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รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   
1.  กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การ
ให้สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิว ัฒนาการความคิดทาง
คณิตศาสตร์และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการดาํเนินชีวิต 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอ
ขอ้มูล  การวดัแนวโน้มเขา้    สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัลาํดบัและการจดัหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเน่ือง
แบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่างประชากรท่ีมีการแจกแจง
แบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การ
ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย    ค่าตวัแปร  และสัดส่วน  การใชไ้คส
แควร์  สหสมัพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยกุตว์ิทยาศาสตร์
สมยัใหม่ให้เขา้กับการดาํเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  
ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดาํรงชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี
ข้ึนของมนุษย ์
 
 
 

 



 

101-116 แคลคูลสั 3(3-0-6) 
 Calculus   
 วชิาบังคบัก่อน : 100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์  
 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทริกรัลของฟังก์ชัน่ ค่าจริง
ตวัแปรเดียว อินทิกรัล   ไม่ตรงแบบ ลาํดบัและอนุกรม ของจาํนวนจริงและ
อนุกรมกาํลงั  

 

   

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

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็น   การแจกแจงท่ีสาํคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 

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

 Discrete   Mathematics  
 ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ความสัมพนัธ์เวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและ
เอาชนะ บทนิยาม อุปนยั ความสัมพนัธ์ทวิภาคและ    ไดกราฟ การปิดของ
ความสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอนัดบัย่อย
และการแยกจาํพวกเชิงโทโพโลย ีการเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วฏัจกัรฮา
มิลตนัฟังก์ชนั ถอดแบบขั้นตอนวิถีท่ีสั้นท่ีสุด ทรีแผ่ทัว่เล็กสุดเฉพาะกลุ่ม
รากทรี การดาํเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ป และฟังกช์นัถ่ายแบบ 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

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

 Computer  and  Information Technology  Fundamentals    
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาทความสําคญัของ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร องคป์ระกอบและสถาปัตยกรรมของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูลและการบริหารขอ้มูล การ
ส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ความมัน่คงของระบบ
สารสนเทศ จริยธรรมและมิติทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ปฏิบติัเก่ียวกบัโปรแกรมประมวลผลคาํ โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
นาํเสนอ เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจ 
 

 

100-120 
 
มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                           
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้ งความหลากหลายของเหล่า
ส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจน
ปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจ   
มีตวัอย่างของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเขา้ใจต่อ การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อการ
อนุรักษ ์

 

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

   Fundamentals  of   Nanotechnology  
 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลักการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสาํหรับ  นาโนเทคโนโลย ี การสังเคราะห์และการข้ึนรูป
นาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ทางดา้น นาโนเทคโนโลย ี วสัดุนาโน  นา
โนเทคโนโลยี ชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ นาโน
อิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองจกัรนาโน  การประยกุตใ์ช ้นาโนเทคโนโลย ีความ
เป็นพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑจ์ากนาโน
เทคโนโลยท่ีีมีในปัจจุบนั และแนวโนม้ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 

 



 

100-128   ชีวติกบัพลงังาน                                               3(2-2-5) 
   Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของ
พลงังานและชนิด ของพลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังาน
และรูปแบบพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน การแนะนาํพลงังานทดแทน 
หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทน
ประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้ า พลงังาน
ใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานทดแทน 

 

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

   Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลงังาน และ
เทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต 
และผลกระของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวิต วฒันธรรมของมนุษย ์

 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ิน
ฐานและการสถาปนาอาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วน
สร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารย
ธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยธุยา   เป็น
ต้นมา   จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะ
ทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 

 

   



 

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

 Western  Civilization  
 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้
สู่อารยธรรมยคุใหม่  การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรม
ตะวันออก  ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง  การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 

 

   

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปัตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม
ท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้ งของไทยและสากล   ความเข้าใจ
องค์ประกอบของดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  
เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวี
บางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  
 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การ
จาํแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้

 

   



 

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่าง ๆ  การ
จบักลุ่มตวัโนต้ตามจงัหวะระดบัเสียง  กุญแจประจาํหลกั  เคร่ืองหมายแปลง
เสียง  บนัไดเสียงต่างๆ  การฝึกอ่านตวัโนต้ง่าย ๆ  และใหส้ามารถปฏิบติัการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได ้ 
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

  General Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
พฒันาของมนุษย ์ความจาํของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   
แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  
สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสงัคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เนน้การบูร
ณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสงัคมปัจจุบนั ทั้งสงัคมเผชิญหนา้และ
สงัคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย  
สกุลกฎหมาย  ท่ีสําคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนง
ต่าง ๆ การใชก้ฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  
การตีความกฎหมาย  การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธ์ิและการใช้สิทธ์ิ
ตลอดจนหลกัสาํคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 
 
 
 
 

 

   



 

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

 Principles of Political Science  
 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   
รัฐบาล     รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมือง
ท่ีสาํคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 

 

   

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

 Thai Politics and Government  
 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการ
ปกครอง  สถาบนันิติบญัญติั   บริหารและตุลาการ   การปกครองส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและ
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  หลักการเปล่ียนแปลง การปกครองจนถึง
ปัจจุบนั รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกาํหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค  ลกัษณะสําคญัของการตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายได้ในบัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การ
กําหนดรายได้ประชาชาติ   นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  
ความสําคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการชาํระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Skills in Social Dance  
 ศึกษาความเข้าใจและปฏิบัติการเก่ียวกับการลีลาศ ประวติัความเป็นมา 
ทิศทางในการลีลาศ    การจับคู่ท่ีถูกต้อง   ความรู้เบ้ืองต้นในการลีลาศ   
มรรยาทในการลีลาศ   ทักษะเก่ียวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาติน
อเมริกนั  รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 

 

   

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

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์ับสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคม
ออนไลน์ 
 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  
 ศึกษาแนวความคิด เ ก่ียวกับการ เ มืองและระบบเศรษฐกิจ ท่ีสําคัญ 
ความสัมพนัธ์ แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของ
การเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม 
ตลอดจนการบริหารจดัการเพ่ือนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาตาม
หลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา 
และคุณวิทยาทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การ
ตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์และการประยุกตป์รัชญามา
ใชใ้นการดาํเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   

 

   



 

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

 Study  skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายใน
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา  การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการ
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิค
การอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพดูเพื่อนาํเสนองาน   
เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน 
วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการทาํขอ้สอบ   

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

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดาํเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องสมุด  ระบบการจดั หมู่หนงัสือ   บตัรรายการ(โอแพค็)   หนงัสืออา้งอิง   
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคน้จากฐานขอ้มูล
และทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ    

 

   

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

  Critical  Thinking  
 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  
ความส ัมพ นัธ ์ร ะหว ่า งสมองก บัการค ิด  ความสําค ญัของการค ิด 
กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ  เนน้พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ จาก
กรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม  
เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการนาํเสนอ
องคค์วามรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์   

 

  
 
 
 

 



 

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบ
ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 

 

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

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์อง
มหาวิทยาลยั    กระบวนการพฒันาตนเพ่ือเป็นผูน้ําและผูต้ามท่ีดี การทาํ
กิจกรรมเพื่ อ ส่วนรวม  การ รู้จัก สิทธิและหน้า ท่ีของตน  การเ รียน รู้
ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรมและการ
ปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การทาํนุบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของ
ชุมชนและชาติ   เพื่อนาํองคค์วามรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึง
ประสงค ์ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
  

 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของคนใน
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอาํเภอใหญ่
ทั้งในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 

 

   



 

100-169 การคดิเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creative  Thinking       
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค ์องคป์ระกอบและ
รูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การ
แสวงหาขอ้มูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค ์แนวทางการพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค ์ การประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั แนวทางการ
สร้างสรรคผ์ลงานในชีวิตประจาํวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภยัในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในชีวิตจากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิต
ทัว่ไป ความปลอดภยัจากการมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  
เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต 

 

   

100-171 กฬีาและนันทนาการ                        1(0-2-1) 

 Sports and Recreation  

 ศึกษาความสาํคญัและความจาํเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการต่อ การพฒันาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา การจดั
กิจกรรมทางนนัทนาการ 
 
 
 
 
 

 



 

   

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ทั้ งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหน้าของ
โลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย ์ 
 

 

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

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น 
นวนิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างวรรณกรรมกบัชีวิต ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  
เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการ
อ่านวรรณกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 

 

   

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

 Sufficiency  Economy             

   ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นรูปแบบและลกัษณะต่างๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหาร
จดัการในครอบครัว  การจัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม 
ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแส
โลก  
 
 
 
 
 
 

 

   



 

100-241   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  
 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชน
ชาติตะวนัออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินใต้  เน้นภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเกษตรกรรม  คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี  
เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการดาํเนินชีวิต 

 

 
100-242   

 
สันติศึกษา 

 
3(3-0-6) 

 Peace  Studies    
 ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคญัเก่ียวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหา
ความขดัแยง้และความรุนแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน  ชาติ และระหว่าง
ประเทศ  โดยอาศยัองค์ความรู้ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  
เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสนัติวิธี 

 

   
100-244 เตรียมสหกจิศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วชิาบังคบั : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้ง  จริยธรรมในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิค
การเตรียมตัวสมัครงาน   ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  การพฒันาบุคลิกภาพ  การใชภ้าษา เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร  การสร้างมนุษยสมัพนัธ์  การทาํงานร่วมกนัในองคก์ร และระบบ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ  อนัเป็นพื้นฐานของการ
เตรียมตวัเพื่อการทาํงานในสงัคมอยา่งมีความสุข   
 
 
 

 



 

3.  กลุ่มวชิาภาษา 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ใน
ดา้นการฟัง  การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการ
ใชภ้าษา   
 

 

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

 English I  

 ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษพื้นฐานและคาํศพัทใ์นชีวิตประจาํวนัเบ้ืองตน้ 
เพื่อนาํไปสู่การฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ เช่น เนน้ทกัษะการฟังเพื่อ
ฝึกฝนการออกเสียงในภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง นักศึกษาสามารถโต้ตอบ
ภาษาอังกฤษในประโยคสั้ น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจับ
ใจความ และสามารถเขียนภาษาองักฤษไดเ้ป็นประโยค 

 

   

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

 English  II   

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   
 ศึกษาโครงสร้างในระดบักลางและคาํศพัท์ภาษาองักฤษท่ีจาํเป็นในชีวิตท่ี
กวา้งข้ึนเพื่อพฒันาความสามารถในพูดและเขียนลกัษณะการบรรยาย อีกทั้ง
เพื่อพฒันาทกัษะการฟังและการอ่านในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิ่งข้ึนเพื่อ
การส่ือสาร 

 

   

100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  

   ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน(pinyin)ให้
ถูกตอ้งชัดเจนตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้าง
ประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษา
คาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 600 คาํ 

 



 

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

 Reading  Development in Thai   
 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การ
อ่านจบัใจความ การอ่าน วิเคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียน
ตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพดู  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะ
การพูดแบบต่างๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกต้อง  การใช้ถ้อยคาํสํานวนท่ีไพเราะ  
ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินชีวิต 
 

 

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

   English for Academic Purpose   

   ศึกษาคาํศพัท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง 
เพื่อพฒันาทกัษะดา้น    การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียน
โครงการ การสรุปบทความทางวิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้ง
ในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ  

 

   

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

   Chinese II    

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

   ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดับท่ีสูงข้ึน ใช้
ภาษาให้ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้คาํศพัทจ์าก
พจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional 
Character) และตวัยอ่(Simplified Character) ศึกษาคาํศพัทใ์หม่ประมาณ 600 
คาํ 

 

   



 

100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้น
การฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษามลายจูากคาํศพัท ์และประโยคเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจาํวนั   

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคบัก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นท่ี
ต่อเน่ืองจากภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายูในการส่ือสารและตาม
สถานการณ์ท่ีกาํหนด  

 

   

100-302   ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคา
ตะคานะ คาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคพ้ืนฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคใน
การส่ือสาร   ฝึกทักษะการฟัง  เพื่อความเข้าใจ  โดยการถามตอบเป็น
ภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนั  และฝึกการกล่าวแนะนาํตวั      ดว้ยการ
พดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร   
 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคบัก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพ้ืนฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการ
พูด  การเขียนประโยค  การอ่าน  ข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ 
และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  

 

   



 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    
 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ี
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั   โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึก
อ่านขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 
 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคบัก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาสาํหรับการส่ือสารดว้ยการ
ฟังและพูดภาษาเกาหลีและเรียนรู้คาํศัพท์ท่ีใช้ในการทาํงาน คาํศัพท์ใน
บทเรียน โดยฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  

 

   

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 
 Khmer  I   

 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เขมร ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกั
สทัศาสตร์ ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคบัก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรใน
ระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหนา้และบท
อ่านสั้ นๆ และฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวข้องกับการค้า  ธุรกิจ การเดินทาง 
การศึกษา  
 
 

 

   



 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    
 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า 
ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถาม
ได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้

 
 
 
 

 
100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    
 วชิาบังคบัก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าใน
ระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหนา้และบท
อ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ี
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาลอ็ก  

 

   

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคบัก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาคาํศพัท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดับท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบท
สนทนาในเร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

  
 
 
 
 

 



 

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

   English  Conversation  

   ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพดู 
และศึกษาสาํนวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
 

 

100-354 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

   English for Business    

   ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียน
กระบวนการทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันใน
สาํนกังาน การติดต่อทางโทรศพัท ์การจดัเรียงกาํหนดการและการนดัหมาย 
บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน คาํเตือน ป้ายประกาศ   

 

   

100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                                                                3(2-2-5) 

 Advanced  Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  
การเดาคาํศพัทจ์ากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่าน
ในภาษาองักฤษใหมี้ความเขา้ใจรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถ
เพิ่มพูนความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเน้ือเ ร่ืองท่ี
หลากหลาย 

 

 



 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวชิาแกนทางบริหาร 
 

201-203 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Organization and Management 
  ศึกษาลกัษณะขององคก์าร อาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและ

วิธีดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจ หนา้ท่ีสาํคญัของกระบวนการบริหาร การ
วางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้ทาํงาน การสั่งการ และการควบคุม 
พร้อมทั้งเคร่ืองมือทางการจดัการเบ้ืองตน้ 

 

201-208 สถิติธุรกจิ 3(2-2-5) 
  Business Statistics 
  ศึกษาความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและวิธีการสถิติต่างๆ สาํหรับการเก็บรวบรวม

และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การ
สํารวจตวัอย่าง การแจกแจงของตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพนัธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอย
และสหพนัธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตดัสินใจเชิง
สถิติและฝึกปฏิบติัการโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

 
201-303 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
  Operations Management 
  ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์การ

วางแผนและการควบคุม การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน การศึกษา
งาน วสัดุคงคลงั  การควบคุมคุณภาพ การจดัการงานซ่อมและบาํรุงรักษา 
ปัจจยัมนุษยท่ี์มีผลต่อการดาํเนินงาน 

 
 
 
 
 



 

201-310 การจัดการธุรกจิขนาดย่อม 3(3-0-6)   
  Small Business Management 
   วชิาบังคบัก่อน : 201-203 องค์การและการจัดการ 
 ศึกษาถึงการริเ ร่ิมจัดตั้ งและดําเนินธุรกิจท่ี เหมาะสมกับทรัพยากร  

สภาพแวดลอ้ม  โดยคาํนึงถึงการจดัการดา้นการผลิต  การตลาด  การเงิน         
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การจดัทาํโครงการท่ีมีความเป็นไปได ้และ
เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน  การศึกษาจากกรณีศึกษาธุรกิจขนาดย่อมในเขต
ภาคใต ้

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

    Strategic Management 
 ลงทะเบยีนแล้วอย่างน้อย 99 หน่วยกติ 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการธุรกิจ ความ
รับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม การกาํหนดทิศทางขององค์การ การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองค์การ การกาํหนดกลยุทธ์ 
การนาํกลยุทธ์สู่การปฏิบติัในสถาณการณ์ต่างๆ การประเมินผลและควบคุม
ทางกลยทุธ์ 

 

201–423 เกมจําลองทางธุรกจิ                                                                                      3(2–2–5) 
 Business Simulation Game 
 วชิาบังคบัก่อน  :  ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่3 

ศึกษาและปฏิบัติการทางธุรกิจในสถานการณ์จําลองด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยบูรณาการความรู้ทางกลยุทธ์ธุรกิจ หลกัการลงทุน การ
เลือกประเภทและขนาดขององคก์รธุรกิจ การจดัการ การเงิน การลงทุน 
การบญัชี การตลาด การผลิต การดาํเนินการ ทรัพยากรมนุษย ์ปฏิบติัการ
ในบทบาทของผูบ้ริหารองคก์รท่ีตอ้งวางแผน ตดัสินใจ และปรับตวัใหเ้ขา้
กบัสภาพแวดลอ้มเชิงพลวตัรของธุรกิจเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั 

 
 



 

202-101 หลกัการบัญชี  3(2-2-5) 
  Principles of Accounting 
  ศึกษาความหมาย วตัถุประสงคข์องการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการ

บญัชี แม่บทการบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่   
การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี  การจดัทาํงบทดลอง กระดาษทาํการ งบ
การเงินสาํหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการให้บริการ ระบบใบสาํคญั 
และระบบเงินสดยอ่ย 

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

ศึกษานโยบายภาษีอากร วิธีการประเมิน หลกัเกณฑ์ในการจดัเก็บและ
รายละเอียดในการปฏิบัติเ ก่ียวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร 
สรรพสามิต ศุลกากร และอ่ืนๆ การคาํนวณภาษี การยื่นแบบรายการและ
การเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทรณ์ต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีในเร่ืองภาษีอากร
แต่ละประเภท ปัญหาภาษีอากรและผลกระทบต่อการตดัสินใจทางการเงิน
และการบริหาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบ้ืองตน้ 

 
202-205 การเงินธุรกจิ 3(2-2-5) 
  Business Finance 
  ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าท่ีของผูบ้ริหารการเงิน เป้าหมายและ

ความสาํคญัของการจดัการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและ
ภาษีอากร การอ่านและตีความหมายงบการเงินขั้นตน้ เทคนิคของการ
วิเคราะห์ทางการเงิน หลกัเบ้ืองตน้ในการจดัการทางการเงินของธุรกิจ ทั้ง
ในดา้นการจดัหาและจดัสรรเงินเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน การจดัการ
เก่ียวกบัทรัพยสิ์น รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบนั
การเงินและตลาดการเงิน 

 
 
 
 



 

202-316 การบัญชีเพือ่การจัดการ 3(2-2-5) 
  Managerial Accounting 
  วชิาบังคบัก่อน  :  202-101 หลกัการบัญชีและสอบผ่านในรายวชิาดังกล่าว 
  ศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีอ่ืนๆท่ี

สําคญัเพื่อการวางแผน การควบคุม และการตดัสินใจ รวมถึงการบริหาร
และการจดัการงบกระแสเงินสด แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุน ระบบตน้ทุน  การ
ควบคุมตน้ทุน และความสมัพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน จาํนวนการผลิตและกาํไร 
การจดัทาํงบประมาณ การนาํขอ้มูลการบญัชีตน้ทุนไปใชป้ระโยชน์ในการ
ตดัสินใจในระยะสั้นและระยะยาว การบญัชีตามความรับผดิชอบ รวมถึง
การควบคุมการดาํเนินงานของกิจการภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน และ
ภายใตค้วามเส่ียง 

 

203-101  เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 3(3-0-6 ) 
  Business Economics 
  ศึกษาความรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค 

วิธีการประยุกต ์หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชใ้นดา้นธุรกิจ ไดแ้ก่ 
การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานสาํหรับ
ตลาดต่าง ๆ การสํารวจตลาด การวางแผนการผลิต  การวิเคราะห์ตน้ทุน  
การกาํหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเช่ือและการตดัสินใจใน
การลงทุน  การวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 

203-201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
  Principles of Marketing 
  ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสาํคญั  

หน้าท่ีของตลาด สถาบนัทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค   การวิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
อิทธิพลต่อการตลาด  และส่วนประสมการตลาด 

 
 
 
 



 

204–300 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  3(2–2–5) 
  Management Information Systems 
  ศึกษาองคก์ารธุรกิจดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารธุรกิจ 

ระบบสารสนเทศขององค์การธุรกิจ  การบริหารองค์การธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
สอดคลอ้งระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ การ
จดัการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาระบบสารสนเทศ การ
ประยกุตร์ะบบสารสนเทศสมยัใหม่ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ระบบวางแผน
ทรัพยากรขององคก์าร ระบบจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ ระบบการจดัการความรู้ 
ระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ และฝึกปฏิบติั
ดว้ยระบบสารสนเทศขององคก์ารธุรกิจ 

 
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
  Human Resource Management 
  ศึกษาหน้าท่ีทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การ
คัด เ ลือก  การพัฒนาและการฝึกอบรม  การพัฒนาอาชีพ  การจ่าย
ผลตอบแทนสวัสดิการ  จูงใจ  บํารุงขวัญ  การประเมินผลงาน  การ
เปล่ียนแปลงตาํแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์ และแนวโนม้
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 

 
301 – 209 กฎหมายธุรกจิ 3 (3-0-6) 
  Business Laws 
  ศึกษาความหมายและลกัษณะทัว่ไปของนิติกรรม  สญัญา หน้ี  และเอกเทศ

สัญญาเก่ียวกับ ช้ือขาย เช่าทรัพย์เช่าช้ือ จาํนอง จาํนํา คํ้ าประกัน และ
กฎหมายเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั  รวมทั้ง
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  เช่น  สหกรณ์  รัฐวิสาหกิจ  สมาคม
การค้า   หอการค้า   ตลอดจนพระราชบัญญัติต่าง  ๆ   เ ช่น   ลิขสิทธ์ิ  
สิทธิบตัร  เคร่ืองหมายการคา้  คุม้ครองผูบ้ริโภค และส่งเสริมการลงทุน 



 

2.2 กลุ่มวชิา วชิาเอกบังคบั 
  

204–200 การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3(2-2-5) 
  Basic Programming 

ศึกษาแนวคิดเบ้ืองต้นเ ร่ืองการเขียนโปรแกรม  หลักการแก้ปัญหา 
กระบวนการแกปั้ญหา การจาํลองความคิด การเขียนผงังาน(Flowchart) 
เพื่ออธิบายการทาํงานของโปรแกรม โครงสร้างการควบคุมชนิดขอ้มูล 
โครงสร้างขอ้มูล นิพจน์คาํสั่งในการเขียนโปรแกรม หลกัไวยากรณ์ การ
สร้างคาํสั่งสําหรับเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีเก่ียวกับแอพพลิเคชั่น
ฐานขอ้มูล การเขียนโปรแกรมเช่ือมต่อกับฐานขอ้มูล การทดสอบ การ
ติดตั้ง และการเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม 

 

204–201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวธีิ 3(2–2–5) 
  Data Structure and Algorithms 
  วชิาบังคบัก่อน  : 204–200 การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 

ศึกษาความหมายและแนวคิด ทฤษฎี ของโครงสร้างขอ้มูล และเทคนิคการ
ออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหาและการหาประสิทธิภาพอลักอริธึมของ
โปรแกรมของโครงสร้างขอ้มูลแบบต่างๆ  ไดแ้ก่ อาร์เรย ์สแตค คิว ลิงค์
ลิสต ์ทรี ฮีพ อลักอริธึมเก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูลและการเรียงลาํดบัขอ้มูล 

 
204–202 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2–2–5) 
  Database Management Systems 

ศึกษาความรู้เก่ียวกบัหลกัการของระบบฐานขอ้มูล โดยเนน้ในเร่ืองระบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ รูปแบบของฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรมของระบบ
ฐานขอ้มูล แบบจาํลองขอ้มูล ขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ภาษามาตรฐานสําหรับ
จัดการฐานขอ้มูล การสร้างโมเดลจาํลองความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล 
หลกัการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานขอ้มูล กระบวนการปรับบรรทดั
ฐาน การจดัการระบบฐานขอ้มูล การคงสภาพของฐานขอ้มูล การจดัการ 
ทรานแซกชนั(Transaction) และการฝึกภาคปฏิบติัการใชง้านโปรแกรม
ระบบจดัการฐานขอ้มูล และภาษา SQL 



 

204–204 การวเิคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ   3(2–2–5) 
  Information Systems Analysis and Design 

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  องคป์ระกอบของ
ระบบ ทางเลือกวิธีการพฒันาระบบ กระบวนการพฒันาระบบ  การ
วิเคราะห์ความตอ้งการ การเขียนแผนภาพแสดงแบบจาํลอง การ
ออกแบบระบบ และการพฒันาระบบงาน  การทดสอบระบบ และการ
ติดตั้ งระบบ การจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบและการประเมินผล 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องการพฒันาระบบและการนาํเสนอ  ผลการ
วิเคราะห์และออกแบบ 

 
204-208 ทกัษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 1  3(2-2-5) 

        Computer Software Usage Skill I 

มุ่งเนน้ความรู้เก่ียวกบัซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูปทางธุรกิจ โดยมีแนวคิดในการ
เลือกใช้โปรแกรมท่ีเหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั เช่น งานดา้นบญัชี งาน
ดา้นการส่ือสารในองคก์ร งานดา้นการนาํเสนอผลงาน  

 
204-209 โปรแกรมประยุกต์เพือ่การออกแบบกราฟิกในงานธุรกจิ  3(2-2-5) 

        Application Program For Graphics Design in Business 

ศึกษาและปฏิบัติเ ก่ียวกับความหมายและประเภทของส่ือส่ิงพิมพ ์
บทบาทของส่ือส่ิงพิมพก์ระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพแ์บบ Desktop 
Publishing การจดัรูปแบบ การเลือกใชต้วัอกัษร การเลือกสีประเภทของ
ภาพและการเลือกภาพประกอบส่ิงพิมพ ์การผลิตและจดัหน้าส่ิงพิมพ ์
ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 
 



 

204–301 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 3(2-2-5) 
  Web Programming 
  วชิาบังคบัก่อน  : 204–200 การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้นและ 204-202 ระบบ 
                   จัดการฐานข้อมูล  

ความสาํคญั องคป์ระกอบ และสถาปัตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบน
เวบ็ การสร้างเวบ็เพจขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมบนเวบ็แบบต่างๆ การ
เ รียกใช้งานออบเจ็กต์ต่างๆ  วิ ธีการหาข้อผิดพลาดและการแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดรวมทั้งการประยุกต์ใช้งานกับฐานขอ้มูล การจดัการระบบ
รักษาความปลอดภัยของขอ้มูล และกรณีศึกษา การประยุกต์การเขียน
โปรแกรมบนบนเวบ็สาํหรับงานธุรกิจ 
 

204–302 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 3(2–2–5) 
  Data Communication and Networks 

องคป์ระกอบและความเป็นมาของการส่ือสารขอ้มูลการส่งผ่านขอ้มูลทั้ง
ทางเดียวและสองทาง ชนิดของการส่งขอ้มูล แอนาลอก ดิจิตอล ชนิดของ
สายนําสัญญาญ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สถาปัตยกรรมมาตรฐานแบบจาํลองโอเอสไอ โทโพโลย ีอุปกรณ์เครือข่าย 
โปรโตคอลและส่ือสัญญาณหมายเลขไอพี โครงสร้างระดบักายภาพ 
ระบบเครือข่ายระดับและประเภทต่างๆ หน่วยงานมาตรฐานและผู ้
ให้บริการ แนวโน้มและพฒันาการของการส่ือสารขอ้มูลและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การจดัการเครือข่าย เบ้ืองตน้ภยัรุกรานและความ
มัน่คงของเครือข่ายและการฝึกปฏิบติั 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

204–303 เทคโนโลยฮีาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ 3(2-2-5) 
  Hardware and Systems Software Technology 

ศึกษาสถาปัตยกรรมและหนา้ท่ีโดยทัว่ไปของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วย
ประมวลผล หน่วยความจาํ และอุปกรณ์นาํเขา้และแสดงผลขอ้มูล ระบบ
ขนส่งข้อมูล  แผงวงจรหลัก  แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ 
โปรเซส การจดัการหน่วยความจาํ ส่ือจดัเกบ็ขอ้มูล การป้องกนัและรักษา
ความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการติดตั้งซอฟตแ์วร์ระบบ
และซอฟตแ์วร์ประยุกต ์กา้วทนัเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ยุค
ปัจจุบนั 

 
204–319 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์                          3(2-2-5) 
  Electronic Commerce 

ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  แนวทางการ
ดาํเนินการเขา้สู่พาณิชย ์ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ หลกัการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ภาษีกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การเลือกใชเ้ทคโนโลยีใน
การพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบการชาํระเงินออนไลน์ การ
จัดการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยบน
อินเตอร์เน็ต การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  การบริหารธุรกิจพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ให้ประสบ
ความสาํเร็จ ตลอดจนทิศทางและอนาคตของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

204-400 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Information Systems Security 
  ศึกษาระบบความปลอดภยัการเขา้รหัส  การวิเคราะห์รหัส  มาตรฐานการ

เขา้รหัสขอ้มูล เทคนิคการสร้างรหัสและขอ้ตกลงในการส่ือสาร  การ
จดัการระบบรหสัสาธารณะ  ลายเซ็นแบบดิจิทลั  ระบบความปลอดภยัของ
แฟ้มขอ้มูล  การเขา้ไปในระบบฐานขอ้มูล  ระบบการตรวจหาผูบุ้กรุก  
แบบจําลองความมั่นคงของสารสนเทศ   การปฏิเสธการให้บริการ  
หลกัการตรวจสอบ  การเขา้รหสั  การใชคี้ยก์บัสารสนเทศ  การควบคุมการ
เขา้ถึงกฎแห่งสิทธ์ิ   มาตรฐานความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

 
204-401 กลยุทธ์ระบบสารสนเทศและการจัดการ  3(2-2-5) 

Information Systems Strategy and Management 
 ศึกษาแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศธรรมาภิบาล วิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจ 

การพฒันากลยุทธ์ระบบสารสนเทศ วิเคราะห์ความกา้วหน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ธุรกิจกับกลยุทธ์ระบบ
สารสนเทศ การวางแผนระบบสารสนเทศ การจดัการระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศกบัการแข่งขนัความเป็นผูน้าํ โครงสร้างองค์การ และ
หน้าท่ีฝ่ายระบบสารสนเทศ การบริการของฝ่ายสารสนเทศ การจดัการ
ความเส่ียง และการประเมินผลการดาํเนินงานของฝ่ายระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

204-403     การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Information Technology Project Management 

ศึกษาความหมายของโครงการและการบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทักษะท่ีสําคัญเพื่อนําไปสู่ความสําเ ร็จของโครงการ 
ประกอบดว้ย การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยครอบคลุม
การบริหารการบูรณาการ การบริหารเวลา การบริหารขอบเขต การ
บริหารค่าใช้จ่าย การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การ
บริหารการส่ือสาร การบริหารความเส่ียง และการบริหารการจดัซ้ือจดั
จ้าง ขั้นตอนการดาํเนินโครงการ การจัดทาํแผน การดาํเนินการ การ
ควบคุม การนาํเสนอโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปิด
โครงการ รวมถึงการฝึกปฏิบติัการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่อการ
บริหารโครงการ 

 

204–404 โครงงานทางคอมพวิเตอร์                               3(1–4–4) 
  Computer Project  
  วชิาบังคบัก่อน : นักศึกษาช้ันปีที ่4 หรือผ่านรายวชิาในกลุ่มวชิาเอกบังคบั 
                   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

ศึกษาการฝึกคน้ควา้ การศึกษาขั้นตอนวิธีการวางแผนโครงงาน การทาํ
โครงงานทางด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ศึกษาวิธีการ
แกปั้ญหา การวิเคราะห์และกาํหนดรายละเอียดของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ซ่ึงแบ่งตามวตัถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น โครงงานด้านมัลติมีเดีย 
โครงงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงงานด้านฐานข้อมูล 
โครงงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงงานดา้นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
หรือโครงงานด้านอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาสนใจ ศึกษาคน้ควา้เอกสาร จดัทาํ
ขอ้เสนอโครงงาน พฒันาโครงงาน จดัทาํรายงาน นาํเสนอและเผยแพร่
โครงงาน 
 
 
 
 



 

2.3 กลุ่ม วชิาเอกเลอืก 
201-308 จริยธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 

 Business Ethics 
  ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ 

เหตุผลท่ีองคก์ารธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้าง
จริยธรรมในองคก์ารธุรกิจ โดยเนน้จริยธรรมของผูบ้ริหาร และจริยธรรม
ของพนกังาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ ศึกษาโดยใชก้รณี
ตวัอยา่งประกอบ  

 
204–210 เทคโนโลยมัีลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
  Multimedia and Animation Technology 
  ศึกษาการวิเคราะห์  ขั้นตอนในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชนั การเขียนเน้ือ

เร่ือง การออกแบบตวัละคร การสร้างสตอร่ีบอร์ด การส่ือความหมายภาพ
ดว้ยกลอ้งและมุมกลอ้ง ความตอ้งการวางแผนการผลิตการออกแบบ การ
สร้างแอนิเมชนั กระบวนการพฒันาแผนการการผลิต ทีมผลิต ก่อนผลิต 
หลงัผลิต การติดตามผลการผลิตเพื่อสร้างช้ินงานมลัติมีเดีย 

 
 

204-316 ทกัษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 2  3(2-2-5) 
        Computer Software Usage Skill II 

        วชิาบังคบัก่อน  :   204-208 ทกัษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 1 

เพื่อใหผู้ศึ้กษามีความสามารถในการใชง้านซอฟตแ์วร์สาํเร็จรูป ในระดบั
ท่ีสามารถสอบใหไ้ดใ้บรับรองมาตรฐานสากล มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

204-317 การพฒันาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ   3(2-2-5) 
        The Development of Business Information Systems 

ศึกษาการใช้งานเคร่ืองมือในการติดต่อกับฐานขอ้มูล เขียนโปรแกรม 
สร้าง จดัการงานท่ีติดต่อกบัฐาน ขอ้มูล การเพิ่ม แกไ้ข ลบ สืบคน้ขอ้มูล 
ควบคุมความถูกตอ้งในฐานขอ้มูล สร้างส่วนประสานการติดต่อกบัผูใ้ช ้
และรายงานเพื่อประยกุตใ์ชส้าํหรับงานธุรกิจ 
 

204-318     การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพือ่การวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-2-5) 
        Enterprise Resource Planning Software Application  

การศึกษาเก่ียวกับความรู้พื้นฐานของการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
แนวคิดระบบและความสําคญัของระบบสารสนเทศแบบบูรณาการใน
องคก์ร  การจดัหาและการนาํซอฟตแ์วร์ทาง ERP  มาใชใ้นองคก์รอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพของ
องคก์ร 

 
204–402 การสัมมนาทางคอมพวิเตอร์ธุรกจิ   3(2-2-5)   
  Seminar in Business Computer 
  ศึกษาการคน้ควา้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั ดูงานองคก์ารธุรกิจหรือ

เชิญวิทยากร ให้นักศึกษาทาํรายงานนําเสนอผลงานร่วมอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็นต่างๆ  

 
204–405   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกจิ              3(2–2–5) 
  Business Decision Support Systems  
  ศึกษาความหมายและองคป์ระกอบของการตดัสินใจทางธุรกิจ และการใช้

ระบบสนับสนุนเพื่อตดัสินใจในธุรกิจ เทคนิคการจดัระบบสารสนเทศ 
การใชคุ้ณสมบติัของระบบฐานขอ้มูล การสร้างระบบฐานขอ้มูลทางธุรกิจ 
และเทคนิคในการคน้หาขอ้มูล กรณีศึกษาเก่ียวกบัการใช้และการสร้าง
แบบจาํลองเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจทางการเงินและการตลาด 

 
 



 

204–406 หัวข้อพเิศษทางคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 1    3(2–2–5) 
  Special Topics in Business Computer I 
  วชิาบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
  ศึกษาหวัขอ้วิชาใหม่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีน่าสนใจ   คาํอธิบาย

รายวิชาเป็นไปตามท่ีสาขาวิชากาํหนด 
 

204–407 หัวข้อพเิศษทางคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 2    3(2–2–5) 
  Special Topics in Business Computer II 
  วชิาบังคบัก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
  ศึกษาหวัขอ้วิชาใหม่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีน่าสนใจ   คาํอธิบาย

รายวิชาเป็นไปตามท่ีสาขาวิชากาํหนด 
 
204-409 ระบบการจัดการความรู้  3(2–2–5) 
  Knowledge Management System 

การจดัการความรู้เบ้ืองตน้ ซ่ึงครอบคลุมการประยุกต์ใช้ เคร่ืองมือและ
แนวทางปฏิบติัในการจดัการความรู้ในองคก์ร เน้ือหาท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 
แบบจาํลองการจดัการความรู้ กรอบและวงจรชีวิตในการจดัการความรู้ 
ความทรงจาํขององคก์รและเรียนรู้ การกลัน่กรององคค์วามรู้ ประเด็นดา้น
การแทนและวิศวกรรมองค์ความรู้  แนวทางปฏิบัติ ท่ี ดี  ปัจจัย  ด้าน
วฒันธรรมและเศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและงาน
สร้างสรรค ์กรณีศึกษา เทคนิคและเคร่ืองมือในการจดัการความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

204-410 การพฒันาโปรแกรมบนอุปกรณ์ไร้สาย  3(2–2–5) 
  Mobile Application Development   

หลกัการเคร่ืองมือและเทคนิคของการพฒันาโปรแกรมประยุกต์สําหรับ
ระบบงานท่ีใชก้บัอุปกรณ์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์ไร้สาย โดยอาศยัเทคนิค
ตามมาตรฐานเปิด J2ME หรือ MIDP คุณลกัษณะและขอ้จาํกดัของอุปกรณ์
เคล่ือนท่ี เคร่ืองมือและภาษาท่ีใช้สําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต ์
หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี ส่วนติดต่อระบบสําหรับ
โปรแกรมประยุกต์ การใชห้น่วยความจาํและส่วนเก็บบนัทึกขอ้มูล การ
ติดต่อกับผูใ้ช้ การส่ือสารกับระบบภายนอก การเช่ือมโยงกับระบบ
คอมพิวเตอร์ การจาํลองเพ่ือทดสอบและแกไ้ขบนระบบคอมพิวเตอร์ 

 
204-411 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกจิใหม่  3(3–0–6) 
  Entrepreneurship and New Venture  Creation   

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ทกัษะท่ีจาํเป็นของผูป้ระกอบการ การ
พฒันาและประเมินโอกาสของการประกอบการ บทบาทและความ
รับผดิชอบของผูร่้วมลงทุนในการสร้างธุรกิจใหม่ การพฒันาแผนสาํหรับ
ธุรกิจใหม่ กระบวนการการสร้างธุรกิจใหม่ จริยธรรมของการเป็น
ผูป้ระกอบการ ประเดน็อ่ืนท่ีสาํคญัในการจดัการการประกอบการ 
 

204-412   การวจัิยธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Research  
 วชิาบังคบัก่อน : 201-208 สถิติธุรกจิ  
 ศึกษาความสําคญัของการวิจยัธุรกิจ ขั้นตอนของกระบวนการวิจยัธุรกิจ การ

จดัทาํโครงร่างการวิจยั การกาํหนดวตัถุประสงค ์และสมมติฐาน การสุ่มตวัอยา่ง 
และการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงานการวิจยั  
และฝึกปฏิบติัการโปรแกรมสาํเร็จรูป 
 
 
 
 

 



 

204-413     สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม   3(1-4-4) 

                   Seminar in Morals and Ethics 
ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสงัคม เขา้ใจภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็น

ทีมและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ รู้จกัเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ารและสังคม รู้จกัการใช้

เหตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.  กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
204–479  สหกจิศึกษา 9(0–40–9) 
  Cooperative Education 
  วชิาบังคบัก่อน  :  100-244 เตรียมสหกจิศึกษา 
  ปฏิบติังานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยท่ีการปฏิบติังานและการทาํ

รายงานจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารแต่ละสถานประกอบการ 
และอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 600 
ชัว่โมง 

 
204–499   ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2(0–40–0) 
  Internship  

การให้นกัศึกษาไดท้ดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา 
โดยการประสานงานระหว่างสถาบนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะสามารถ
รับนกัศึกษาภายใตก้ารควบคุมดูแลและประเมินผล 


