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1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
1.  กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals of  Mathematics  

 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ซ่ึงประกอบดวย นิยาม ประพจน การใหสัญลักษณแสดง
กฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรและการประยุกตท่ีสามารถใชได   
ในการดําเนินชีวิต 

 

   

100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ การรวบรวมและการเสนอขอมูล การวัดแนวโนม   
เขาสูสวนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความนาจะเปนเบ้ืองตน การจัดลําดับและการจัดหมู การแจก
แจงไมตอเนื่องแบบตางๆ การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยางประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ   
การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉล่ีย   
คาตัวแปร และสัดสวน การใชไคสแควร สหสัมพันธ และการถดถอยอยางงาย 

 

   
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน                                                                              3(3-0-6) 

 Introduction to Computer  

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุคตาง  ๆ 
องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง 
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต การประมวลผลขอมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

 

 
 
 
 
 

  



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

 General Sciences  

 ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมใหเขากับ   
การดําเนินชีวิต เนนการใชวิทยาการทางเคมี ฟสิกส ชีววิทยา ดาราศาสตรและท่ีเกี่ยวของ เพ่ือการ
ดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนของมนุษย 

 

   

100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability and Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจง   
ท่ีสําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน   
การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการวิเคราะหความถ่ี สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 

 

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

 Discrete Mathematics  

 ศึกษาข้ันตอนวิธีการหาร ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ความสัมพันธเวียนบังเกิด
และระเบียบวิธีผลเฉลย ข้ันตอนวิธีแบงและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธทวิภาคและ   
ไดกราฟ การปดของความสัมพันธ ความสัมพันธอิควิวาเลนซ และการแบงกั้น เซตอันดับยอยและ
การแยกจําพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอดแบบ
ข้ันตอนวิถีท่ีส้ันท่ีสุด ทรีแผท่ัวเล็กสุดเฉพาะกลุมรากทรี การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุป และฟงกชัน
ถายแบบ 

 

   

100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                   3(2-2-5) 

 Computer  and  Information Technology Fundamentals  

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ต การประยุกตใช
งานเวิรดองคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจํา
สํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต การประมวลผลขอมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

 
 

  



100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                                                       3(3-0-6) 

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติ และนิเวศวิทยา  
ของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความหลากหลายของเหลาส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพระหวาง   
เหลาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย  ตลอดจนปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้นรวมทั้งมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ 
โดยอาจมีตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขาใจ   
ตอการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ 

 

   

100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  

 ศึกษาพ้ืนฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การสมดุลทางเคมี  
การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน เคมีจลน และนิวเคลียส 

 

   

100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

 ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน แสง ฟสิกสแผนใหม
แมเหล็กไฟฟา การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การส่ือสาร และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

 

   

100-126 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน                                  3(2-2-5) 

   Fundamental s of  Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตรพื้นฐานสําหรับ   
นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะหและการข้ึนรูปนาโน เคร่ืองมือและการวิเคราะหทางดานนาโน
เทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทยนาโน
อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองจักรนาโน การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความเปนพิษของนาโนท่ีมี
ผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโนเทคโนโลยีท่ีมีในปจจุบัน และแนวโนมของ
นาโนเทคโนโลยีในอนาคต 
 
 

 



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

   General   Biology  

   ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล พลังงานกับชีวิต   
ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสราง
และสรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ และการนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

   

100-128 ชีวิตกับพลังงาน                                               3(2-2-5) 

   Life and Energy     

 ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงาน และชนิดของ
พลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงานและรูปแบบพลังงานและการเปล่ียนรูป
พลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกตใชพลังงานและศักยภาพของแหลงพลังงาน
ทดแทนประเภทตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานใตพิภพ 
พลังงานจากคล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การใชพลังงานทดแทน 

 

   

100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม                         3(2-2-5) 

   Life and  Modern  Technology  

 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืนๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยี
สมัยใหมในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและการ
สถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย  อารย
ธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชัย  การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทยท่ีเดนชัด   
ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมา   จนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะทางวัฒนธรรม
ของชนรุนใหม 

 

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

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 15
จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารยธรรมยุคใหม  การผสมผสาน
ระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิด
ทางดานการเมือง  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 

   

100-135 มนุษยกับศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุค
ตางๆ รวมท้ังแนวความคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  
 

 

 
 
 
 
 
 

  



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
อาน    ตัวโนตงายๆ  และใหสามารถปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได  

 

   

100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยา  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  

 ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง  สถาบัน
นิติบัญญัติ   บริหารและตุลาการ   การปกครองสวนกลาง   สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลักการ
เปล่ียนแปลง       การปกครองจนถึงปจจุบัน   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
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) 

 Skills  in Social Dance  

 ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางในการลีลาศ   
การจับคูท่ีถูกตอง   ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ   มรรยาทในการลีลาศ   ทักษะเกี่ยวกับการ
ลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมท้ังการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 

 

   

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  Economics  in  Society  

 ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวางการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครอง
แตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม 

 

   

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา  ทั้ง
ปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและ
ชีวิตของมนุษย และการประยุกตปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา   
 

 



100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปาหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสรางความรักในการเรียน เทคนิคการฟง  เทคนิคการอาน เทคนิคการเขียนและการจด
บันทึกความรู  เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรูแบบกลุม 
กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  และการเตรียมตัวสอบและวิธีการทํา
ขอสอบ   

 

   

100-163 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอนและนันทนาการที่
มีตอการดําเนินชีวิต   กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ  
แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน และการฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ 

 

   

100-164 การใชหองสมดุ                                                                                                         1(0-2-1) 

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ในหองสมุด  ระบบ
การจัด หมูหนังสือ   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  เทคนิคการคิดเพื ่อตัดสินใจโดย
วิเคราะหความสมเหตุสมผล และการนําเสนอองคความรูที่เปนสัมฤทธิ์ผลจากการฝกฝน
ทักษะการคิด  

 

  
 

 



100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 Asian  Studies   
 ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค 

เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เขตการคาเสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพ้ืนฐานในประชาคมอาเซียนเนนประเทศพื้นท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย  องคประกอบ
ของประเทศรวมเจรจา     ท่ีมีผลกระทบตอประชาคม และกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศ
ไทย  

 

   

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

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของมหาวิทยาลัย   
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําและผูตามท่ีดี การทํากิจกรรมเพ่ือสวนรวม การรูจักสิทธิ
และหนาท่ีของตน การเรียนรูประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตน
หางไกลจากยาเสพติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อนําองค
ความรู  คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชใหเกิดข้ึนเปน
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค     

 

   

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ัง
ตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทองถ่ินใต การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของโลก ท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
มนุษย  

 

   

100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม 3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเร่ืองส้ัน          นว
นิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
วรรณกรรมกับชีวิต ในคุณคาดานความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ี
ดี  มีโลกทัศนตอชีวิตและสังคม  ท้ังยังสงเสริมการอานวรรณกรรมเพ่ือใหผู เรียนรัก
วรรณกรรมและรักการอาน 

 



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

 Sufficiency  Economy             

   ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไปประยุกตใชใน
รูปแบบและลักษณะตางๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต 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  เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคาตอการดําเนิน
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  
 Cooperative Education Preparation  
 วิชาบังคับ : นกัศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป  

 ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 
จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน 
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใชภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานรวมกันในองคกร 
และระบบบริหารงานอยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน 
และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  อันเปนพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อการทํางาน
ในสังคมอยางมีความสุข   

 



3.  กลุมวิชาภาษา 

100-150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสารในดานการฟง การพูด 
การอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใชภาษา   

 

   

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

 English I  

 ศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน ฝกทักษะท้ัง 4 คือ ฟง พูด  อานและเขียน   
ใหเช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษาข้ันตอไป 

 

   

100-152 ภาษาอังกฤษ 2                                                                                                                  3(2-2-5) 

 English  II   

 วิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1   

 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวางเพิ่มข้ึน เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   

100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  

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

 

   

100-155 การพัฒนาการอาน 3(2-2-5) 

 Reading  Development  

 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก การอานจับใจความ การวิเคราะห   
การตีความ การสังเคราะหและการเขียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ  

 

  
 

 



100-156 การพัฒนาทักษะการอานขั้นสูง                                                                                               3(2-2-5) 

 Improving  Advanced  Reading  Skills  

 ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการอานตลอดจนความ  
มุงประสงคในการอานหนังสือ ระดับของการอาน การเร่ิมตนการอานและการอานเตรียม การอาน
กวาดและการอานเก็บ  การอานวิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ การอานเปรียบเทียบและ
การพัฒนาความเร็วในการอาน วิธีการอานเร็วเบ้ืองตน การพัฒนานิสัยในการอาน 

 

   

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

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเนนฝกทักษะการพูดแบบตางๆ   
ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอง การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอท่ี
ชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต    

 

   

100-250 ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 

 English  III  

   วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

   ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ อันจะเอ้ือใหเกิดความเขาใจในเร่ืองท่ีอานได
ดีข้ึน เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท คําศัพทและสํานวนท่ีใชท่ัวไปในวงการธุรกิจ   
วิธีการอานจับใจความและการตีความ ดวยการฝกอานคําจากบทความ ตํารา และหนังสือพิมพ 

 

   

100-251 ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

   วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3  

    ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของภาษาอยางมีหลักเกณฑ
และภาษาท่ีใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองานเชนการใชโทรศัพท การนัดหมาย การตอนรับแขก  
การขอขอมูลและการจดบันทึกขอความ 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



100-252 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 3(2-2-5) 

   English for Academic Purpose   

   ศึกษาศัพทเทคนิค การใชภาษาและโครงสรางประโยค สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับวิชาการ  
เฉพาะดาน 

 

   

100-253 ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

   Chinese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

   ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใชภาษาใหถูกตองสอดคลอง
กับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม ศึกษาความแตกตางของอักษรจีนแบบ
ตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวยอ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 คํา 

 

   

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสรางพ้ืนฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน เขียน 
ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน   

 

   

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1   

 ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ีตอเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถ
ใชภาษามลายูในการส่ือสารและตามสถานการณท่ีกําหนดได 

 

   

100-302 ภาษาญ่ีปุน 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ คําศัพท
พื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการส่ือสาร ฝกทักษะการฟงเพื่อความ
เขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญ่ีปุนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝกการกลาวแนะนําตัวดวย 
การพูดสนทนา ผานการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการส่ือสาร   
 

 



100-303   ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1   

 ฝกทักษะพื้นฐานตอเนื่อง ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการพูด การเขียนประโยค การอาน
ขอความพื้นฐานและคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝกฝนการออกเสียงและการเขียน
ตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือของ โดยสนทนาตอบโตดวยภาษาเกาหลี 
และการอานฝกอานขอความ ฝกการเขียนเปนรูปประโยค 

 

   
100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วิชาบังคับกอน  : 100-304 ภาษาเกาหลี 1   

 ศึกษา รูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการฟงและพูดภาษา
เกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทในบทเรียน โดยฝกการใชภาษาบูรณาการทักษะ
พื้นฐานในระดับสูงข้ึน 

 

   

100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

   English for Business  I  

   ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียน   
ใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝกฝนใหเขียน
จดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดใหนักศึกษาเรียนรูและ
ฝกฝนการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจ 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



100-352 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

   English for Business II  

   วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1  

    ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝนเขียนจดหมายธุรกิจและ 
งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน  ท้ังยังฝกฝนการสนทนา และอภิปรายแสดง 
ความคิดเห็นในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 

 

   

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

   English  Conversation  

   ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดในการสนทนา รูปแบบ   
ของภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง ศึกษาศัพทสํานวนตางๆ ท่ี
นารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ  และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ เพ่ือเตรียม
ตัวในการเขาสัมมนาหรือรับการอบรม 

 

 
           2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาแกนทางบริหาร 

201-203 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Organization and Management   

 

ศึกษาลักษณะขององคการ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ โครงสรางและวิธีดําเนินงานของ
องคการธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองคการ การวินิจฉัยส่ังการ การสงเสริม
กําลังใจผูปฏิบัติงานและการควบคุม  

   

201-208  สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Business Statistics  

 

ศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการทางสถิติตางๆ สําหรับการเก็บรวบรวม และการวิเคราะห
ขอมูล เพ่ือการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การสํารวจตัวอยาง การแจกแจงของตัวอยาง การ
ประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร               การวิเคราะหความ
แปรปรวน การวิเคราะหถดถอย และสหพันธอยางงาย การวิเคราะห    การถดถอยและสหพันธ
พหุคูณ และการวิเคราะหอนุกรมเวลาและการตัดสินใจเชิงสถิติและฝกปฏิบัติการโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ    



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

 Business Ethics  

 ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ีองคการธุรกิจตองมี
จริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ โดยเนนจริยธรรมของ
ผูบริหาร และจริยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมธุรกิจ ดวยการใชกรณี
ตัวอยางประกอบ  

 

   

201-310 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6) 

 Small Business Management  

 วิชาบังคับกอน : 201-203 องคการและการจัดการ  

 

ศึกษาการริเร่ิมจัดต้ังและดําเนินธุรกิจขนาดยอมท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดลอม โดย
คํานึงถึงการจัดการดานการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย          การจัดทํา
โครงการท่ีมีความเปนไปได และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน การศึกษาจากกรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอม  

   

201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

 Strategic Management  

 วิชาบังคับกอน : ตองเปนนกัศึกษาชั้นปท่ี 4 และลงทะเบียนแลวอยางนอย 109 หนวยกิต  

 ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของการจัดการกลยุทธ  การจัดการแบบมีสวนรวม กระบวนการ
จัดการกลยุทธ  การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ   
การประเมินผลและควบคุมทางกลยุทธ 

 

   

202-101 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 

 Principles of Accounting  

 ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการบัญชี 
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี          การ
จัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซ้ือขายสินคาและกิจการใหบริการ 
ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดยอย 

 

 
 
 

  



202-103 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 

 Taxation I  

 ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหกั ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป และอ่ืน ๆ 

 

   

202-205 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Finance  

 ศึกษาขอบเขต บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารการเงิน เปาหมายและความสําคัญของ       การ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอานและตีความหมายงบการเงิน
ข้ันตน เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงิน หลักเบ้ืองตนในการจัดการทางการเงินของธุรกิจ ท้ัง
ในดานการจัดหาและจัดสรรเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน การจัด                     การเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน รวมท้ังการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบันการเงินและตลาดการเงิน 

 

              

202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

 Managerial Accounting  

 วิชาบังคับกอน  :  202-101  หลักการบัญชี (นักศึกษาตองสอบผานกอนเทานั้น)  

 ศึกษาการใชรายงานขอมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมของฝายบริหาร เทคนิคตางๆ 
ท่ีใชในการตัดสินใจทั้งระยะส้ันและระยะยาว ลักษณะแลระบบตนทุนการบัญชี     โดยใช
กิจกรรมเปนฐาน ตนทุนมาตรฐาน งบประมาณ ความสัมพันธระหวางตนทุน   จํานวนการผลิต
และกําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะห และการวางแผนจัดหาสินทรัพยถาวร 

 

   

203-100 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6 ) 

 Micro Economics  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร  ปจจัยการผลิตในรูปตางๆ ของการผลิต พฤติกรรม

ของผูบริโภคระบบตลาด  อุปสงค อุปทาน  มูลคาและราคา การกําหนดคาตอบแทนใหแกปจจัย
การผลิตในรูปดอกเบ้ีย กําไร คาเชา และคาจาง กําลังแรงงาน และประชากรแรงงานและ
อุตสาหกรรมสัมพันธ บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยท่ัว ๆไป เพ่ือใหเขาใจแนวความคิด
และหลักวิชาทางเศรษฐศาสตรอยางกวาง ๆ 

 

   



203-200 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 

 Macro Economics  

 ศึกษาเกี่ยวกับรายไดสวนบุคคล และรายไดประชาชาติ พฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆซ่ึง
เปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ เชน พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน 
การใชจายของรัฐบาล การสงออกสุทธิ ภาวะเงินเฟอ เงินฝด ระบบการเงิน และการธนาคาร 
นโยบายการเงิน นโยบายการคลังสาธารณะ การคาระหวางประเทศ การคาเสรี และการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการนําไปประยุกตใช 

 

   
203-201 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 Principles  of  Marketing  
 ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หนาท่ีของตลาด สถาบันทางการ
ตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบริโภค การวิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย 
ส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตลาด  และสวนประสมการตลาด 

 

   

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

 ศึกษาการบริหารองคการดิจิทัล  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและ
องคประกอบของระบบสารสนเทศในองคการ รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ  การ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน กระบวนการธุรกิจ  การออกแบบองคการใหม
โดยใชระบบสารสนเทศ ระบบจัดการหวงโซอุปทาน ระบบบริหารองคการ (ERP) การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและการทําธุรกิจอิเลิกทรอนิกส ระบบอินเทอรเน็ตและโครงสรางขาวสารภายใน
องคกรยุคใหม การจัดการความสัมพันธลูกคา และระบบจัดการความรู การรักษาความปลอดภัย
และการควบคุมระบบสารสนเทศ  และผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ 

 

   
   
   
   
 
 

  



205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  
 ศึกษาหนาท่ีทางการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ 
การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม   การพัฒนา
อาชีพ การจายผลตอบแทนสวัสดิการ จูงใจ บํารุงขวัญ การประเมินผลงาน       การเปล่ียนแปลง
ตําแหนง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ และแนวโนมการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 

   
206-200 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6) 

 Operations Management  

 วิชาบังคับกอน : 201-208 สถิติธุรกิจ  

 ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณเชิงธุรกิจ วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ การวางแผนและการควบคุม 
การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การจัดการ
งานซอมและบํารุงรักษา ปจจัยมนุษยท่ีมีผลตอการดําเนินงาน 

 

   
301-209 กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6) 

 Business  Laws  

 ศึกษาความหมายและลักษณะท่ัวไปของนิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับ ช้ือขาย 
เชาทรัพยเชาช้ือ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด  รวมท้ังกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เชน สหกรณ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการคา 
หอการคา ตลอดจนพระราชบัญญัติตางๆ  เชน ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา คุมครอง
ผูบริโภค และสงเสริมการลงทุน 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 
206-300 การจัดการดานความปลอดภัยอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Industrial  Safety  Management  

 ศึกษาหลักการจัดการในดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการเบ้ืองตนของ
อุบัติเหตุ ชนิด สาเหตุ  และวิธีการปองกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัยและการจัดการดานความ
ปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การวางแผนงานดานความปลอดภัย
และวิธีการจูงใจ หลักและวิธีการในการปองกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม หลักการควบคุม
สภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม ระบบการจัดการดานความปลอดภัย และระบบการจัดการ
ดานอาชีวอนามัย การบริหารความเส่ียง และการประยุกตใช  

 

   
206-303 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality  Management  
 ศึกษาประวัติ  ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีของการจัดการคุณภาพ นโยบายคุณภาพ การจัด
องคการ การวางแผนคุณภาพ กิจกรรมกลุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงรวม ระบบ
มาตรฐานดานคุณภาพ และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ รวมท้ัง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพสินคา 

 

   
206-304 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 Production  Planning  and  Control  

 วิชาบังคับกอน : 206–200  การจัดการการดําเนินงาน  

 ศึกษาระบบการผลิต ขอมูลในการวางแผนและควบคุมการผลิต พยากรณการผลิต            การ
วางแผนกําลังการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง การจัดตารางการผลิต และการควบคุมตนทุน
การผลิต  

 

   
206-305 การจัดการโครงการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial  Project  Management  
 ศึกษาหลักการ และทฤษฎีของการจัดการโครงการ การวางแผน การดําเนินการ การควบคุม 
การติดตาม ประเมินผลและประสานงานโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ การจัด
โครงสรางองคการโดยเนนโครงการธุรกิจอุตสาหกรรม วิธีการและเทคนิคการวิเคราะหปญหา 
การวางแผนและการจัดการการใชทรัพยากร  

 

   



206-306 การวิเคราะหตนทุนและการจัดทํางบประมาณอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial  Budgeting  and  Cost  Analysis  
 ศึกษาการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตนทุน การวิเคราะหตนทุนเพ่ือการวางแผนสําหรับการผลิต 
การวิเคราะหตนทุนเพื่อการตัดสินใจ หลักการกําหนดราคาสินคา การวิเคราะหตนทุนโดย
งบประมาณและโดยกิจกรรมการผลิตแตละกิจกรรม การจัดทํางบประมาณโดยการวิเคราะห
เชิงระบบ การวิเคราะหเปรียบเทียบคาใชจายและผลตอบแทน การจัดสรรงบประมาณ 

 

   
206-307 การศึกษาการทํางาน 3(2–2–5) 

 Work  Study  
 ศึกษาการวิเคราะหวิธีการทํางาน การเคล่ือนไหว การกําหนดมาตรฐาน เพื่อใชในกระบวนการ
ออกแบบและวิเคราะหงาน การใชแผนภูมิตางๆเพ่ือการวิเคราะหงาน และการเขียน Flow 
Process Chart  

 

   
206-308 การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม 3(2–2–5) 

 Industrial  Management  Research  
 วิชาบังคับกอน : 201–208  สถิติธุรกิจ  
 ศึกษาความหมาย และความสําคัญของการวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม ข้ันตอนในการ
ดําเนินงานวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การกําหนดปญหาและวัตถุประสงคในการวิจัย 
การคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การตั้งสมมติฐาน และการทดสอบ การเก็บรวบรวม
ขอมูล การประมวลผล การวิเคราะห และนําเสนอรายงานผลงานวิจัย 

 

   
206–314 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการสรางแรงจูงใจ 3(3-0-6) 

 Industrial Psychology and Motivation  
 ศึกษาหลักและทฤษฎีทางดานจิตวิทยาอุตสาหกรรม การวิเคราะหบทบาท ทัศนคติ และคานิยม
ของบุคคลในองคการ การจูงใจพนักงานในองคการ ปจจัยท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
ภาวะการเปนผูนํา  และผูตามที่ดี  แนวคิดเกี่ยวกับหลักการ    จูงใจท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 

  
 
 
 

 



206-414 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 
 Logistics  and  Supply  Chain  Management  
 ศึกษาหลักการ แนวคิด บทบาทหนาท่ี และความสําคัญของโลจิสติกส ระบบหวงโซอุปทานท่ี
สรางประสิทธิภาพทางดานการผลิตและการตลาด การจัดการโลจิสติกส              โดย
ครอบคลุมท้ังระบบ เร่ิมต้ังแตการจัดหาและจัดซ้ือ การจัดการและการควบคุมสินคาคงคลัง 
การขนถายวัสดุ การวางแผนและควบคุมการผลิต การบรรจุภัณฑ      การขนสง การกระจาย
สินคา การจัดจําหนาย การบริการลูกคา และระบบสารสนเทศโลจิสติกส   

 

   
206-415 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(2–2–5)  

 Industrial  Management  Information  Systems  
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย บทบาท และความสําคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรม โครงสรางของระบบสารสนเทศและความสัมพันธของระบบขอมูลในองคการ 
ศึกษาถึงผลกระทบของการใชระบบขอมูลชวยในการจัดการ และการตัดสินใจ ศึกษาการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ในการจัดการอุตสาหกรรม ตลอดจนการอานผลลัพธเพื่อนําไปใชใน
การตัดสินใจ 

 

   
206-416 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 3(1–4–4) 

 Seminar  in  Industrial  Management  
 อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรูในเร่ืองตางๆ เชน ดานการเพ่ิมผลผลิต ดานการตลาด ดานการ
ขนสง ดานส่ิงแวดลอม ดานสินคาคงคลัง ดานคุณภาพ ดานตนทุนการผลิตและดานแรงงาน 
เปนตน  

 

 
              2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 
206-302 กฎหมายอุตสาหกรรม และแรงงาน   3(3–0–6) 

 Industrial  and  Labor  Legislation  
 ศึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครองแรงงาน กองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม กฎหมาย
ระหวางประเทศ พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายอุตสาหกรรม รวมท้ังกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

  
 
 

 



206-309 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3–0–6) 
 Industrial  Economics  
 ศึกษาประเภทและความสําคัญของอุตสาหกรรม เทคนิคในการวิเคราะห               เชิง
เศรษฐศาสตร เชน ตนทุน จุดคุมทุน ทําเลที่ตั้ง มูลคาซาก และการคิดคาเส่ือมราคา เปนตน เพื่อ
ใชเปนหลักเกณฑในการตัดสินใจในลงทุน 

 

   
206-310 การจัดการส่ิงแวดลอมทางอุตสาหกรรม 3(3–0–6) 

 Industrial  Environmental  Management  
 ศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ความสําคัญของระบบนิเวศวิทยา การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 
เทคโนโลยีสะอาด กฎหมาย พระราชบัญญัติ และหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ระบบ ISO 
14000 ลักษณะสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานในอุตสาหกรรมผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและมลพิษอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรม การจัดการ และแนวทางแกไขปรับปรุง 
คุณธรรม  และความรับผิดชอบของผูประกอบการในการดูแลและกําจัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

 

   
206-312 การจัดการการตลาดสินคาอุตสาหกรรม 3(3–0–6) 

 Industrial  Marketing  Management  
 วิชาบงัคับกอน : 203–206  หลักการตลาด  

 ศึกษาประเภทของสินคาอุตสาหกรรม สินคาทดแทน พฤติกรรมของลูกคา ระบบการจัดซ้ือ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ กลยุทธในการจัดจําหนายและแผนการตลาด การสงเสริมและการควบคุม
การตลาด 

 

   
206-313 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(3–0–6) 

 Hospitality  Industry  Management  
 ศึกษาลักษณะพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมบริการ รูปแบบการบริหารจัดการลักษณะตางๆ ชนิด 
และประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจบริการท่ีพัก ธุรกิจคมนาคมขนสง ธุรกิจ
รานอาหาร และภัตตาคาร ธุรกิจดานบันเทิงและนันทนาการ ธุรกิจการทองเท่ียว และธุรกิจ 
MICE 

 

 
 
 

  



206-413 การออกแบบระบบงานและขอมูล 3(3–0–6) 
 Information  and  Work  Systems  Design  
 ศึกษาแนวคิดท่ีใชในการวิเคราะหจัดระบบงานโดยอิงความถนัดของผูทํางานแตละกลุม
เปรียบเทียบกับการอิงกระบวนการของงาน ปญหาการสงผานงาน และขอมูลซ่ึงมีผลกระทบ
ในเชิงเวลาและคุณภาพ ผลงานการศึกษาความตองการ และการวิเคราะหออกแบบการพัฒนา
ระบบ คุณลักษณะของฐานขอมูล การสงผานและแลกเปล่ียนขอมูล ตลอดจนการจัดทํา
คุณลักษณะความตองการของระบบ 

 

   
206-419 การจัดการงานซอมบํารุงในอุตสาหกรรม  

 Industrial  Maintenance  Management  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการจัดหนวยงาน เพื่อการจัดการงานซอมบํารุง              การ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ การนําระบบ วิธีการ          และเทคนิคตางๆ 
มาใชในการปฏิบัติ การซอมบํารุง การแกไข การซอมบํารุงแบบปองกัน การซอมบํารุงแบบ  
ทวีผล และการบริหารงานซอมบํารุงอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต 

 

   
206-420 การจัดการการเพิ่มผลผลิต 3(3–0–6) 

 Productivity  Management  
 ศึกษาความจําเปนและความสําคัญของการเพิ่มผลผลิต แนวคิดและวิวัฒนาการดานการเพิ่ม
ผลผลิต องคประกอบของการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเคร่ืองมือพื้นฐานในการปรับปรุงเพ่ือ
เพิ่มผลผลิตในหนวยงาน ผลท่ีไดรับจากการเพ่ิมผลผลิตท้ังในองคการ พนักงาน และภาพรวม
ในระดับประเทศ การนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน รวมทั้งการหา
แนวทางนําเคร่ืองมือไปพัฒนางานเพ่ือเขาสูการสรางงานคุณภาพ 

 

206-422 การจัดการสินคาคงคลัง 3(3–0–6) 
 Inventory  Management  
 ศึกษาบทนําเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลัง ประเภทของสินคาคงคลัง ตนทุนเกี่ยวกับสินคา
คงคลัง และการวัด เหตุผลของการเก็บสินคาคงคลัง ปญหาจากการ   มีสินคาคงคลัง เทคนิค
การพยากรณอุปสงค วิธีการตรวจนับสินคาคงคลัง ระบบควบคุมระดับสินคาคงคลัง และการ
คํานวณปริมาณการส่ังซ้ือและจุดส่ังซ้ือ 

 

 
 
 

  



206-423 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 3(2–2–5) 
 Product  Design  and  Development  
 ศึกษาหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ    เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อการผลิต  
กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ การจัดการองคความรูดานเทคโนโลยี และการ
ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ รวมถึงการใชโปรแกรมกราฟฟคในการออกแบบผลิตภัณฑ
(Solid Work) 

 

   
206-424 นโยบายและการวางแผนพฒันาอุตสาหกรรม 3(3–0–6) 

 Policy and Planning on Industrial Development  
 ศึกษานโยบาย และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายชาตินิยม นโยบายรัฐวิสาหกิจ นโยบาย
สงเสริมการลงทุน นโยบายการสงเสริมการสงออก ความเปนมา และลักษณะโครงสราง
อุตสาหกรรมไทย รวมท้ังปญหาและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต 

 

   
206-426 หัวขอพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรม 3(3–0–6) 

 Special  Topics  in  Industrial  Management  
 ศึกษาหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจดานการจัดการอุตสาหกรรม สําหรับแตละภาคการศึกษา โดย

หัวขอท่ีจะนํามาใชในการเรียนการสอนจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชา และ
คณบดี 

 

   
               2.4 กลุมวิชาสหกิจศึกษา 

206–479 สหกิจศึกษา 9(0–40–9) 
 Cooperative Education  
 วิชาบังคับกอน  :  101-244  เตรียมสหกิจศึกษา  
 การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตางๆ โดยท่ีการปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตองอยู
ภายใตการดูแลของผูบริหารแตละสถานประกอบการ และอาจารยท่ีปรึกษา เปนเวลา 1 ภาค
การศึกษา หรือไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 


