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1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

1.1  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
 

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์  3(3-0-6) 
 Fundamentals of Mathematics 
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย นิยาม ประพจน์ การใหส้ญัลกัษณ์แสดง

กฎเกณฑ ์การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยกุตท่ี์สามารถ
ใชไ้ดใ้นการดาํเนินชีวิต 

  

100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 
 ความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่

ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การจดัลาํดบัและการจดัหมู่ การ
แจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่งประชากรท่ีมีการแจกแจง
แบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกบัค่าเฉล่ีย ค่าตวัแปร และสดัส่วน การใชไ้คสแควร์ สหสมัพนัธ์ และการถดถอย   
อยา่งง่าย 

  

100-113 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป  3(3-0-6) 
 General Sciences 
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยกุตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ใหเ้ขา้

กบัการดาํเนินชีวิต เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อการดาํรงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

  

100-116 แคลคูลสั 3(3-0-6) 
 Calculus 
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-110  พืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 

 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทริกรัลของฟังกช์ัน่ ค่าจริงตวัแปรเดียว 
อินทิกรัล ไม่ตรงแบบ ลาํดบัและอนุกรม ของจาํนวนจริงและอนุกรมกาํลงั 

  
  



 

100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 
 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น 

การแจกแจงท่ีสาํคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสมัพนัธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการ
วิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

  

100-118 คณติศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 
 ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยคุลิค อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ความสมัพนัธ์เวียน

บงัเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิยาม อุปนยั ความสมัพนัธ์
ทวิภาคและไดกราฟ การปิดของความสมัพนัธ์ ความสมัพนัธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น 
เซตอนัดบัยอ่ยและการแยกจาํพวกเชิงโทโพโลย ีการเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วฏัจกัรฮา
มิลตนัฟังกช์นั ถอดแบบขั้นตอนวิถีท่ีสั้นท่ีสุด ทรีแผท่ัว่เลก็สุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การ
ดาํเนินการทวภิาค เซมิกรุ๊ป และฟังกช์นัถ่ายแบบ 

  

100-119 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology Fundamentals 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาทความสาํคญัของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร องคป์ระกอบและสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ขอ้มูลและการบริหารขอ้มูล การส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ จริยธรรมและมิติทางสงัคมของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และปฏิบติัเก่ียวกบัโปรแกรมประมวลผลคาํ โปรแกรมตารางงานและโปรแกรมนาํเสนอ 
เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจ 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

100-120 มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Man and Environment 
 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเนน้การศึกษาธรรมชาติและ

นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสมัพนัธ์และดุลย
ภาพระหวา่งเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์
ต่อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจ มีตวัอยา่งของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์
เพื่อการอนุรักษ ์

  

100-123 ฟิสิกส์ทัว่ไป 3(2-2-5) 
 General Physics 
 ศึกษาหลกัทฤษฎีและเทคนิคทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คล่ืน แสง ฟิสิกส์แผน

ใหม่แม่เหลก็ไฟฟ้า การพฒันาอุปกรณ์ในการจดัเกบ็ การส่ือสาร และการโตต้อบขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ 

  

100-126 นาโนเทคโนโลยพีืน้ฐาน  3(2-2-5) 
 Fundamentals of Nanotechnology 
 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลย ีนาโนในธรรมชาติ หลกัการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

สาํหรับ นาโนเทคโนโลย ีการสงัเคราะห์และการข้ึนรูปนาโน เคร่ืองมือและการวเิคราะห์
ทางดา้น นาโนเทคโนโลย ีวสัดุนาโน นาโนเทคโนโลยชีีวภาพและนาโนเทคโนโลยทีาง
การแพทย ์นาโนอิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองจกัรนาโน การประยกุตใ์ช ้นาโนเทคโนโลย ีความ
เป็นพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑจ์ากนาโนเทคโนโลยท่ีีมี
ในปัจจุบนั และแนวโนม้ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 

  

100-128 ชีวติกบัพลงังาน 3(2-2-5) 
 Life and Energy 
 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการดาํรงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิดของ

พลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการเปล่ียน
รูปพลงังาน การแนะนาํพลงังานทดแทน หลกัการประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพของ
แหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้า 
พลงังานใตพ้ภิพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทน 

  
  



 

100-129 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Life and Modern Technology 
 ศึกษาวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลย ี

ชีวภาพ เทคโนโลยทีางจีโนม เทคโนโลยพีลงังาน และเทคโนโลยสีมยัใหม่อ่ืนๆ รวมถึง
แนวโนม้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์

  

1.2  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  

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

สถาปนาอาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย 
อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชยั การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชดั ตั้งแต่สมยัอยธุยา เป็นตน้มา จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะ
ทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 

  

100-134 อารยธรรมตะวนัตก  3(3-0-6) 
 Western Civilization 
 ศึกษาววิฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก โดยเนน้อารยธรรมยคุใหม่ ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 

15 จนถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้สู่อารยธรรมยคุใหม่ การ
ผสมผสานระหวา่งอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรมตะวนัออก ผลกระทบต่อการเปล่ียน 
แปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 

  

100-135 มนุษย์กบัศิลปะ 3(3-0-6) 
 Man and Art 
 ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม 

จิตรกรรมและประติมากรรม ลกัษณะความแตกต่างระหวา่งศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล 
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมใน
ยคุต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่างๆ 

  
  



 

100-136 มนุษย์กบัดนตรี  3(3-0-6) 
 Man and Music 
 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล ความเขา้ใจองคป์ระกอบของดนตรี 

อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่
ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

  

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 
 Thai Music 
 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจาํแนก

ประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรีไทยได ้

  

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 
 Western Music 
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา อตัราจงัหวะต่างๆ การจบักลุ่มตวัโนต้

ตามจงัหวะระดบัเสียง กญุแจประจาํหลกั เคร่ืองหมายแปลงเสียง บนัไดเสียงต่างๆ การฝึก
อ่าน ตวัโนต้ง่ายๆ และใหส้ามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได ้

  

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 
 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา ปัจจยัดา้นชีวิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของมนุษย ์

ความจาํของมนุษย ์การเรียนรู้ การรับรู้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุษย ์ความคิด 
สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสงัคมของแต่ละบุคคลและ
กลุ่ม เนน้การบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสงัคมปัจจุบนั ทั้งสงัคมเผชิญหนา้และสงัคมออนไลน์ 
และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

  

100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย  3(3-0-6) 
 Introduction to Laws 
 ศึกษาววิฒันาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกลุกฎหมาย ท่ี

สาํคญั ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่างๆ การใชก้ฎหมาย กระบวน 
การในการออกกฎหมาย การร่างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องวา่งของกฎหมาย
สิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัสาํคญัในกฎหมายลกัษณะต่างๆ 

  



 

100-142 หลกัรัฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 Principles of Political Science 
 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา 

พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสาํคญั ตลอดจนการเมือง
ระหวา่งประเทศ 

  

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

นิติบญัญติั บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน 
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หลกัการ
เปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

  

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics 
 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ปัจจยักาํหนดอุปสงค ์อุปทานของสินคา้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ลกัษณะสาํคญัของ
การตลาด สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติ การกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ นโยบายการเงินและการคลงัโดยสงัเขป 
ความสาํคญัของการคา้และการเงินระหวา่งประเทศในดุลการชาํระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 

  

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 
 Skills in Social Dance 
 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทางในการลีลาศ 

การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทกัษะเก่ียวกบัการลีลาศ
แบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 

  

100-148 มนุษย์กบัสังคม  3(3-0-6) 
 Man and Society 
 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสงัคม วิเคราะห์สงัคมในรูปแบบต่างๆ ความสมัพนัธ์

และอิทธิพลของมนุษยก์บัสงัคม หนา้ท่ีและความรับผดิชอบตลอดจนปัญหาและวิธีการแก ้
ปัญหาสงัคม ทั้งสงัคมแบบเผชิญหนา้และสงัคมออนไลน ์



 

100-149 การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม  3(3-0-6) 
 Politics and Economy in Society 
 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ความสมัพนัธ์ แนวโนม้การ

เปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่างๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสงัคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพ่ือนาํไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

  

100-158 ปรัชญาทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Philosophy 
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา ทั้ง

ปรัชญาตะวนัตก ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลกและ
ชีวิตของมนุษย ์และการประยกุตป์รัชญามาใชใ้นการดาํเนินชีวิตอยา่งเห็นคุณค่า 

  

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 
 Study Skills in Higher Education 
 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั เป้าหมายในการศึกษาระดบั 

อุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและ
การจดบนัทึกความรู้ เทคนิคการพดูเพื่อนาํเสนองาน เทคนิคการบริหารเวลา เทคนิคการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ การเตรียมตวั
สอบและวิธีการทาํขอ้สอบ 

  

100-164 การใช้ห้องสมุด  1(0-2-1) 
 Using the Library 
 ศึกษาการใชห้อ้งสมุดตลอดจนการดาํเนินงานและวิธีใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในหอ้งสมุด ระบบ

การจดั หมู่หนงัสือ บตัรรายการ (โอแพค็) หนงัสืออา้งอิง วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคน้จากฐานขอ้มูลและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ 

  
  
  
  
  
  



 

100-165 การคดิวเิคราะห์ 3(3-0-6) 
 Critical Thinking 
 ศึกษาความหมายการคิด ปัจจยัพื้นฐานของการคิด ลกัษณะของการคิด ความสมัพนัธ์

ระหวา่งสมองกบัการคิด ความสาํคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด การ
ป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่างๆ เนน้พฒันากระบวนการคิด
วิเคราะห์จากกรณีศึกษา การเผชิญสถานการณ์ การคิดวเิคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม เทคนิค
การคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอยา่งสมเหตุสมผลและการนาํเสนอองคค์วามรู้ท่ีเป็น
สมัฤทธิผลจาก การฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

  

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

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขต
การคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้
องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมในอาเซียน 

  

100-167  บัณฑิตทีพ่งึประสงค์  2(1-2-3) 
 Ideal Graduate  
 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั 

กระบวนการพฒันาตนเพ่ือเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี การทาํกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม การรู้จกัสิทธิ
และหนา้ท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและ
จริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การทาํนุบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของ
ชุมชนและชาติ เพื่อนาํองคค์วามรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์

  

100-168 หาดใหญ่ศึกษา 2(1-2-3) 
 Hatyai Studies 
 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 
สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอาํเภอใหญ่ทั้งในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพ
ชีวิต 

  
  



 

100-169 การคดิเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative Thinking 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค ์องคป์ระกอบและรูปแบบของ

ความคิดเชิงสร้างสรรค ์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค ์แนวทางการพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค ์การ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวิตประจาํวนั 

  

100-170 ความปลอดภยัในชีวติ 2(2-0-4) 
 Safety for Life 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก

ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจาก
การมีเพศสมัพนัธ์ ความปลอดภยัจากยาเสพติด เทคนิควธีิการจดัการกบัความเส่ียงดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวิต 

  

100-171 กฬีาและนันทนาการ 1(0-2-1) 
 Sports and Recreation 
 ศึกษาความสาํคญัและความจาํเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนนัทนาการต่อ

การพฒันาคุณภาพชีวติ ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬา
และนนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การ
เลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา การจดั
กิจกรรมทางนนัทนาการ 

  

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 
 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้ง

ตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวติของ
มนุษย ์

  
  
  
  
  



 

100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life and Literature 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย บท

กวี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวิต 
ในคุณค่าดา้นความดี ความงามและความจริง เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี มีโลกทศัน์ต่อชีวิต
และสงัคม ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 

  

100-240 เศรษฐกจิพอเพยีง  3(2-2-5) 
 Sufficiency Economy 
 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนาํไปประยกุตใ์ชใ้น

รูปแบบและลกัษณะต่างๆ บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว การ
จดัการของชุมชน การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 

  

100-241 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
 Local Wisdom 
 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสาํคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก

และภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้เนน้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องคค์วามรู้ภูมิ
ปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการดาํเนิน
ชีวิต 

  

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 
 Peace Studies 
 ศึกษาความหมาย แนวคิดสาํคญัเก่ียวกบัสนัติภาพและสนัติศึกษา ปัญหาความขดัแยง้และ

ความรุนแรงในครอบครัว สงัคม ชุมชน ชาติ และระหวา่งประเทศ โดยอาศยัองคค์วามรู้ 
ดา้นรัฐศาสตร์ สงัคมวิทยา จิตวิทยาสงัคม เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการ
ความขดัแยง้ไดโ้ดยสนัติวิธี 

  
  
  
  
  



 

100-244 เตรียมสหกจิศึกษา 2(1-2-3) 
 Cooperative Education Preparation 
 วชิาบังคบัก่อน  :  นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป 
 ศึกษาหลกัการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง จริยธรรม

ในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตวัสมคัรงาน ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ การพฒันาบุคลิกภาพ การใชภ้าษา 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร การสร้างมนุษยสมัพนัธ์ การทาํงานร่วมกนัในองคก์ร 
และระบบบริหารงานอยา่งมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน 
และเทคนิคการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ อนัเป็นพื้นฐานของการเตรียมตวัเพื่อการทาํงาน
ในสงัคมอยา่งมีความสุข 

  

1.3  กลุ่มวชิาภาษา 
  

100-150 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 3(2-2-5) 
 Thai Language for Communication 
 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง 

การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา 
  

100-151 ภาษาองักฤษ 1  3(2-2-5) 
 English I 
 ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษพื้นฐานและคาํศพัทใ์นชีวติประจาํวนัเบ้ืองตน้ เพื่อนาํไปสู่การ

ฝึกฝนทกัษะต่างๆ ในภาษาองักฤษ เพื่อฝึกฝนการออกเสียงในภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง 
นกัศึกษาสามารถโตต้อบภาษาองักฤษในประโยคสั้นๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและ
จบัใจความ และสามารถเขียนภาษาองักฤษไดเ้ป็นประโยค 

  

100-152 ภาษาองักฤษ 2  3(2-2-5) 
 English II 
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1  
 ศึกษาโครงสร้างในระดบักาลและคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีจาํเป็นในชีวิตท่ีกวา้งข้ึนเพื่อพฒันา

ความสามารถในพดูและเขียนลกัษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพฒันาทกัษะการฟังและการ
อ่านในสถานการณ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึนเพือ่การส่ือสาร 

  
  
  



 

100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 
 Chinese I 
 ศึกษาระบบเสียง เนน้การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน(pinyin)ใหถู้กตอ้งชดัเจนตาม 

หลกัสทัอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง 
การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาคาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 600 คาํ 

  

100-157 การฝึกพูดภาษาไทย  3(2-2-5) 
 Thai Speech 
 ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพดู การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพดูแบบ

ต่างๆ ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง การใชถ้อ้ยคาํสาํนวนท่ีไพเราะ ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้น
การพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต 

  

100-252 ภาษาองักฤษสําหรับวชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 
 English for Academic Purpose  
 ศึกษาคาํศพัทท์างวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะ

ดา้นการเขียนและการพดูในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทาง
วิชาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

  

100-253 ภาษาจีน 2  3(2-2-5) 
 Chinese II 
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1 
 ศึกษาตวัต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง

สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้คาํศพัทจ์ากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่าง
ของอกัษรจีนแบบตวัเตม็(Traditional Character) และตวัยอ่(Simplified Character) ศึกษา
คาํศพัทใ์หม่ประมาณ 600 คาํ 

  

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 
 Malay I 
 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พดู อ่าน 

เขียน ภาษามลายจูากคาํศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 
  
  
  
  



 

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 
 Malay II 
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-300  ภาษามลายู 1  
 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา

มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด 
  

100-302 ภาษาญีปุ่่น 1 3(2-2-5) 
 Japanese I 
 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 

คาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคพ้ืนฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคในการส่ือสาร ฝึกทกัษะการ
ฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนัและฝึกการ
กล่าวแนะนาํตวั ดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพ้ืนฐานในการส่ือสาร 

  

100-303 ภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) 
 Japanese II  
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  
 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพดู การเขียน

ประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและคาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจาํวนั ศึกษาและฝึกฝนการ
ออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิม่เติม 

  

100-304 ภาษาเกาหล ี1  3(2-2-5) 
 Korean I 
 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ ฝึกการ
เขียนเป็นรูปประโยค 

  

100-305 ภาษาเกาหล ี2  3(2-2-5) 
 Korean II  
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-304  ภาษาเกาหล ี1  
 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาสาํหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพดู

ภาษาเกาหลีและเรียนรู้คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการทาํงาน คาํศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใชภ้าษา
บูรณาการทกัษะพ้ืนฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน 

  
  



 

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

 ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ ฝึกอ่านประโยค
ง่ายๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

  

100-307 ภาษาเขมร  2 3(2-2-5) 
 Khmer  II 
 วชิาบังคบัก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1 

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้ ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา  

  

100-308 ภาษาพม่า 1 3(2-2-5) 
 Myanmar  I 

 ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ 
สั้นๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได ้การเขียนประโยคง่ายๆ ได ้

  

100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 
 Myanmar  II 
 วชิาบังคบัก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1 

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ในทางธุรกิจ 

  

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 3(2-2-5) 
 Tagalog  I 

 ศึกษาคําศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน  เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาลอ็ก 

  
  
  

  



 

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 
 Tagalog  II 

 วชิาบังคบัก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาคาํศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนาในเร่ือง
เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ 

  

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

 ศึกษาการสนทนาในดบัท่ีสูงข้ึน โดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพดู และศึกษาสาํนวนการ
พดูในสถานการณ์ต่างๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

  

100-354 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ 3(2-2-5) 
 English for Business   
 ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการ

ทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่่วมกนัในสาํนกังาน การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การจดัเรียงกาํหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวยีน คาํเตือน 
ป้ายประกาศ 

  

100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
 Advanced Reading Development in English 

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด การเดาคาํศพัทจ์าก
เน้ือเร่ือง การอ่านเพื่อจบัใจความ เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษใหมี้ความเขา้ใจ
รวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพ่ิมพนูความรู้ดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการ
อ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

  

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 
  

2.1  กลุ่มวชิาแกนทางบริหาร 
  

201-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Organization and Management 
 ศึกษาลกัษณะขององคก์าร อาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ โครงสร้างและวิธีดาํเนินงานของ

องคก์ารธุรกิจ หนา้ท่ีสาํคญัของกระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคน
เขา้ทาํงาน การสัง่การ และการควบคุม พร้อมทั้งเคร่ืองมือทางการจดัการเบ้ืองตน้ 

  



 

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

ขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การสาํรวจตวัอยา่ง การแจกแจงของตวัอยา่ง 
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหพนัธ์อยา่งง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหพนัธ์
พหุคูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตดัสินใจเชิงสถิติและฝึกปฏิบติัการโปรแกรม
สาํเร็จรูปทางสถิติ 

  

201-310 การจัดการธุรกจิขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 Small Business Management 
 วชิาบังคบัก่อน  :  201–203  องค์การและการจัดการ 
 ศึกษาการริเร่ิมการจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจขนาดยอ่มท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากร สภาพแวดลอ้ม 

โดยคาํนึงถึงการจดัการดา้นการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การ
จดัทาํโครงการท่ีมีความเป็นไปไดแ้ละเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื การศึกษาโดยใชก้รณีศึกษา
ธุรกิจขนาดยอ่มในเขตภาคใต ้

  

201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management  
 วชิาบังคบัก่อน  :  ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อย  99  หน่วยกติ 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจดัการเชิงกลยทุธ์ในกระบวนการธุรกิจ ความรับผดิชอบขององคก์าร

ธุรกิจต่อสงัคม การกาํหนดทิศทางขององคก์าร การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์าร การกาํหนดกลยทุธ์ การนาํกลยทุธ์สู่การปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ การ
ประเมินผลและควบคุมทางกลยทุธ์ 

  

201–423 เกมจําลองทางธุรกจิ 3(2–2–5) 
 Business Simulation Game 
 ศึกษาและปฏิบติัการทางธุรกิจในสถานการณ์จาํลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบูรณา
การความรู้ทางกลยทุธ์ธุรกิจ หลกัการลงทุน การเลือกประเภทและขนาดขององคก์รธุรกิจ 
การจดัการ การเงิน การลงทุน การบญัชี การตลาด การผลิต การดาํเนินการ การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์ปฏิบติัการในบทบาทของผูบ้ริหารองคก์รท่ีตอ้งวางแผน ตดัสินใจ และ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มเชิงพลวตัรของธุรกิจเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการ
แข่งขนั 



 

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

บญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี 
การจดัทาํงบทดลอง กระดาษทาํการ งบการเงินสาํหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการ
ใหบ้ริการ ระบบใบสาํคญั และระบบเงินสดยอ่ย 

  

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

ปฏิบติัเก่ียวกบัการภาษีอากรทางดา้นสรรพากร สรรพสามิต ศุลกากร และอ่ืนๆ การคาํนวณ
ภาษี การยืน่แบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทรณ์ต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีในเร่ือง
ภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาภาษีอากรและผลกระทบต่อการตดัสินใจทางการเงินและการ
บริหาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบ้ืองตน้ 

  

202-205  การเงินธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Finance 
 ศึกษาขอบเขต บทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารการเงิน เป้าหมายและความสาํคญัของการ

จดัการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอ่านและตีความหมายงบ
การเงินขั้นตน้ เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลกัเบ้ืองตน้ในการจดัการทางการเงิน
ของธุรกิจ ทั้งในดา้นการจดัหาและจดัสรรเงินเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน การจดัการเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบนัการเงินและตลาดการเงิน 

  

202-316 การบัญชีเพือ่การจัดการ 3(2-2-5) 
 Managerial Accounting 
 วชิาบังคบัก่อน  :  202-101  หลกัการบัญชี 
 ศึกษาถึงการวเิคราะห์งบการเงินและการใชข้อ้มูลทางการบญัชีอ่ืนๆท่ีสาํคญัเพื่อการวางแผน 

การควบคุม และการตดัสินใจ รวมถึงการบริหารและการจดัการงบกระแสเงินสด แนวคิด
เก่ียวกบัตน้ทุน ระบบตน้ทุน  การควบคุมตน้ทุน และความสมัพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน จาํนวน
การผลิตและกาํไร การจดัทาํงบประมาณ การนาํขอ้มูลการบญัชีตน้ทุนไปใชป้ระโยชน์ใน
การตดัสินใจในระยะส้ันและระยะยาว การบญัชีตามความรับผดิชอบ รวมถึงการควบคุมการ
ดาํเนินงานของกิจการภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน และภายใตค้วามเส่ียง 

  



 

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

 ศึกษาความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค วธีิการประยกุต ์หลกั
และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพือ่ใชใ้นดา้นธุรกิจ ไดแ้ก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ  เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานสาํหรับตลาดต่าง ๆ การสาํรวจตลาด การวางแผนการผลิต  
การวิเคราะห์ตน้ทุน  การกาํหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการใหสิ้นเช่ือและการตดัสินใจ
ในการลงทุน  การวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

  

203-201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 ศึกษาแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสาํคญั หนา้ท่ีของตลาด สถาบนั

ทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การวิเคราะห์และการเลือกตลาด
เป้าหมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด และส่วนประสมการตลาด 

  

204–300 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3(3–0–6) 
 Management Information Systems 
 ศึกษาองคก์ารธุรกิจดิจิทลั เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบริหารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ

ขององคก์ารธุรกิจ การบริหารองคก์ารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงกลยทุธ์ กลยทุธ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศกบักลยทุธ์
ธุรกิจ การจดัการทรัพยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันาระบบสารสนเทศ การประยกุต์
ระบบสารสนเทศสมยัใหม่ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ระบบวางแผนทรัพยากรขององคก์าร 
ระบบจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ ระบบการจดัการความรู้ ระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยั
ของระบบสารสนเทศ และฝึกปฏิบติัดว้ยระบบสารสนเทศขององคก์ารธุรกิจ 

  

205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management 
 ศึกษาหนา้ท่ีทางการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกล

ยทุธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การพฒันาและการฝึกอบรม การ
พฒันาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนและสวสัดิการ การจูงใจบาํรุงขวญั การประเมินผลงาน 
การเปล่ียนแปลงตาํแหน่งกฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพนัธ์ และแนวโนม้การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์

  
  



 

  

206-200 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Management 
 วชิาบังคบัก่อน  :  201-208  สถิติธุรกจิ 
 ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วฏัจกัรชีวติผลิตภณัฑ ์การวางแผนและการ

ควบคุม การเลือกทาํเลท่ีตั้งการวางผงัโรงงาน การศึกษางาน วสัดุคงคลงั การควบคุมคุณภาพ 
การจดัการงานซ่อมและบาํรุงรักษาปัจจยัมนุษยท่ี์มีผลต่อการดาํเนินงาน 

  

301-209  กฎหมายธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Laws 
 ศึกษาความหมายและลกัษณะทัว่ไปของนิติกรรม สญัญา หน้ี และเอกเทศสญัญาเก่ียวกบั ช้ือ

ขาย เช่าทรัพยเ์ช่าช้ือ จาํนอง จาํนาํ คํ้าประกนั และกฎหมายเก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วน บริษทัจาํกดั 
บริษทัมหาชนจาํกดั รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ 
สมาคมการคา้ หอการคา้ ตลอดจนพระราชบญัญติัต่างๆ เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมาย
การคา้ คุม้ครองผูบ้ริโภค และส่งเสริมการลงทุน 

  

 2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคบั 
  

201-308 จริยธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Ethics  
 ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความสาํคญัของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ีองคก์รธุรกิจ
ตอ้งมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างจริยธรรมในองคก์รธุรกิจ โดยเนน้จริยธรรม
ของผูบ้ริหารและจริยธรรมของพนกังาน ตลอดจนความรับผดิชอบต่อสงัคมธุรกิจ ดว้ยการ
ใชก้รณีตวัอยา่งประกอบ 

  

205–202 การวเิคราะห์งานและการประเมินค่างาน 3(3–0–6) 
 Job Analysis and Job Evaluation  
 ศึกษาความสาํคญัของการวิเคราะห์งานและการออกแบบงานท่ีมีต่อองคก์ารและต่องาน
ทางดา้นทรัพยากรมนุษยอ่ื์นๆโดยศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์งานตั้งแต่การเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จนถึงการจดัทาํคาํบรรยายลกัษณะงานการจดัทาํมาตรฐานการทาํงานการกาํหนดคุณสมบติั
ผูป้ฏิบติังานการประเมิน ค่างานการจาํแนกสายงานและระดบัของตาํแหน่งงาน 

  
  
  



 

  

205–203 การวางแผนกาํลงัคน การสรรหา และการคดัเลอืก 3(3–0–6) 
 Manpower Planning, Recruitment and Selection  
 ศึกษาถึงองคค์วามรู้ และมุ่งเนน้การประยกุตท์ฤษฎี หลกัการ และแนวความคิด เก่ียวกบัการ
กาํหนดกลยทุธ์และนโยบายในการวางแผนกาํลงัคน การวิเคราะห์ขอ้มูลและการพยากรณ์
กาํลงัคนการสรรหาและการคดัเลือก การวเิคราะห์งาน การทดสอบและการสมัภาษณ์ และ
การจา้งแรงงานต่างดา้ว เพื่อสามารถนาํไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรมนุษยไ์ด ้

  

205–205 ทฤษฎแีละพฤติกรรมในองค์การ 3(3–0–6) 
 Theories and Behavior in Organization  
 ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในท่ีทาํงาน ความหลากหลาย ทศันคติ การรับรู้ การเรียนรู้ การจูง
ใจกลุ่ม ทีมงาน การติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้าํ ความขดัแยง้ โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรม
องคก์าร การเปล่ียนแปลงในองคก์าร 

  

205–300 การบริหารค่าตอบแทน 3(3–0–6) 
 Compensation Administration  
 วชิาบังคบัก่อน :  205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 ศึกษาหนา้ท่ีทางการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกล
ยทุธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การพฒันาและการฝึกอบรม การ
พฒันาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนและสวสัดิการ การจูงใจบาํรุงขวญั การประเมินผลงาน 
การเปล่ียนแปลงตาํแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพนัธ์ และแนวโนม้การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์

  

205–301 การจัดการสวสัดิการและการประกนัสังคม 3(3–0–6) 
 Welfare Management and Social Insurance  
 วชิาบังคบัก่อน :  205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ศึกษาววิฒันาการและแนวคิดในการใหส้วสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกลูแก่พนกังานของ
องคก์าร ประเภทและลกัษณะของสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกลู ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพล
ต่อองคก์ารในการกาํหนดแบบระดบัของสวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกลู ปัญหาต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัการจดัการสวสัดิการและผลประโยชน์การประกนัสงัคม กฎหมายและการ
ดาํเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการจดัสวสัดิการและการประกนัสงัคมและ
แนวโนว้ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 

  
  



 

205–302 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(3–0–6) 
 Performance Management  
 วชิาบังคบัก่อน  :  205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ศึกษาความหมาย ความสาํคญั วตัถุประสงค ์กระบวนการ ของการจดัการผลการปฏิบติังาน 
รูปแบบ เทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบติังานประเภทต่างๆ ปัญหาของการจดัการผลการ
ปฏิบติังาน การประเมินผลการปฏิบติังาน และแนวทางการแกไ้ข เทคนิควิธีการกาํหนด
เกณฑก์ารวดัผล การกาํหนดมาตรฐานงาน แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
วิธีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและการนาํไปใชผ้ลการประเมินไปใชใ้นการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์

  

205–303 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 3(3–0–6) 
 Human Resource Development in Organization 
 วชิาบังคบัก่อน  :  205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ศึกษาแนวคิดและความสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร การพฒันา

ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ การเรียนรู้ การกาํหนดความตอ้งการทรัพยากรมนุษย ์การพฒันา
อาชีพ การพฒันาองคก์าร และการฝึกอบรม ปัญหาในการฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร และการจดัการความรู้ สู่องคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างวฒันธรรมองคก์าร 

  

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

องคก์ารกบัสมาชิก การใหค้าํปรึกษาและวนิิจฉยัองคก์าร และการปรับปรุงองคก์ารใหมี้
ประสิทธิภาพโดยเคร่ืองมือทางการจดัการสมยัใหม่ 

  

205–306 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์ 3(3–0–6) 
 Labour Laws and Labour Relations 
 วชิาบังคบัก่อน  :  205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งลูกจา้งกบัฝ่ายบริหาร ลกัษณะและ

วิวฒันาการของสหภาพแรงงาน นโยบายแรงงาน ภาวะแรงงาน ผลกระทบของกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัของสถาบนัแรงงาน การเจรจาต่อรองร่วม การไกล่เกล่ีย การระงบัขอ้พิพาทแรงงาน 
ปัญหาในดา้นแรงงานสมัพนัธ์ วิธีการจดัการแรงงานเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง
นายจา้งและลูกจา้ง 



 

205–308 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2–2–5) 
 Human Resource Management Information Systems 
 วชิาบังคบัก่อน  :  205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ศึกษาแนวคิดและหลกัการสาํคญัเก่ียวกบัระบบขอ้มูลท่ีสามารถนาํไปใชง้านดา้นทรัพยากร

มนุษยเ์พื่อช่วยในการจดัการและการตดัสินใจ โดยอาศยัเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์ความตอ้งการในการใชข้อ้มูล วิธีการจดัเกบ็ขอ้มูล วิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากรายงานต่างๆ ตลอดจนการนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศของงานดา้น
ทรัพยากรมนุษย ์ 

  

205–402 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(1-4-4) 
 Seminar in Human Resource Management 
 วชิาบังคบัก่อน  :  205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ศึกษาปัญหาพเิศษเก่ียวกบัการปฏิบติัดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ปัญหาการสรรหา การ

คดัเลือก การฝึกอบรมและการพฒันา ค่าตอบแทนสวสัดิการ และปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ทั้งน้ีโดยการใหน้กัศึกษาคน้ควา้จดัทาํรายงานและเสนอผล
การศึกษาในชั้นเรียน 

  

2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
  

201-211 การจัดการคุณภาพและการเพิม่ผลผลติ 3(3-0-6) 
 Quality and Productivity Management  
 ศึกษาหลกัการและวิธีปฏิบติัในการจดัการคุณภาพในกิจการการผลิตสินคา้และบริการ โดย
เนน้ใหเ้ห็นวิธีปฏิบติัในกิจการลกัษณะต่างๆ ศึกษาถึงเทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆทางสถิติท่ี
นาํมาใชใ้นการจดัการคุณภาพของการผลิตสินคา้และบริการ การจดัการคุณภาพเชิงรวม 
ระบบมาตรฐาน และการประกนัคุณภาพในการผลิตและบริการ เทคนิคและเคร่ืองมือ
พื้นฐานในการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน 

  
  
  
  
  
  

  



 

206-301 การจัดการด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Safety Management 
 ศึกษาหลกัการจดัการในดา้นความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม หลกัการเบ้ืองตน้ของ

อุบติัเหตุชนิด สาเหตุ และวิธีการป้องกนัอุบติัเหตุความปลอดภยัและการจดัการดา้นความ
ปลอดภยักฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัในอุตสาหกรรมการวางแผนงานดา้นความ
ปลอดภยัและวิธีการจูงใจหลกัและวิธีการในการป้องกนัอคัคีภยัในอุตสาหกรรมหลกัการ
ควบคุมสภาพแวดลอ้มทางอุตสาหกรรมระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัและระบบการ
จดัการดา้นอาชีวอนามยัการบริหารความเส่ียงและการประยกุตใ์ช ้

  

201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship 

 ศึกษาแนวคิดของการเป็นผูป้ระกอบการ ลกัษณะการเป็นผูป้ระกอบการและปฏิบติัลกัษณะ
ของผูป้ระกอบการ กระบวนการการเป็นผูป้ระกอบการ การสร้างความคิดสร้างสรรค ์การ
เสนอรูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ การแสวงหาโอกาส การกาํหนดทางเลือกการประเมินผล
ทางเลือกในการประกอบธุรกิจ และสรุปปัญหา อุปสรรคท่ีผูป้ระกอบการเผชิญและการ
แกปั้ญหา 

  

201-419 การส่ือสารในองค์การและภาวะผู้นํา 3(3-0-6) 
 Organization Communication and Leadership 
 ศึกษาวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มขององคก์าร การจดัการทางดา้นการติดต่อส่ือสารอยา่งมี

ประสิทธิภาพ การติดต่อส่ือสารในหลากหลายสถานการณ์ ประเภทของการติดต่อส่ือสาร 
การใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การวางกลยทุธ์การส่ือสาร 
และภาวะผูน้าํ ทฤษฎีภาวะผูน้าํ บทบาทของผูน้าํในการส่ือสาร 

  

205–201 การใช้คอมพวิเตอร์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2–2–5) 
 Computer Applications in Human Resource Management 
 ศึกษาวิธีการประยกุตใ์ชง้านโปรแกรมประมวลผลคาํสาํหรับงานเอกสารโปรแกรมกระดาษ
ทาํการอิเลก็ทรอนิก โปรแกรมนาํเสนอผลงาน และการประยกุตใ์ชเ้ครือข่ายสงัคมบน
อินเทอร์เน็ตในงานดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

  
  
  

  



 

205-206 การสร้างทมีงานและการจูงใจ 3(2–2–5) 
 Teamwork Building and Motivation 
 วชิาบังคบัก่อน  :  205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 ศึกษาความหมาย ความสาํคญัของทีมงาน การทาํงานเป็นทีม เทคนิคในการสร้างทีม ปัจจยั
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการสร้างทีม ทั้งในดา้นการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
รวมทั้งทฤษฎีในการจูงใจพนกังานในรูปแบบต่างๆ ทั้งการใหส่ิ้งตอบแทนในรูปของตวัเงิน 
และรูปแบบอ่ืนๆ และฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัทีมงานและการจูงใจ 

  

205–304 การฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ 3(2–2–5) 
 Human Resource Training  
 ศึกษาบทบาทหนา้ท่ีและความสาํคญัของการฝึกอบรม ประเภทและเทคนิควิธีการฝึกอบรม 
จิตวิทยาการเรียนรู้และการจูงใจสาํหรับการฝึกอบรม การวิเคราะห์ความตอ้งการในการ
ฝึกอบรม การวางแผน การออกแบบและพฒันาโครงการฝึกอบรม การบริหารโครงการ
ฝึกอบรมเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการฝึกอบรม การนาํหลกัการเรียนรู้ในองคก์ารและ
เทคนิคการสอนงาน รวมถึงปัจจยัท่ีมีส่วนใหเ้กิดการถ่ายโอนความรู้จากการฝึกอบรมไปสู่
การปฏิบติังานไดจ้ริง และฝึกปฏิบติัขั้นตอนต่างๆ ในการฝึกอบรม 

  

205–307 นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(3–0–6) 
 Human Resource Policies and Planning  
 วชิาบังคบัก่อน  :  205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 ศึกษาการกาํหนดนโยบายและแผนทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งการพยากรณ์กาํลงัคนในระยะ
สั้นและระยะยาว การสาํรวจวิเคราะห์กาํลงัคนและความสามารถของกาํลงัคนในปัจจุบนัเพื่อ
สนองตอบตามนโยบายและการวางแผนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพขององคก์ารตามการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

  

205–309 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ 3(2–2–5) 
 Human Relations in Organization  
 ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะ แนวคิด ทฤษฎีและปัจจยัอนัเป็นพื้นฐานของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล คณะ และองคก์าร หนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อสงัคม การ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลและคณะ ภาวะผูน้าํ ความรับผดิชอบ การตดัสินใจ บุคลิกภาพ 
การจูงใจ การประสานงาน  

  
  



 

205–310 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 3(2–2–5) 
 Conflict Management and Negotiation 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย แนวคิดและทรรศนะเก่ียวกบัการขดัแยง้ ท่ีมาและ

กระบวนการของความขดัแยง้ ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลและระหวา่งกลุ่ม การแกไ้ขความ
ขดัแยง้ วิธีการจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การเตรียมพร้อม 
บรรยากาศ กลวิธีและการส่ือความในการเจรจาต่อรอง การปฏิบติัหลงัการเจรจาต่อรอง  

  

205-311 การวางแผนอาชีพและการพฒันาอาชีพ 3(3–0–6) 
 Career Planning and Career Development  
 วชิาบังคบัก่อน  :  205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 ความหมายและประโยชน์ทางการวางแผนอาชีพ การจดัทาํเสน้ทางอาชีพสาํหรับบุคลากรใน
องคก์าร การพฒันาอาชีพ ขั้นตอนและกิจกรรมในการวางแผนอาชีพ และหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบของฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละผูบ้ริหาร ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการ
ดาํเนินงานเพ่ือพฒันาอาชีพ รวมทั้งการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการวางแผนอาชีพใหแ้ก่บุคลากร
ในองคก์าร 

  

205–400 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3–0–6) 
 Strategic Human Resource Management 
 วชิาบังคบัก่อน  :  205-200  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ เคร่ืองมือในการวเิคราะห์

และจดัทาํกลยทุธ์ การสร้างความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์ธุรกิจกบักลยทุธ์ทางการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์การควบคุม การประเมินผลและการปรับกลยทุธ์ 

  

205-401 การวจัิยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2–2–5) 
 Research in Human Resource Management 
 วชิาบังคบัก่อน  :  201–208  สถิติธุรกจิ 
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั การกาํหนดปัญหาการวิจยั การกาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงาน 
และการนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

  
  
  
  



 

205-403 หัวข้อพเิศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Human Resource Management  
 หวัขอ้พิเศษท่ีน่าสนใจดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์สาํหรับแต่ละภาคการศึกษา โดย
หวัขอ้ท่ีจะนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้สาขาวชิา
และคณบดี 
 

205-404 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม 3(1-4-4) 
 Seminar in Morals and Ethics  
 ตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
เขา้ใจภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ รู้จกัเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ารและ
สงัคม รู้จกัการใชเ้หตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

402-209 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) 
 Human Resourse Management in New Publics  
 ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัคน
แบบองคร์วม กลยทุธ์ และการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการบริหารจดัการกาํลงัคน 
ระบบขอ้มูลกาํลงัคน และการวิจยักาํลงัคน ระบบขา้ราชการและพนกังานของรัฐ 
 

 2.4  กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
205–479 สหกจิศึกษา 9(0–40–9) 

 Cooperative Education  
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-244  เตรียมสหกจิศึกษา  
 การปฏิบติังานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยท่ีการปฏิบติังานและการทาํรายงานจะตอ้งอยู่
ภายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาค
การศึกษาหรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 

205–499 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2(0–40–0) 
 Internship  
 การใหน้กัศึกษาไดท้ดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดยการประสาน 
งานระหวา่งสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ท่ีจะสามารถรับนกัศึกาภายใตก้ารควบคุมดูแล
ติดตามและประเมินผล 

 


