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1.1 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
 
1.  กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

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

 Fundamentals of Mathematics  

 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  นิยาม  ประพจน การให
สัญลักษณแสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลววิัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร
และการประยกุตท่ีสามารถใชไดในการดําเนินชีวิต 

 

   

100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล  
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความนาจะเปน
เบ้ืองตน   การจัดลําดับและการจัดหมู   การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ  
การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยางประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การ
อนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับคาเฉล่ีย  คาตัวแปร  และสัดสวน  การใชไคสแควร  สหสัมพันธ และ
การถดถอยอยางงาย 

 

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

 Introduction to Computer  

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอรในยุคตาง  ๆ องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูล
เขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การ
ประมวลผลขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

 
 

 
 

 
 



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

 General Sciences  

 ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตร
สมัยใหมใหเขากับ   การดําเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  
ชีววิทยา  ดาราศาสตรและท่ีเกี่ยวของ  เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
ของมนุษย 

 

   
100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability and Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความ
นาจะเปน การแจกแจงที่สําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจง
ไคสแควร และการวิเคราะหความถ่ี สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 

 

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

 Discrete Mathematics  

 ศึกษาข้ันตอนวิธีการหาร ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร 
ความสัมพันธเวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ข้ันตอนวิธีแบงและเอาชนะ 
บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธทวิภาคและไดกราฟ การปดของความสัมพันธ 
ความสัมพันธอิควิวาเลนซ และการแบงกั้น เซตอันดับยอยและการแยกจําพวก
เชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอด
แบบข้ันตอนวิธีท่ีส้ันท่ีสุด ทรีแผท่ัวเล็กสุดเฉพาะกลุมรากทรี การดําเนินการ
ทวิภาค   เซมิกรุป และฟงกชันถายแบบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

 Computer  and  Information Technology Fundamentals  

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  การพัฒนา
โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสารขอมูล
และเครือขายอินเทอรเน็ต  การประยุกตใชงานเวิรดองคประกอบและระบบ
ของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง 
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูล    ผังงาน 
ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

   

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

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความหลากหลายของเหลา
ส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพระหวางเหลาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย   ตลอดจน
ปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้นรวมท้ังมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ โดยอาจมี
ตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเขาใจตอการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการ
อนุรักษ 

 

100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  

 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง  ของเหลว และ
สารละลาย การสมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและรีดักชัน  เคมีจลน  และนิวเคลียส 
 

 

100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

 ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน  แสง  
ฟสิกสแผนใหมแมเหล็กไฟฟา  การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การส่ือสาร 
และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส 

 



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

   Fundamentals of Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลักการ
วิทยาศาสตรพื้นฐานสําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึนรูป
นาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะหทางดานนาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโน  นา
โนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทยนาโนอิเล็กทรอนกิส
และเคร่ืองจักรนาโน  การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความเปนพิษของนา
โนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโนเทคโนโลยีท่ีมี
ในปจจุบัน และแนวโนมของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต 
 

 

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

   General   Biology  

   ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล 
พลังงานกับชีวิต ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการ
พัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว  นิเวศวิทยา
และกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ และการนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 

   

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

   Life and Energy     

 ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของ
พลังงานและชนิดของพลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงาน
และรูปแบบพลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน 
หลักการประยุกตใชพลังงานและศักยภาพของแหลงพลังงานทดแทนประเภท
ตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใตพิภพ 
พลังงานจากคล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การใช
พลังงานทดแทน 

 

   

   

   



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

   Life and  Modern  Technology  

 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืนๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต และ
ผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย 

 

   

1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก  การต้ังถ่ิน
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวน
สรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารย
ธรรมศรีวิชัย  การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทยท่ีเดนชัด   ตัง้แตสมัยอยุธยาเปน
ตนมา   จนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตก
ในสมัยรัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะทาง
วัฒนธรรมของชนรุนใหม 
 

 

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

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ตั้งแต
คริสตศตวรรษท่ี 15จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขา
สูอารยธรรมยุคใหม  การผสมผสานระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรม
ตะวันออก  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดานการเมือง  การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 

 
 
 
 
 



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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวาง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม
ท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคตางๆ รวมท้ังแนวความคิดทาง
อุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  

 

   

100-136  มนุษยกับดนตรี                                                                                                    3(3-0-6) 

 Man and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล   ความเขาใจองคประกอบ
ของดนตรี อันเปนพื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความ
แตกตางของดนตรีแตละสมัยรวมท้ังอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการข้ัน
พื้นฐานทางดนตรีไทยได 

 

   

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา  อัตราจังหวะตางๆ  การจับ
กลุมตัวโนตตามจังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  
บันไดเสียงตางๆ  การฝกอาน    ตัวโนตงายๆ  และใหสามารถปฏิบัติการข้ัน
พื้นฐานทางดนตรีสากลได  

 

 
 
 
 



100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยา  ปจจัยดานชีววิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม 
ความจําของมนุษยการเรียนรู  การรับรู   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณของ
มนุษย  ความคิดและการแกปญหา     การปรับตัว  สุขภาพจิต  และพฤติกรรม
ทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม  เนนการบูรณาการการสอนและกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใน
สังคมปจจุบัน และใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย 

 

   

100-141 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย                                                                          3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย  
สกุลกฎหมายท่ีสําคัญ   ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนง
ตางๆ   การใชกฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย   การรางกฎหมาย   
การตีความกฎหมาย   การอุดชองวางของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิทธ์ิ
ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตางๆ 

 

   

100-142 หลักรัฐศาสตร                                                                                                      3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   
รัฐบาล     รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมือง
ท่ีสําคัญ ตลอดจนการเมืองระหวางประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเมืองและการปกครองไทย                                                                              100-143 3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการ
ปกครอง  สถาบันนิติบัญญัติ   บริหารและตุลาการ   การปกครองสวนกลาง   
สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   หลักการเปล่ียนแปลง       การปกครองจนถึง
ปจจุบัน   รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเร่ืองปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค  
ลักษณะสําคัญของการตลาด  สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไม
สมบูรณ  การวิเคราะหรายไดในบัญชีผลิตภัณฑประชาชาติ  การกําหนด
รายไดประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  ความสําคัญของ
การคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ 

 

   

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ  

   

100-147 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom Dance  

 ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทาง
ในการลีลาศ     การจับคูท่ีถูกตอง   ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ   มรรยาทใน
การลีลาศ   ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมท้ัง
การรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 
 
 

 

 



100-148 มนุษยกับสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม   วิเคราะหสังคมในรูปแบบตางๆ   
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม   หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปญหาและวิธีการแกปญหาสังคม 

 

   

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวาง
การเมืองและเศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมี
รูปแบบการปกครองแตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจที่มีตอสังคม 

 

   

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี ่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา 
และคุณวิทยา          ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย 
การตีความปรัชญาเกี ่ยวกับโลกและชีว ิตของมนุษย และการประยุกต
ปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา   

 

   

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

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปาหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสรางความรักในการเรียน เทคนิคการฟง  เทคนิคการอาน 
เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู  เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน   เทคนิค
การบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรูแบบกลุม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการ
สืบคนขอมูลสารสนเทศ  และการเตรียมตัวสอบและวิธีการทําขอสอบ   

 

   

 
 



100-163  นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอนและ
นันทนาการท่ีมีตอการดําเนินชีวิต   กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือก
กิจกรรมนันทนาการ  แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน 
และการฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ 
 

 

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

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ใน
หองสมุด  ระบบการจัด หมูหนังสือ   บัตรรายการ(โอแพ็ค)   หนังสืออางอิง   
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูล
และทรัพยากรสารสนเทศตางๆ    

 

   

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

  Critical Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใชเหตุผลทางตรรกวิทยา  
ดวยกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมฝกการคิด การฝกวิธีการคิดวิเคราะห
และการคิดสังเคราะห จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปญหาและการคิด
สรางสรรค จากการเผชิญสถานการณ การจัดการความรู การพัฒนาเหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพื่อตัดสินใจโดยวิเคราะหความสมเหตุสมผล 
และการนําเสนอองคความรูท่ีเปนสัมฤทธ์ิผลจากการฝกฝนทักษะการคิด  

 

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

วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม เขตการคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนน
ประเทศพื้นท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย  องคประกอบของประเทศรวมเจรจา     ท่ีมี
ผลกระทบตอประชาคม และกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  

 



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

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย    กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําและผูตามท่ีดี การทํา
กิจกรรมเพื่ อสวนรวม  การรู จั ก สิทธิและหน า ท่ีของตน  การเ รียนรู
ประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตนหางไกลจากยาเสพ
ติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อนําองคความรู  
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชใหเกิดข้ึนเปน
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค     

 

   

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ทองถ่ินใต การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของโลก 
ท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย  

 

   

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

 ศึกษา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเร่ืองส้ัน 
นวนิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณคาดานความดี  ความงามและความจริง  
เพ่ือใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทัศนตอชีวิตและสังคม  ท้ังยังสงเสริมการ
อานวรรณกรรมเพ่ือใหผูเรียนรักวรรณกรรมและรักการอาน 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



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

 Sufficiency  Economy             

   ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไป
ประยุกตใชในรูปแบบและลักษณะตางๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต ท้ังการบริหาร
จัดการในครอบครัว  การจัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอม ขนาด
ธุรกิจแตละประเภท  เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกระแส 
โลกาภิวัตน   

 

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

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ท้ังภูมิปญญาชนชาติ
ตะวันออกและ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก  ภูมิปญญาทองถ่ินไทยและภูมิ
ปญญาทองถ่ินใต   เนนภู มิปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรม  คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม องคความรูภูมิปญญาดานภาษาและวรรณคดี  
เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคาตอการดําเนินชีวิต 

 

   

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความ
ขัดแยงและความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวาง
ประเทศ  โดยอาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  
เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 

 

   

 
 
 
 
 



100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วิชาบังคับ : นกัศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ี
เกี่ยวของ  จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิค
การเตรียมตัวสมัครงาน   ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใชภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร  การสรางมนุษยสัมพันธ  การทํางานรวมกันในองคกร และระบบ
บริหารงานอยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน 
และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  อันเปนพื้นฐานของการเตรียมตัว
เพื่อการทํางานในสังคมอยางมีความสุข   

 

 
1.3  กลุมวิชาภาษา 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ใน
ดานการฟง  การพูดการอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการ
ใชภาษา   

 

   

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

 English I  

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน   ฝกทักษะท้ัง  4  คือ  
ฟง   พูด   อานและเขียน  ใหเช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสู
ความสามารถในการศึกษาข้ันตอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



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

 English  II   

 วิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1   

 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยาง
กวางขวางเพิ่มข้ึนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  

   ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(Pinyin)ให
ถูกตองชัดเจนตาม  หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสราง
ประโยค ฝกทักษะท้ัง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ศึกษา
คําศัพทท่ีใชในชีวิตประจาํวันประมาณ 600 คํา 

 

   

100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai  

 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การอานจับ
ใจความ  การวิ เคราะห การตีความ  การสังเคราะหและการเขียนตาม
วัตถุประสงคตาง ๆ  

 

   

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

 Advanced  Reading  Development in English  

 ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการ
อานตลอดจนความมุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน  การ
เร่ิมตนการอานและการอานเตรียม  การอานกวาดและการอานเก็บ  การอาน
วิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ  การอานเปรียบเทียบและการพัฒนา
ความเร็วในการอาน  วิธีการอานเร็วเบ้ืองตน  การพัฒนานิสัยในการอาน 
 
 
 
 
 

 



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

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนฝกทักษะ
การพูดแบบตางๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  
ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอท่ีชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินชีวิต 

 

   

100-250   ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 

 English  III  

   วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

   ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ   อันจะเอ้ือใหเกิด
ความเขาใจในเร่ืองท่ีอานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  
คําศัพทและสํานวนท่ีใชท่ัวไปในวงการธุรกิจ   วิธีการอานจับใจความและการ
ตีความ  ดวยการฝกอานคําจากบทความ  ตํารา และหนังสือพิมพ 

 

   

100-251   ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

   วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3  

    ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของ
ภาษาอยางมีหลักเกณฑและภาษาท่ีใชในสังคมที่จําเปนในการติดตองานเชน
การใชโทรศัพท การนัดหมาย การตอนรับแขก  การขอขอมูลและการจด
บันทึกขอความ 

 

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

   English for Academic Purpose   

   ศึกษาศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษท่ี
ใชสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 

 

 
 
 
 

  



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

   Chinese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

   ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใช
ภาษาใหถูกตองสอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจาก
พจนานุกรม ศึกษาความแตกตางของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional 
Character) และตัวยอ (Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 
คํา 

 

   

100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพ้ืนฐานดานการ
ฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน   

 

   

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1   

 ศึกษาและฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ี
ตอเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใชภาษามลายูในการส่ือสารและตาม
สถานการณท่ีกําหนดได 

 

   

100-302   ภาษาญ่ีปุน 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคา
ตะคานะ คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการ
ส่ือสาร  ฝกทักษะการฟง เพื่อความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญ่ีปุน
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน  และฝกการกลาวแนะนําตัว      ดวยการพูดสนทนา 
ผานการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการส่ือสาร   
 
 

 



100-303   ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1   

 ฝกทักษะพื้นฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการพูด การ
เขียนประโยค การอานขอความพ้ืนฐานและคําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
ศึกษาและฝกฝนการออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ 
และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ี
ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือ
ของ โดยสนทนาตอบโตดวยภาษาเกาหลี และการอานฝกอานขอความ ฝกการ
เขียนเปนรูปประโยค 

 

   
100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วิชาบังคับกอน  : 100-304 ภาษาเกาหลี 1   

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการ
ฟงและพูดภาษาเกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทใน
บทเรียน โดยฝกการใชภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงข้ึน 

 

   

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

   English for Business  I  

   ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะ
ในการเขียนใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียน
จดหมายธุรกิจและการฝกฝนใหเขียนจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดใหนักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการ
สนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ 
 
 

 



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

   English for Business II  

   วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1  

    ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝน
เขียนจดหมายธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน  
ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ
ธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 

 

   

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

   English  Conversation  

   ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดใน
การสนทนา รูปแบบของภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออก
เสียงใหถูกตอง  ศึกษาศัพทสํานวนตาง ๆท่ีนารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับ
เหตุการณ  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ เพื่อเตรียมตัว   ใน
การเขาสัมมนาหรือรับการอบรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาแกนทางบริหาร 

201-203 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Organization and Management   

 

ศึกษาลักษณะขององคการ อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ โครงสรางและวิธีดําเนินงาน
ขององคการธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองคการ การวินิจฉัยส่ังการ 
การสงเสริมกําลังใจผูปฏิบัติงานและการควบคุม  

   

201-208  สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Business Statistics  

 

ศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติตางๆ สําหรับการเก็บรวบรวมและการ
วิเคราะหขอมูล เพื่อการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การสํารวจตัวอยาง การแจกแจง
ของตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร 
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหถดถอย และสหพันธอยางงาย การวิเคราะห
การถดถอยและสหพันธพหุคูณ และการวิเคราะหอนุกรมเวลาและการตัดสินใจเชิงสถิติ
และฝกปฏิบัติการโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  

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

 Business Ethics  

 

ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ีองคกร
ธุรกิจตองมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสรางจริยธรรมในองคกรธุรกิจ โดย
เนนจริยธรรมของผูบริหาร และจริยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบตอ
สังคมธุรกิจ ศึกษาโดยใชกรณีตัวอยางประกอบ   

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

 Small Business Management  

 วิชาบังคับกอน : 201-203 องคการและการจัดการ  

 

ศึกษาการริเร่ิมจัดต้ังและดําเนินธุรกิจขนาดยอมท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดลอม 
โดยคํานึงถึงการจัดการดานการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย การ
จัดทําโครงการท่ีมีความเปนไปได และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน การศึกษาโดยใช
กรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมประกอบ  



   
201-412    การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

 Strategic Management  

 วิชาบังคับกอน : ตองเปนนกัศึกษาชั้นปท่ี 4 และลงทะเบียนแลวอยางนอย 109 หนวยกิต  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุทธในกระบวนการธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
องคการธุรกิจตอสังคม การกําหนดทิศทางขององคการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ัง
ภายในและภายนอกองคการ การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธสูการปฏิบัติใน
สถานการณตาง ๆ  การประเมินผลและควบคุมทางกลยทุธ 

 

   

202-101 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 

 Principles of Accounting  

 ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบท
การบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู   การบันทึกบัญชีตาม
วงจรบัญชี  การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซ้ือขายสินคา
และกิจการใหบริการ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดยอย 

 

   

202-103 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 

 Taxation I  

 ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตามประมวลรัษฎากร 
และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต 
อากรแสตมป และอ่ืน ๆ 
  

 

202-205 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Finance  

 ศึกษาขอบเขต บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารการเงิน เปาหมายและความสําคัญของ
การจัดการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอานและ
ตีความหมายงบการเงินข้ันตน เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงิน หลักเบ้ืองตนในการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ ท้ังในดานการจัดหาและจัดสรรเงินเพื่อใชในการ
ดําเนินงาน การจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน รวมท้ังการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึง
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 

 



   

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

 Managerial Accounting  

 วิชาบังคับกอน  :  202-101  หลักการบัญชี (นักศึกษาตองสอบผานกอนเทานั้น)  

 ศึกษาการใชรายงานขอมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมของฝายบริหาร 
เทคนิค ตาง ๆ ท่ีใชในการตัดสินใจท้ังระยะส้ันและระยะยาว ลักษณะแลระบบตนทุน
การบัญชี โดยใชกิจกรรมเปนฐาน ตนทุนมาตรฐาน งบประมาณ ความสัมพันธระหวาง
ตนทุน จํานวนการผลิตและกําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะหและการ
วางแผนจัดหาสินทรัพยถาวร 

 

   

203-100 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6 ) 

 Micro Economics  
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร  ปจจัยการผลิตในรูปตาง ๆ ของการผลิต 

พฤติกรรมของผูบริโภคระบบตลาด  อุปสงค อุปทาน  มูลคาและราคา   การกําหนด
คาตอบแทนใหแกปจจัยการผลิตในรูปดอกเบี้ย กําไร คาเชา และคาจาง กําลังแรงงาน 
และประชากรแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดย
ท่ัว ๆ ไปเพื่อใหเขาใจแนวความคิดและหลักวิชาทางเศรษฐศาสตรอยางกวาง ๆ 

 

   

203-200   เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 

 Macro Economics   

 ศึกษาเกี่ยวกับรายไดสวนบุคคล และรายไดประชาชาติ พฤติกรรมของปจจัยทาง
เศรษฐกิจตางๆซ่ึงเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ เชน พฤติกรรมสวนรวมของการ
บริโภค การออม การลงทุน การใชจายของรัฐบาล การสงออกสุทธิ ภาวะเงินเฟอ เงินฝด 
ระบบการเงิน และการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลังสาธารณะ การคา
ระหวางประเทศ การคาเสรี และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการนําไป
ประยุกตใช 
 
 
 

 



203-201 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 Principles  of  Marketing  

 ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสําคัญ  หนาท่ีของตลาด 
สถาบันทางการตลาด  แรงจงูใจและพฤติกรรมของผูบริโภค   การวิเคราะหและการ
เลือกตลาดเปาหมาย ส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการตลาด  และสวนประสมการตลาด 

 

   

204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3–0–6) 

 Management Information Systems  
 ศึกษาการบริหารองคกรดิจิทอล  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและ

องคประกอบของระบบสารสนเทศในองคกร รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ 
การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน กระบวนการธุรกิจ  การออกแบบ
องคการใหมโดยใชระบบสารสนเทศ ระบบจัดการหวงโซอุปทาน ระบบบริหาร
องคการ (ERP) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการทําธุรกิจอิเลิกทรอนิกส  ระบบ
อินเทอรเน็ตและโครงสรางขาวสารภายในองคการยุคใหม การจัดการความสัมพันธ
ลูกคา และระบบจัดการความรู การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบ
สารสนเทศ  และผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ 

 

   

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

เชิงกลยุทธ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการ
ฝกอบรม การพัฒนาอาชีพ การจายผลตอบแทนสวัสดิการ จูงใจ บํารุงขวัญ การ
ประเมินผลงาน การเปล่ียนแปลงตําแหนง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ และ
แนวโนมการจัดการทรัพยากรมนุษย 

 

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

 ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณเชิงธุรกิจ วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ การวางแผนและการ
ควบคุม การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุม
คุณภาพ การจัดการงานซอมและบํารุงรักษา ปจจัยมนุษยท่ีมีผลตอการดําเนินงาน 

 



   
301-209 กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6) 

 Business  Laws  

 ศึกษาความหมายและลักษณะท่ัวไปของนิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา
เกี่ยวกับ ช้ือขาย เชาทรัพยเชาช้ือ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับหาง
หุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด  รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ  
เชน  สหกรณ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการคา หอการคา ตลอดจนพระราชบัญญัติตางๆ  เชน  
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา คุมครองผูบริโภค และสงเสริมการลงทุน 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 
201-210 การวางแผนและการควบคุม 3(3-0-6) 

 Management Planning and Control  
 วิชาบังคับกอน : 201-203 องคการและการจัดการ  
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ และระบบในการวางแผน

และการควบคุมประเภทและลักษณะของแผนตางๆ ระบบสารสนเทศเพ่ือการวาง
แผนการควบคุม ตลอดจนเทคนิควิธีการใชในการวางแผนและการควบคุม 
แนวโนม และการพัฒนาเคร่ืองมือการวางแผนและการควบคุมสมัยใหม 

 

   
201-420 การจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาต ิ 3(3-0-6) 

 Thailand Quality Award Management  
 ศึกษาถึงความสําคัญของการจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand 

Quality Award) การนําองคกร การวางแผนเชิงกลยุทธ การมุงเนนลูกคา การวัด
การวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนบุคลากร การจัดการกระบวนการ 
และผลลัพทธของการจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

 

   
201-305 วิธีวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Research  
 วิชาบังคับกอน : 201-208 สถิติธุรกิจ  
 ศึกษาความสําคัญของการวิจัยธุรกิจ ข้ันตอนของกระบวนการวิจัยธุรกิจ การจัดทํา

โครงรางการวิจัย การกําหนดวัตถุประสงค และสมมติฐาน การสุมตัวอยาง และ
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย  และฝก
ปฏิบัติการโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

   
201-311 ความเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurship  
 ศึกษาแนวคิดของการเปนผูประกอบการ ลักษณะการเปนผูประกอบการและ

ปฏิบัติ ลักษณะของผูประกอบการ กระบวนการการเปนผูประกอบการ การสราง
ความคิดสรางสรรค การเสนอรูปแบบผลิตภัณฑใหม การแสวงหาโอกาส การ
กําหนดทางเลือกการประเมินผลทางเลือกในการประกอบธุรกิจ และสรุปปญหา 
อุปสรรคท่ีผูประกอบการเผชิญและการแกปญหา 

 



201-410 การจัดการโครงการธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Project Management 

 วิชาบงัคับกอน : 202-205 การเงินธุรกิจ 
 

 ศึกษาการเขียนโครงการ การวางแผน ข้ันตอนวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ การปฏิบัติ การควบคุม การติดตามประเมินผล การดําเนินงานของ
โครงการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

   
201-480 สัมมนาการจัดการ 3(1-4-4) 

 Seminar in Management  
 วิชาบังคับกอน : ตองเปนนกัศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการ  
 ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกับปญหาในการจัดการ แนวคิดใหมดานการจัดการ 

กรณีศึกษาของการจัดการในหนวยงานระดับตางๆ 
 

   
201-417 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 International Business Management  
 ศึกษาวิธีการจัดการและการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ วัตถุประสงคและกล

ยุทธในการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ 
รวมทั้ งอนุ สัญญาตางๆที่ เกี่ ยวของกับการดํา เนินธุรกิจระหวางประเทศ 
ผลประโยชนและโอกาสจากการลงทุนตางประเทศ การพัฒนาและปรับปรุง
นโยบายการบริหาร และการจัดการธุรกิจระหวางประเทศเพ่ือใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ 

 

   
201-418 การพยากรณธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Forecasting  
 วิชาบังคบักอน : 201-208 สถิติธุรกิจ  
 ศึกษาลักษณะความสําคัญของการเปล่ียนแปลงในทางธุรกิจ  การพยากรณ

เปล่ียนแปลง วิธีเก็บ  รวบรวมวิเคราะหขอมูล สภาพแวดลอมตางๆท่ีมีผลตอ
เปล่ียนแปลง ปญหาการเปล่ียนแปลงของธุรกิจและการแกปญหาโดยใชหลัก
พยากรณและฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 

  
 

 



 
201-419 การส่ือสารในองคการและภาวะผูนํา 3(3-0-6) 

 Organizational Communication and Leadership  
 ศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ การจัดการทางดานการติดตอส่ือสาร

อยางมีประสิทธิภาพ การติดตอส่ือสารในหลากหลายสถานการณ ประเภทของ
การติดตอส่ือสาร การใชเคร่ืองมือและเทคนิคในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
การวางกลยุทธการส่ือสาร และภาวะผูนํา ทฤษฎีภาวะผูนํา บทบาทของผูนําใน
การส่ือสาร 

 

   
201-478 การจัดการนวัตกรรม และการเปล่ียนแปลง 3(3-0-6) 

  Innovation and Change Management  
 ศึกษาสรางแนวคิดใหมทางการจัดการสรางความแตกตางทางทฎษฎีการจัดการ

เพื่อความเหมาะสมกับสภาพส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมเฉพาะดาน การใช
เทคโนโลยีทางการจัดการมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยู โดยไม
เกิดความขัดแยงและมีความเจริญกาวหนา วิธีการการบริหารจัดการท่ีสามารถรับ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยใชเทคนิคและ
การตัดสินใจท่ีทันตอสถานการณเพื่อใหองคกพัฒนาไปสูองคการแหงนวัตกรรม 

 

   
201-481 โครงงานแผนธุรกิจ 3(1-4-4) 

 Business Plan Project  
 วิชาบังคับกอน : ตองเปนนกัศึกษาชั้นปท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการ  
 ศึกษาถึงการริเร่ิมจัดต้ังและดําเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดลอม 

วิธีการเปนผูประกอบการรายใหม การจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือดําเนินงานและจัดหา
แหลงเงินทุน การหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะหความเปนไปไดในการ
ประกอบการ ตลอดจนเรียนรูทักษะการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยการนําเสนอ
โครงการ และฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจจริง 

 

   
   
   
   
   



 2.3   กลุมวิชาเอกเลือก 
201-213    การจัดการสํานักงาน 3(3-0-6) 
 Office Management  
 ศึกษาการพัฒนาของการจัดการสํานักงาน อันประกอบดวย การบริหารพื้นท่ี การจัด

สํานักงานอัตโนมัติ การประชุม การปรับปรุงสํานักงาน การดําเนินงานในสํานักงาน 
ระบบเก็บและสงเอกสาร โดยการใชระบบสํานักงานอัตโนมัติเขามาชวย เพื่อ
สนับสนุนใหองคการบรรลุความสําเร็จ 

 

   
201-214    การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต 3(3-0-6) 
 Quality and Productivity Management  
 ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการคุณภาพในกิจการการผลิตสินคาและบริการ 

โดยเนนใหเห็นวิธีปฏิบัติในกิจการลักษณะตางๆ ศึกษาถึงเทคนิคและเคร่ืองมือตางๆ
ทางสถิติท่ีนํามาใชในการจัดการคุณภาพของการผลิตสินคาและบริการ การจัดการ
คุณภาพเชิงรวม ระบบมาตรฐาน และการประกันคุณภาพในการผลิตและบริการ 
เทคนิคและเคร่ืองมือพื้นฐานในการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตในหนวยงาน 

 

   
201-476   หัวขอพิเศษทางการจัดการ 3(2-2-5) 
 Special Topics in Management  
 วิชาบังคับกอน : ความเห็นชอบของอาจารยผูสอน  
 ศึกษาพัฒนาการ   หรือหัวขอใหม ๆ  ในสถานการณปจจุบันที่เกี่ยวของกับการจัดการ  
   
203-312 การเงินการธนาคาร 3(3-0-6) 
 Money and Banking  
 ศึกษาวิวัฒนาการของเงินตราในประเทศ นโยบายการเงินทฤษฎีและปฏิบัติ โครงสราง

ตลาดเงิน ตลาดทุน ทฤษฎีเงินเฟอ เงินฝด ระดับราคา การพัฒนาเครดิต ตลอดจน
บทบาทหนาท่ีของธนาคารพาณิชย ธนาคารกลาง ในการควบคุมปริมาณเงินและ
ระบบการเงินระหวางประเทศ 

 

   
 
 
 

  



203-402  การจัดการการคาสงและคาปลีก 3(3-0-6) 
 Wholesaling and Retailing Management  
 ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของผูคาสงและผูคาปลีกตอธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม การ

ดําเนินงานของผูคาสงในการซ้ือและการจัดจําหนายสินคา กลยุทธการคาสง การ
จัดการสินคา ทําเลที่ตั้งรานคาสง การควบคุมสินคาคงคลัง และการใหบริการแกผูคา
ปลีก หลักการจัดการรานคาปลีกท่ีวาดวย สถาบันการจัดรูปองคกร การเลือกทําเลที่ตั้ง 
การจัดรานคาและสินคา การจัดซ้ือ การกําหนดนโยบายสินเช่ือ การกําหนดราคา การ
ใชตราและเคร่ืองหมายการคา กลยุทธและเทคนิคตางๆในการคาปลีก 

 

   
204-397 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 3(1-3-5) 
  Computers for Document Management and Secretarial  
 ศึกษาใชโปรแกรมคอมพิวเตอรฝกพิมพดีดเร็ว จัดทํา E-Book และ Power Point เพื่อ

การนําเสนองานอยางมืออาชีพ ฝกปฏิบัติงานสารบรรณ การโตตอบหนังสือราชการ
ภายนอก/ภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือส่ังการ หนังสือประชาสัมพันธ หนังสือ
ท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐาน การโตตอบหนังสือทางธุรกิจ การทํา
สารบัญและดัชนีเอกสาร การทํานามบัตร ผลิตช้ินงานเพ่ือการประชาสัมพันธ ใบปลิว 
แผนพับ นามบัตร แบนเนอร 

 

   
204-203 พื้นฐานดานกราฟกและการออกแบบ 3(1-4-4) 
 Introduction to Graphic and Design  
 ศึกษาองคประกอบศิลป ทฤษฏีสี หลักการออกแบบ เพื่อนําไปประยุกตสรางงาน

คอมพิวเตอรกราฟก ศึกษาถึงระบบการผลิตส่ือส่ิงพิมพ 
 

 

204-489    ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 
 Electronic Business  
 ศึกษาหลักการและแนวคิดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมา

ใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานทางธุรกิจวิ เคราะหและการพัฒนา
เทคโนโลยีดานธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส การใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เพื่อเปนเคร่ืองมือ
ในการแขงขันทางธุรกิจ กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและระบบรักษา
ความปลอดภัยขอมูลในการทําธุรกิจผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

 



205-205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองคการ 3(3-0-6) 
 Theories and Behavior in Organization  
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดองคการ โครงสรางและวัฒนธรรมองคการ พฤติกรรมของ

บุคคลในที่ทํางาน ปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ทัศนคติ การเรียนรู การ
รับรู การจูงใจบุคคลและกลุมภายในองคการ อํานาจและภาวะผูนํา และความขัดแยง
ในองคการ 

 

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

ลักษณะวิวัฒนาการของสหภาพแรงงาน นโยบายแรงงาน ภาวะแรงงาน ผลกระทบ
ของกฎหมาย และขอบังคับของสถาบันแรงงาน การเจรจาตอรองรวม การไกลเกล่ีย 
การระงับขอพิพาทแรงงาน ปญหาในดานแรงงานสัมพันธ วิธีการบริหารแรงงานเพ่ือ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง เพ่ือใหเกิดความพอใจแกทุกฝาย 
และเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตขององคการ 

 

   
205-310   การจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง 3(3–0–6) 
 Conflict Management and Negotiation  
 ศึกษาความหมาย สาเหตุและผลของความขัดแยง แนวคิดและทรรศนะเก่ียวกับการ

ขัดแยง ท่ีมาและกระบวนการของการขัดแยง ความขัดแยงระหวางบุคคลและระหวาง
กลุม การแกปญหาความขัดแยง วิธีการจัดการความขัดแยงในองคการ ข้ันตอนการ
เจรจาตอรอง การเตรียมพรอม บรรยากาศ กลวิธีและการส่ือความในการเจรจาตอรอง 
การปฏิบัติหลังการเจรจาตอรอง  

 

   
206-414 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 
 Logisitics and Supply Chain Management  
 ศึกษาหลักการ แนวคิด บทบาทหนาท่ี และความสําคัญของโลจิสติกส ระบบหวงโซ

อุปทานท่ีสรางประสิทธิภาพทางดานการผลิตและการตลาด การจัดการโลจิสติกส   
โดยครอบคลุมท้ังระบบ เร่ิมต้ังแตการจัดหาและจัดซ้ือ การจัดการและการควบคุม
สินคาคงคลัง การขนถายวัสดุ การวางแผนและควบคุมการผลิต การบรรจุภัณฑ   
การขนสง  การกระจายสินคา  การจัดจําหนาย  การบริการลูกคา  และระบบ
สารสนเทศโลจิสติกส   

 



  2.4  กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
201-479   สหกิจศึกษา 9(0-40-9) 
 Cooperative Education  
 วิชาบังคับกอน  :  100-244  เตรียมสหกิจศึกษา  
 การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตางๆ โดยท่ีการปฏิบัติงานและการทํา

รายงานจะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารแตละสถานประกอบการ และ
อาจารยท่ีปรึกษา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง 

 

   
 
 


