballroom Dance 

ศึกษาความเขาใจและปฏิบัตกิารเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางในการลีลาศ     
การจับคูท่ีถูกตอง   ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ   มรรยาทในการลีลาศ   ทักษะเกีย่วกบัการ
ลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 

 

100-148 มนุษยกับสังคม  3(3-0-6) 
 Man and Society 

ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม   วิเคราะหสังคมในรูปแบบตางๆ   ความสัมพันธ
และอิทธิพลของมนุษยกับสังคม   หนาท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปญหาและวิธีการ
แกปญหาสังคม 
 

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม  3(3-0-6) 
 Politics and Economy in Society 

ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครอง
แตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม 
 

100-158 ปรัชญาท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Philosophy 

ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา         
ท้ังปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลก
และชีวิตของมนุษย และการประยุกตปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 
 Study Skills in Higher Education 

ศึกษาปรัชญา ระบบการศกึษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปาหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนคิการสรางความรกัในการเรียน เทคนิคการฟง  เทคนิคการอาน เทคนิคการเขยีนและการจด
บันทึกความรู  เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรูแบบกลุม 
กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  และการเตรียมตัวสอบและวิธีการทํา
ขอสอบ   
 

100-163 นันทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation 

ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอนและนันทนาการท่ี
มีตอการดําเนนิชีวิต   กจิกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ  
แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน และการฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ 
 

100-164 การใชหองสมดุ  1(0-2-1) 
 Using the Library  

ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ในหองสมุด  ระบบ
การจัด หมูหนงัสือ   บัตรรายการ(โอแพ็ค)   หนังสืออางอิง   วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูลและทรัพยากรสารสนเทศตางๆ 
 

100-165 การคิดวิเคราะห 3(3-0-6) 
 Critical Thinking 

ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใชเหตุผลทางตรรกวิทยา  ดวยกิจกรรม
การเรียนรูและกิจกรรมฝกการคิด การฝกวิธีการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห จาก
กรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปญหาและการคิดสรางสรรค จากการเผชิญสถานการณ 
การจัดการความรู การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพ่ือตัดสินใจโดย
วิเคราะหความสมเหตุสมผล และการนําเสนอองคความรูท่ีเปนสัมฤทธ์ิผลจากการฝกฝน
ทักษะการคิด 
 
 
 
 
 
 
 



100-166 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 Asian Studies 

ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค 
เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรม เขตการคาเสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพ้ืนฐานในประชาคมอาเซียนเนนประเทศพ้ืนท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย  องคประกอบ
ของประเทศรวมเจรจา  ท่ีมีผลกระทบตอประชาคม และกระทบตอเศรษฐกจิอาเซียนและประเทศ
ไทย 
 

100-167  บัณฑิตท่ีพึงประสงค  2(1-2-3) 
 Ideal Graduate  

ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑติไทยและคุณลักษณะบัณฑติอันพึงประสงคของมหาวิทยาลัย    
กระบวนการพัฒนาตนเพ่ือเปนผูนําและผูตามท่ีดี การทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม การรูจักสิทธิ
และหนาท่ีของตน การเรียนรูประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตน
หางไกลจากยาเสพติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อนาํองค
ความรู  คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชใหเกิดข้ึนเปน
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงค 
 

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 

ศึกษาความหมาย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ัง
ตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวัฒนธรรมทองถ่ินใต การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของโลก ท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวติของ
มนุษย 
 

100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life and Literature 

ศึกษา ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเรื่องส้ัน นวนยิาย  บท
กว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกบัชีวิต 
ในคุณคาดานความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผูเรียนเกดิเจตคตท่ีิดี  มีโลกทัศนตอ
ชีวิตและสังคม ท้ังยังสงเสริมการอานวรรณกรรมเพ่ือใหผูเรียนรักวรรณกรรมและรักการ
อาน 
 
 
 



100-240 เศรษฐกิจพอเพียง  3(2-2-5) 
 Sufficiency Economy 

ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  แนวทางการนําไปประยุกตใชใน
รูปแบบและลักษณะตางๆ  บูรณาการกับวถีิชีวิต ท้ังการบริหารจัดการในครอบครัว  การ
จัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอม ขนาดธุรกิจแตละประเภท  เพื่อใหสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน 
 

100-241  ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 
 Local Wisdom 

ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ท้ังภูมิปญญาชนชาติตะวันออก
และ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก  ภูมิปญญาทองถ่ินไทยและภูมิปญญาทองถ่ินใต  เนนภูมิ
ปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม องคความรูภูมิ
ปญญาดานภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเกดิคุณคาตอการดาํเนิน
ชีวิต 
 

100-242  สันติศึกษา 3(3-0-6) 
 Peace Studies 

ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวางประเทศ  โดยอาศัยองคความรู
ดานรัฐศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกดิพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 
 

100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 
 Cooperative Education Preparation 
 วิชาบังคับ : นกัศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป 

ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกจิศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ  
จริยธรรมในวชิาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน  
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใชภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  การสรางมนุษยสัมพันธ  การทํางานรวมกนัใน
องคกร และระบบบริหารงานอยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  อันเปนพืน้ฐานของการเตรียมตัวเพื่อ
การทํางานในสังคมอยางมีความสุข   
 



1.3  กลุมวิชาภาษา 
 

100-150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 Thai Language for Communication 

ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดานการฟง  
การพูดการอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใชภาษา   
 

100-151 ภาษาอังกฤษ 1  3(2-2-5) 
 English I 

ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน   ฝกทักษะท้ัง  4  คือ  ฟง   พูด   อาน
และเขียน  ใหเช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษาข้ัน
ตอไป 
 

100-152 ภาษาอังกฤษ 2  3(2-2-5) 
 English II  
 รายวิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1  

ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวางเพ่ิมข้ึนเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

100-154  ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 
 Chinese I 

ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(pinyin)ใหถูกตองชัดเจนตาม  
หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพืน้ฐาน การสรางประโยค ฝกทักษะท้ัง 4 ดานคือ การฟง 
การพูด การอาน และการเขียน ศึกษาคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวนัประมาณ 600 คํา 
 

100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Reading Development in Thai 

ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การอานจบัใจความ  การ
วิเคราะห    การตีความ  การสังเคราะหและการเขียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ 
 
 
 
 
 



100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Reading Development in English 

ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการอานตลอดจน
ความมุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดบัของการอาน  การเร่ิมตนการอานและการอาน
เตรียม  การอานกวาดและการอานเก็บ  การอานวิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ  การ
อานเปรียบเทียบและการพฒันาความเร็วในการอาน  วธีิการอานเร็วเบ้ืองตน  การพฒันานิสัย
ในการอาน 
 

100-157 การฝกพูดภาษาไทย  3(2-2-5) 
 Thai Speech 

ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนฝกทักษะการพูดแบบ
ตางๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลาแสดงออกดาน
การพูดตอท่ีชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต 
 

100-250 ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 
 English  III 
 วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2 

ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ   อันจะเอ้ือใหเกิดความเขาใจในเร่ือง
ท่ีอานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  คําศัพทและสํานวนท่ีใชท่ัวไปใน
วงการธุรกิจ   วิธีการอานจับใจความและการตีความ  ดวยการฝกอานคําจากบทความ  ตํารา 
และหนังสือพิมพ 
 

100-251  ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 
 English  IV 
 วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3 

ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษาอยางมี
หลักเกณฑและภาษาท่ีใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองานเชนการใชโทรศัพท การนัด
หมาย การตอนรับแขก  การขอขอมูลและการจดบันทึกขอความ 
 

100-252  ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 3(2-2-5) 
 English for Academic Purpose  

ศึกษาศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับ
วิชาการเฉพาะดาน 
 



100-253  ภาษาจีน 2  3(2-2-5) 
 Chinese II 
 วิชาบังคับกอน  :  100-154  ภาษาจีน 1 

ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจนี 1 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใชภาษาใหถูกตอง
สอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม ศึกษาความแตกตาง
ของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวยอ(Simplified Character) ศึกษา
คําศัพทใหมประมาณ 600 คํา 
 

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 
 Malay I  

ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน 
เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน   
 

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 
 Malay  II  
 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1  

ศึกษาและฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนที่ตอเนื่องจากภาษา
มลายู 1 เพื่อสามารถใชภาษามลายูในการส่ือสารและตามสถานการณท่ีกําหนดได 
 

100-302  ภาษาญ่ีปุน 1 3(2-2-5) 
 Japanese I 

ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ 
คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพ้ืนฐาน เพื่อนาํมาใชเขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝกทักษะการ
ฟง เพื่อความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญ่ีปุนเกีย่วกับกิจวัตรประจําวัน  และฝกการ
กลาวแนะนําตวั      ดวยการพูดสนทนา ผานการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการส่ือสาร 
 

100-303  ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 
 Japanese II  
 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1  

ศึกษาและฝกทักษะพื้นฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการพูด การเขียน
ประโยค การอานขอความพืน้ฐานและคําศัพทท่ีใชในชีวติประจําวนั ศึกษาและฝกฝนการ
ออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม 
 



100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 
 Korean I 

ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ โดยสนทนาตอบ
โตดวยภาษาเกาหลี และการอานฝกอานขอความ ฝกการเขียนเปนรูปประโยค 
 

100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 
 Korean II  
 วิชาบังคับกอน  :  100-304 ภาษาเกาหลี 1  

ศึกษา รูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการฟงและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทในบทเรียน โดยฝกการใชภาษา
บูรณาการทักษะพ้ืนฐานในระดับสูงข้ึน 
 

100-351  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 English for Business I 

ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียนให
นักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝกฝนให
เขียนจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดใหนักศึกษา
เรียนรูและฝกฝนการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกจิ 
 

100-352  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 English for Business II 
 วิชาบังคับกอน :  100-351  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 

ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนกัศึกษาฝกฝนเขียนจดหมาย
ธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและยุงยากยิง่ข้ึน  ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและ
อภิปรายแสดงความ คิดเหน็ในเน้ือหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 
 

100-353  การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Conversation 

ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดในการสนทนา 
รูปแบบของภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง  ศึกษาศัพท
สํานวนตาง ๆท่ีนารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
เร่ืองตางๆ เพื่อเตรียมตัว   ในการเขาสัมมนาหรือรับการอบรม 
 



2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1  กลุมวิชาแกนทางบริหาร 

 

201-203 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Organization and Management 

ศึกษาลักษณะขององคการ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ โครงสรางและวิธีดําเนินงานของ
องคการธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองคการ การวินจิฉัยส่ังการ การ
สงเสริมกําลังใจผูปฏิบัติงานและการควบคมุ 
 

201-208 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Statistics 

ศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติตางๆ สําหรับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูล เพื่อการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การสํารวจตัวอยาง การแจกแจงของตัวอยาง 
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความ
แปรปรวน การวิเคราะหถดถอย และสหพันธอยางงาย การวิเคราะหการถดถอยและสหพันธ
พหุคูณ และการวิเคราะหอนุกรมเวลาและการตัดสินใจเชิงสถิติและฝกปฏิบัติการโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ 
 

201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Ethics 

ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ีองคกรธุรกิจ
ตองมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสรางจริยธรรมในองคกรธุรกิจ โดยเนน
จริยธรรมของผูบริหาร และจริยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมธุรกิจ 
ศึกษาโดยใชกรณีตัวอยางประกอบ 
 

201-310 การจัดการธุรกิจขนาดยอม  3(3-0-6) 
 Small Business Management  
 วิชาบังคับกอน  :  201–203  องคการและการจัดการ  

ศึกษาการริเร่ิมจัดต้ังและดําเนินธุรกิจขนาดยอมท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดลอม 
โดยคํานึงถึงการจัดการดานการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนษุย การ
จัดทําโครงการท่ีมีความเปนไปได และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน การศึกษาโดยใชกรณศึีกษา
ธุรกิจขนาดยอมประกอบ 
 



201-412  การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6)  
 Strategic Management  
 วิชาบังคับกอน :  ตองเปนนกัศึกษาชั้นปท่ี 4 และลงทะเบียนเรียนแลวอยางนอย 109 หนวยกิต

ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของการจัดการกลยุทธ  การจัดการแบบมสีวนรวม กระบวนการ
จัดการกลยุทธ  การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ การนาํกลยุทธสูการปฏิบัติ
ในสถานการณตางๆ การประเมินผลและควบคุมทางกลยุทธ 
 

202-101 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
 Principles of Accounting 

ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการ
บัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู   การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี  
การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกจิการซ้ือขายสินคาและกจิการ
ใหบริการ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดยอย 
 

202–103 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
 Taxation I 

ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเกีย่วของ ประกอบดวย ภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต 
อากรแสตมป และอ่ืนๆ 
 

202-205  การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Finance 

ศึกษาขอบเขต บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารการเงิน เปาหมายและความสําคัญของการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษอีากร การอานและตีความหมายงบ
การเงินข้ันตน เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงิน หลักเบ้ืองตนในการจัดการทางการเงิน
ของธุรกิจ ท้ังในดานการจัดหาและจัดสรรเงินเพ่ือใชในการดําเนนิงาน การจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบันการเงินและตลาดการเงิน 
 
 
 
 
 



202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ  3(2-2-5) 
 Managerial Accounting 
 วิชาบังคับกอน  :  202-101  หลักการบัญชี (นักศึกษาตองสอบผานกอนเทานั้น) 

ศึกษาการใชรายงานขอมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมของฝายบริหาร เทคนิค
ตาง ๆ ท่ีใชในการตัดสินใจทัง้ระยะส้ันและระยะยาว ลักษณะแลระบบตนทุนการบัญชี โดย
ใชกิจกรรมเปนฐาน ตนทุนมาตรฐาน งบประมาณ ความสัมพันธระหวางตนทุน จํานวนการ
ผลิตและกําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะหและการวางแผนจัดหาสินทรัพย
ถาวร 
 

203-100 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6 ) 
 Micro Economics 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร  ปจจัยการผลิตในรูปตาง ๆ ของการผลิต 
พฤติกรรมของผูบริโภคระบบตลาด  อุปสงค อุปทาน  มูลคาและราคา  การกําหนด
คาตอบแทนใหแกปจจยัการผลิตในรูปดอกเบ้ีย กําไร คาเชา และคาจาง กําลังแรงงาน และ
ประชากรแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยท่ัว ๆ ไป   
เพื่อใหเขาใจแนวความคิดและหลักวิชาทางเศรษฐศาสตรอยางกวาง ๆ 
 

203-200 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 
 Macro Economics 

ศึกษาเกี่ยวกับรายไดสวนบุคคล และรายไดประชาชาติ พฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจ
ตางๆซ่ึงเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ เชน พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การออม 
การลงทุน การใชจายของรัฐบาล การสงออกสุทธิ ภาวะเงินเฟอ เงินฝด ระบบการเงิน และ
การธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลังสาธารณะ การคาระหวางประเทศ การคาเสรี 
และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการนําไปประยุกตใช 
 

203-201 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสําคัญ  หนาท่ีของตลาด 
สถาบันทางการตลาด  แรงจงูใจและพฤติกรรมของผูบริโภค   การวิเคราะหและการเลือก
ตลาดเปาหมาย ส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตลาด  และสวนประสมการตลาด 
 
 



204–300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3–0–6) 
 Management Information Systems 

ศึกษาการบริหารองคกรดิจิตอล ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกับระบบสารสนเทศ บทบาทและ
องคประกอบของระบบสารสนเทศในองคกร รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ การ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน กระบวนการธุรกิจ การออกแบบองคกร
ใหมโดยใชระบบสารสนเทศ ระบบจัดการหวงโซอุปทาน ระบบบริหารองคการ (ERP) การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการทําธุรกิจอิเลิกทรอนิกส ระบบอินเทอรเนต็และโครงสราง
ขาวสารภายในองคกรยุคใหม การจัดการความสัมพันธลูกคา และระบบจัดการความรู การ
รักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ และผลกระทบทางจริยธรรมและ
สังคมของระบบสารสนเทศ 
 

205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 
 Human Resource Management 

ศึกษาหนาท่ีทางการจัดการทรัพยากรมนษุยในองคการ  การจัดการทรัพยากรมนษุยเชิงกล
ยุทธ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม การ
พัฒนาอาชีพ การจายผลตอบแทนและสวสัดิการ การจูงใจบํารุงขวัญ การประเมินผลงาน 
การเปล่ียนแปลงตําแหนง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ และแนวโนมการจัดการ
ทรัพยากรมนษุย 
 

206-200 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Management 
 วิชาบังคับกอน  :  201-208 สถิติธุรกิจ 

ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณเชิงธุรกิจ วัฏจักรชีวติผลิตภัณฑ การวางแผนและการ
ควบคุม การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุม
คุณภาพ การจดัการงานซอมและบํารุงรักษา ปจจัยมนุษยท่ีมีผลตอการดําเนินงาน 
 

301-209  กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6)  
 Business Laws 

ศึกษาความหมายและลักษณะท่ัวไปของนิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาเก่ียวกับ ช้ือ
ขาย เชาทรัพยเชาช้ือ จํานอง จํานํา คํ้าประกนั และกฎหมายเกีย่วกับหางหุนสวน บริษทัจํากัด 
บริษัทมหาชนจํากัด รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ เชน สหกรณ รัฐวิสาหกิจ 
สมาคมการคา หอการคา ตลอดจนพระราชบัญญัติตางๆ เชน ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมาย
การคา คุมครองผูบริโภค และสงเสริมการลงทุน 
 



2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 
 

205–303 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ  3(3–0–6) 
 Human Resource Development in Organization 

ศึกษาแนวคิดและความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ การพัฒนา
ทรัพยากรมนษุยเชิงกลยุทธ การเรียนรู การกําหนดความตองการทรัพยากรมนุษย การพัฒนา
อาชีพ การพัฒนาองคกร และการฝกอบรม ปญหาในการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนษุยในองคการ ตลอดจนการสรางวัฒนธรรมองคการ 
 

205–300 การบริหารคาตอบแทน  3(3–0–6) 
 Compensation Administration 

ศึกษาแนวคิด หลักเกณฑ รูปแบบ นโยบาย และทฤษฎีการบริหารคาตอบแทน ปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอการกําหนดคาตอบแทน การวิเคราะหงาน การประเมินคางาน การสํารวจ
คาตอบแทน โครงสรางคาจางเงินเดือน รวมท้ังศึกษาการกําหนดคาตอบแทนประเภทอ่ืนๆ 
ไดแกคาตอบแทนจูงใจ คาตอบแทนสําหรับพนักงานกลุมพิเศษ และการบริหาร ควบคุม
คาตอบแทนใหอยูในอัตราที่เหมาะสม 
 

205–205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองคการ  3(3–0–6) 
 Theories and Behavior in Organization 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดองคการ โครงสรางและวัฒนธรรมองคการ พฤติกรรมของ
บุคคลในท่ีทํางาน ทัศนคติ การเรียนรู การรับรู การจูงใจ การติดตอส่ือสาร การทํางานเปน
ทีม อํานาจ ภาวะผูนํา ความขัดแยง และเทคนิคการจัดการพฤติกรรมในองคการ 
 

205–302 การประเมินทรัพยากรมนุษยในองคการ  3(3–0–6) 
 Human Resource Evaluation in Organization  

ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค วิธีการ เคร่ืองมือท่ีใชสําหรับการประเมิน ปญหาในการ
ประเมินการปฏิบัติงานพรอมท้ังการแกไข และประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังแนวคิด กระบวนการ และเทคนิคการประเมินทรัพยากรมนษุยในองคการ เพือ่นํา
ระบบการประเมินการปฏิบัตงิานไปใชในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการจัดการ
ทรัพยากรมนษุยไดอยางเหมาะสม 
 
 
 
 



205–301 การจัดการสวัสดิการและการประกันสังคม 3(3–0–6) 
 Welfare Management and Social Insurance 

ศึกษาววิัฒนาการและแนวคิดในการใหสวสัดิการและผลประโยชนเกื้อกูลแกพนักงานของ
องคการ  ประเภทและลักษณะของสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล ปจจัยตางๆ ท่ีมี
อิทธิพลตอองคการในการกาํหนดแบบ ระดับของสวัสดกิารและผลประโยชนเกื้อกูล ปญหา
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกบัการจัดการสวัสดิการและผลประโยชน การประกันสังคม กฎหมายและการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการจัดสวัสดิการและการประกันสังคม 
 

205–202 การวิเคราะหงานและการประเมินคางาน 3(3–0–6) 
 Job Analysis and Job Evaluation 

ศึกษาโครงสรางขององคการตามสายบังคับบัญชา กระบวนการและการวางแผนวิเคราะห
ปริมาณงาน การจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูปฏิบัติงาน 
วิธีการประเมินคางาน เพื่อเปนพื้นฐานของการจัดทําโครงสรางของคาจางและเงินเดอืนท่ี
เหมาะสมและเปนธรรม 
 

205–305 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการ 3(3–0–6) 
 Organization Change and Development 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการ ความสัมพันธ
ขององคการกับสมาชิก การใหคําปรึกษาและวินจิฉัยองคการ และการปรับปรุงองคการใหมี
ประสิทธิภาพโดยเคร่ืองมือทางการจัดการสมัยใหม  
 

205–203 การวางแผนกําลังคน การสรรหา และการคัดเลือก 3(3–0–6) 
 Manpower Planning, Recruitment and Selection 

ศึกษากลยทุธและนโยบายในการวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก รวมทั้ง
แนวคิด วิธีการ ในการสํารวจและการวิเคราะหขอมูลกําลังคน การพยากรณกําลังคน 
เคร่ืองมือและกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือก การจางผูเช่ียวชาญจากภายนอก การ
ทดสอบขอเขียน การทดสอบการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ และการปฐมนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



205–306 กฎหมายแรงงานและ แรงงานสัมพันธ 3(3–0–6) 
 Labour Laws and Labour Relations 

ศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอความสัมพันธระหวางลูกจางกับฝายบริหาร ลักษณะและ
วิวัฒนาการของสหภาพแรงงาน นโยบายแรงงาน ภาวะแรงงาน ผลกระทบของกฎหมาย และ
ขอบังคับของสถาบันแรงงาน การเจรจาตอรองรวม การไกลเกล่ีย การระงับขอพิพาทแรงงาน 
ปญหาในดานแรงงานสัมพนัธ วิธีการจัดการแรงงานเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
นายจางและลูกจาง 
 

205–308 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(2–2–5) 
 Human Resource Management Information Systems 

ศึกษาแนวคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบขอมูลท่ีสามารถนําไปใชงานดานทรัพยากร
มนุษย เพื่อชวยในการจัดการและการตัดสินใจ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรและ
เครือขาย การวิเคราะหความตองการในการใชขอมูล วิธีการจัดเก็บขอมูลและวิธีการ
วิเคราะหขอมูลจากรายงานตางๆ ตลอดจนการนําเสนอขอมูลสารสนเทศของงานดาน
ทรัพยากรมนษุย 
 

205–402 การสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(1-4-4) 
 Seminar in Human Resource Management 

ศึกษาปญหาพเิศษเกีย่วกับการปฏิบัติดานการจัดการทรัพยากรมนษุย ปญหาการสรรหา การ
คัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา คาตอบแทน สวัสดกิาร และปญหาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการทรัพยากรมนษุย ท้ังนี้โดยการใหนักศึกษาคนควาจัดทํารายงานและเสนอผล
การศึกษาในช้ันเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3  กลุมวิชาเอกเลือก 
 

201-213 การจัดการสํานักงาน  3(3-0-6)  
 Office Management 

ศึกษาการพัฒนาของการจัดการสํานักงาน อันประกอบดวย การบริหารพื้นท่ี การจดั
สํานักงานอัตโนมัติ การประชุม การปรับปรุงสํานักงาน การดําเนนิงานในสํานกังาน ระบบ
เก็บและสงเอกสาร โดยการใชระบบสํานกังานอัตโนมัติเขามาชวย เพื่อสนับสนุนใหองคการ
บรรลุความสําเร็จ 
 

201-419 การส่ือสารในองคการและภาวะผูนํา  3(3-0-6)  
 Organization Communication and Leadership 

ศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ การจัดการทางดานการติดตอส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพ การติดตอส่ือสารในหลากหลายสถานการณ ประเภทของการติดตอส่ือสาร 
การใชเคร่ืองมือและเทคนิคในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ การวางกลยุทธการส่ือสาร 
และภาวะผูนํา ทฤษฎีภาวะผูนํา บทบาทของผูนําในการส่ือสาร 
 

205–310 การจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 3(3–0–6) 
 Conflict Management and Negotiation 

ศึกษาความหมาย แนวคิดและทรรศนะเก่ียวกับการขัดแยง ท่ีมาและกระบวนการของความ
ขัดแยง ความขัดแยงระหวางบุคคลและระหวางกลุม การแกไขความขัดแยง วิธีการจัดการ
ความขัดแยงในองคการ ข้ันตอนการเจรจาตอรอง การเตรียมพรอม บรรยากาศ กลวิธีและ
การส่ือความในการเจรจาตอรอง การปฏิบัติหลังการเจรจาตอรอง 
 

205–304 การฝกอบรมทรัพยากรมนษุย 3(2–2–5) 
 Human Resource Training  

ศึกษาบทบาทหนาท่ีและความสําคัญของการฝกอบรม ประเภทและเทคนิควิธีการฝกอบรม 
จิตวิทยาการเรียนรูและการจงูใจสําหรับการฝกอบรม การวิเคราะหความตองการในการ
ฝกอบรม การวางแผน การออกแบบและพฒันาโครงการฝกอบรม การบริหารโครงการ
ฝกอบรม เกณฑและวิธีการประเมินผลการฝกอบรม การนําหลักการเรียนรูในองคการและ
เทคนิคการสอนงาน รวมถึงปจจัยท่ีมีสวนใหเกิดการถายโอนความรูจากการฝกอบรมไปสู
การปฏิบัติงานไดจริง 
 
 
 



205–309 มนุษยสัมพันธในองคการ 3(3–0–6) 
 Human Relations in Organization 

ศึกษาลักษณะ แนวคิด ทฤษฎีและปจจยัอันเปนพืน้ฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล 
คณะและองคการ หนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคม การติดตอส่ือสารระหวางบุคคลและ
คณะ ภาวะผูนาํ ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ บุคลิกภาพ การจูงใจ และการประสานงาน 
 

205–201 การใชคอมพิวเตอรในการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(2–2–5) 
 Computer Application in Human Resource Management 

ศึกษาวิธีการประยุกตใชงานโปรแกรมประมวลผลคําสําหรับงานเอกสาร โปรแกรมกระดาษ
ทําการอิเล็กทรอนิก โปรแกรมนําเสนอผลงาน และการประยุกตใชเครือขายสังคมบน
อินเทอรเน็ตในงานดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 

205–307 นโยบายและการวางแผนทรพัยากรมนุษย 3(3–0–6) 
 Human Resource Policies and Planning 

ศึกษาการกําหนดนโยบายและแผนทรัพยากรมนุษย รวมท้ังการพยากรณกําลังคนในระยะ
ส้ันและระยะยาว การสํารวจวิเคราะหกําลังคนและความสามารถของกําลังคนในปจจบัุนเพื่อ
สนองตอบตามนโยบายและการวางแผนไดอยางมีประสิทธิภาพขององคการตามการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 

205–400 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 3(2–2–5) 
 Strategic Human Resource Management 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนษุยเชิงกลยุทธ เคร่ืองมือในการวเิคราะห
และจัดทํากลยทุธ การสรางความสอดคลอง (Alignment) ระหวางกลยุทธธุรกิจกับกลยทุธ
ดานการสรรหาคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการจาย
คาตอบแทนและผลประโยชน การประเมินผลและการปรับกลยุทธ 
 
 
 
 
 
 
 
 



205-401 การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(2–2–5) 
 Research in Human Resource Management 
 วิชาบังคับกอน  :  201–208 สถิติธุรกิจ 

ศึกษาข้ันตอนการดําเนนิงานวิจยั การเสนอโครงการ การกําหนดวัตถุประสงคและ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผล การวิเคราะห การเขียนรายงาน และการ
นําผลการวิจัยไปใชในการจดัการทรัพยากรมนุษย 
 

206-300 การจัดการดานความปลอดภัยอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  
 Industrial Safety Management  

ศึกษาหลักการจัดการในดานความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการเบ้ืองตนของ
อุบัติเหต ุชนิด สาเหตุ  และวธีิการปองกันอุบัติเหต ุความปลอดภัยและการจัดการดานความ
ปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภยัในอุตสาหกรรม การวางแผนงานดานความ
ปลอดภัยและวิธีการจูงใจ หลักและวิธีการในการปองกนัอัคคีภัยในอุตสาหกรรม หลักการ
ควบคุมสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม ระบบการจดัการดานความปลอดภัย และระบบการ
จัดการดานอาชีวอนามัย การบริหารความเส่ียง และการประยุกตใช 
 

2.4  กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
 

205–479 สหกิจศึกษา 9(0–40–9) 
 Cooperative Education 
 วิชาบังคับกอน  :  100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 

การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตางๆ โดยท่ีการปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตองอยู
ภายใตการดแูลของผูบริหารแตละสถานประกอบการ และอาจารยท่ีปรึกษา เปนเวลา 1 ภาค
การศึกษาหรือไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง 

 



 


