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หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการ  หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 

 
1.1 รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   

1.  กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์แสดง
กฎเกณฑ ์การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้น
การดาํเนินชีวิต 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล  การวดัแนวโนม้เขา้   
สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองต้น   การจัดลาํดับและการจัดหมู่   
การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่งประชากรท่ีมีการแจกแจง
แบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั
ค่าเฉล่ีย    ค่าตวัแปร  และสดัส่วน  การใชไ้คสแควร์  สหสมัพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้กบั   
การดาํเนินชีวิต  เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการ
ดาํรงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

   

101-116 แคลคูลสั 3(2-2-5) 
 Calculus   
 วชิาบังคบัก่อน : 100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์  
 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทริกรัลของฟังก์ชัน่ ค่าจริงตวัแปรเดียว อินทิกรัล   
ไม่ตรงแบบ ลาํดบัและอนุกรม ของจาํนวนจริงและอนุกรมกาํลงั  

 

   



 
 
 

   

   

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

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น   การแจกแจงท่ี
สาํคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การถดถอย
และสหสมัพนัธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 

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

 Discrete   Mathematics  
 ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยคุลิค อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ความสัมพนัธ์เวียนบงัเกิด
และระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิยาม อุปนยั ความสัมพนัธ์ทวิภาคและ   
ไดกราฟ การปิดของความสมัพนัธ์ ความสมัพนัธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอนัดบัยอ่ยและ
การแยกจาํพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วฏัจกัรฮามิลตนัฟังก์ชนั ถอดแบบ
ขั้นตอนวิถีท่ีสั้ นท่ีสุด ทรีแผ่ทัว่เล็กสุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดาํเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ป และ
ฟังกช์นัถ่ายแบบ 

 

   

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

 Computer  and  Information Technology  Fundamentals    
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาทความสําคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร องคป์ระกอบและสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ขอ้มูลและการบริหารขอ้มูล การส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ 
จริยธรรมและมิติทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบติัเก่ียวกบัโปรแกรมประมวลผล
คาํ โปรแกรมตารางงานและโปรแกรมนาํเสนอ เพื่อการประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจ 

 

  
 
 
 
 
 

 



 
 
 

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

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเนน้การศึกษาธรรมชาติและนิเวศวิทยา
ของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่า
ส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ 
โดยอาจ          มีตวัอย่างของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความ
เขา้ใจต่อ              การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์

 

100-123 ฟิสิกส์ทัว่ไป 3(2-2-5) 
 General  Physics      
 ศึกษาหลกัทฤษฎีและเทคนิคทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คล่ืน  แสง  ฟิสิกส์แผนใหม่
แม่เหลก็ไฟฟ้า  การพฒันาอุปกรณ์ในการจดัเกบ็ การส่ือสาร และการโตต้อบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  

 

   

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

   Fundamentals  of  Nanotechnology  
 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลย ี นาโนในธรรมชาติ  หลกัการวิทยาศาสตร์พื้นฐานสาํหรับ  
นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะห์และการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ทางดา้น นาโน
เทคโนโลยี  วสัดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย  ์นาโน
อิเลก็ทรอนิกส์และเคร่ืองจกัรนาโน  การประยกุตใ์ช ้นาโนเทคโนโลย ีความเป็นพิษของนาโนท่ีมี
ผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑจ์ากนาโนเทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบนั และแนวโน้ม
ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 

 

   

100-128   ชีวติกบัพลงังาน                                               3(2-2-5) 
   Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิด   
ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและรูปแบบพลงังานและการเปล่ียน   
รูปพลงังาน การแนะนาํพลงังานทดแทน หลกัการประยุกต์ใชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่ง
พลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้ า พลงังานใต้
พิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 

 

  
 
 

 



 
 
 

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

   Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยชีีวภาพ 

เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโน้ม
เทคโนโลยสีมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวิต วฒันธรรมของมนุษย ์

 

 
 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและการสถาปนา
อาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย 
รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  
อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   
เป็นต้นมา   จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกในสมัย
รัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 

 

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

 Western  Civilization  
 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 15 
จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้สู่อารยธรรมยุคใหม่  การผสมผสาน
ระหวา่งอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรมตะวนัออก  ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้น
การเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 

 

   

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   จิตรกรรม
และประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหวา่งศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  สภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิว ัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้ ง
แนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 
 

 



 
 
 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองคป์ระกอบของดนตรี อนัเป็น
พื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้ง
อจัฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 

   

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  
 ศึกษาหลกัการเก่ียวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้ งด้านประวติัความเป็นมา การจาํแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้

 

   

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่าง ๆ  การจบักลุ่มตวัโน้ตตาม
จงัหวะระดบัเสียง  กญุแจประจาํหลกั  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บนัไดเสียงต่างๆ  การฝึกอ่าน ตวัโนต้
ง่าย ๆ  และใหส้ามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได ้ 

 

   

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

  General Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของมนุษย ์
ความจาํของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ ความคิด 
สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  
เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพจริง
ของพฤติกรรมมนุษยใ์นสงัคมปัจจุบนั ทั้งสงัคมเผชิญหนา้และสงัคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอน
ท่ีทนัสมยั 

 

  
 
 
 

 



 
 
 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย   
ท่ีสาํคญั ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใชก้ฎหมาย   กระบวนการ
ในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่งของกฎหมายสิทธ์ิและ
การใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัสาํคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ  

 

   

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสําคญั ตลอดจนการเมืองระหว่าง
ประเทศ 

 

   

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนันิติ
บญัญติั   บริหารและตุลาการ   การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน   ตลอดจน
ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการเปล่ียนแปลง   
การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   
 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจยั
กาํหนดอุปสงค ์ อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะสาํคญัของการตลาด  สินคา้
ท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชีผลิตภณัฑ์ประชาชาติ  
การกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป  ความสําคญัของการคา้
และการเงินระหวา่งประเทศในดุลการชาํระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 

 

  
 
 

 



 
 
 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Skills in Social Dance  

 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกับการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทางในการลีลาศ   
การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง   ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ   มรรยาทในการลีลาศ   ทกัษะเก่ียวกบัการลีลาศ
แบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั  รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 

 

   

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม   วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   ความสัมพนัธ์และ
อิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หนา้ท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสังคม 
ทั้งสงัคมแบบเผชิญหนา้และสงัคมออนไลน์ 

 

   

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ความสัมพันธ์ แนวโน้ม   
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
แกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

 

   

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

 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย  ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา  อภิปรัชญา  ญาณวิทยา  และคุณวิทยา  
ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกบัโลกและ
ชีวิตของมนุษย ์และการประยุกตป์รัชญามาใชใ้นการดาํเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   

 

  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

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

 Study  skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลกัสูตรของมหาวิทยาลยั  เป้าหมายในการศึกษาระดบัอุดมศึกษา   
การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักใน
การเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อ
นาํเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการ
สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการทาํขอ้สอบ   

 

   

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

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใชห้้องสมุดตลอดจนการดาํเนินงานและวิธีใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด  ระบบการจดั 
หมู่หนังสือ   บตัรรายการ(โอแพ็ค)   หนังสืออา้งอิง   วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ 
ตลอดจนวิธีการสืบคน้จากฐานขอ้มูลและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ    

 

   

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

  Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
สมองกบัการคิด ความสําคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   การป้องกนั
และแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ  เนน้พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ 
จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิด
วิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการนาํเสนอองคค์วามรู้ที่เป็นสัมฤทธิผลจาก  
การฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์   

 

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

โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานใน
ประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมในอาเซียน 

 

  
 

 



 
 
 

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

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย   
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี การทาํกิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและ
หน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรมและจริยธรรม
และการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การทาํนุบาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ   
เพื่อนาํองคค์วามรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดข้ึนเป็น
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   

 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   
 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัจจุบนั
และปัญหาของอาํเภอใหญ่ทั้งในดา้นสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวิต 

 

   

100-169 การคดิเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creative  Thinking       
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค ์องคป์ระกอบและรูปแบบของความคิด
เชิงสร้างสรรค ์กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค ์การแสวงหาขอ้มูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิง
สร้างสรรค ์แนวทางการพฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  การประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวิตประจาํวนั 

 

   

100-170 ความปลอดภยัในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจากการมี
เพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยัในชีวิต 

 

  
 
 

 



 
 
 

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

 Sports and Recreation  

 ศึกษาความสําคญัและความจาํเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ  

การพฒันาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือก
รูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา การจดักิจกรรมทาง
นนัทนาการ 

 

   

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งตะวนัตก 
และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแส
ความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย ์ 

 

   

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

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย  บทกวี  
บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัชีวิต ในคุณค่า
ดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม  
ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 

 

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

 Sufficiency  Economy             

   ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนาํไปประยุกต์ใชใ้นรูปแบบ
และลกัษณะต่างๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การจดัการของชุมชน  
การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
กระแสโลก  

 

  
 
 
 

 



 
 
 

100-241   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออกและ   
ภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องค์ความรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและ
วรรณคดี  เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการดาํเนินชีวิต 

 

   

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดสาํคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และความ
รุนแรงในครอบครัว   สังคม  ชุมชน   ชาติ  และระหว่างประเทศ   โดยอาศัยองค์ความรู้   
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการ
ความขดัแยง้ไดโ้ดยสนัติวิธี 

 

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

 Cooperative  Education  Preparation    

 วชิาบังคบั : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  จริยธรรมใน
วิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตวัสมคัรงาน  ความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบติังานในสถานประกอบการ  การพฒันาบุคลิกภาพ  การใชภ้าษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสมัพนัธ์  การทาํงานร่วมกนัในองคก์ร และระบบบริหารงานอยา่ง
มีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนาํเสนอผลงานทาง
วิชาการ  อนัเป็นพื้นฐานของการเตรียมตวัเพื่อการทาํงานในสงัคมอยา่งมีความสุข   
 

 

 

3.  กลุ่มวชิาภาษา 

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

 Thai Language for Communication  
 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  การพูด
การอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา   
 

 



 
 
 

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

 English I  

 ศึกษาโครงสร้างภาษาองักฤษพื้นฐานและคาํศพัทใ์นชีวิตประจาํวนัเบ้ืองตน้ เพื่อนาํไปสู่การฝึกฝน
ทกัษะต่าง ๆ ในภาษาองักฤษ เพื่อฝึกฝนการออกเสียงในภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้ง นักศึกษาสามารถ
โตต้อบภาษาองักฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจบัใจความ และสามารถ
เขียนภาษาองักฤษไดเ้ป็นประโยค 

 

   

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

 English  II   

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   
 ศึกษาโครงสร้างในระดับกลางและคาํศัพท์ภาษาองักฤษท่ีจาํเป็นในชีวิตท่ีกวา้งข้ึนเพื่อพฒันา
ความสามารถในพูดและเขียนลกัษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพฒันาทกัษะการฟังและการอ่านใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลายยิง่ข้ึนเพื่อการส่ือสาร 

 

   

100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  

   ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน(pinyin)ให้ถูกต้องชัดเจนตาม  
หลกัสทัอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพดู 
การอ่าน และการเขียน ศึกษาคาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 600 คาํ 

 

   

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

 Reading  Development in Thai   

 ศึกษาหลักการพฒันาทักษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  การอ่านจับใจความ   
การอ่าน วิเคราะห์  การตีความ  การสงัเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  

 

   

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

 Thai  Speech     
 ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพดู  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพดูแบบต่างๆในท่ี 
ชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยคาํสาํนวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพดูต่อท่ีชุมชน
ในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต 

 



 
 
 

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

   English for Academic Purpose   

   ศึกษาคาํศพัท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะดา้น   
การเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทางวิชาการเฉพาะ
ดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ  

 

   

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

   Chinese II    

 วชิาบังคบัก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

   ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษาใหถู้กตอ้งสอดคลอ้ง
กบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้คาํศพัทจ์ากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอกัษรจีนแบบ
ตวัเตม็ (Traditional Character) และตวัยอ่(Simplified Character) ศึกษาคาํศพัทใ์หม่ประมาณ 600 คาํ 

 

   

100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษามลายจูากคาํศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั   

 

   
100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคบัก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษามลายู 1 
เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีกาํหนด  

 

   
100-302   ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ คาํศพัท์
พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความ
เขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกับกิจวตัรประจาํวนั  และฝึกการกล่าวแนะนําตวั   
ดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร   
 

 



 
 
 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   
 วชิาบังคบัก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียนประโยค 
การอ่าน ขอ้ความพ้ืนฐานและคาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการ
เขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  

 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั   
โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 

 

   

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคบัก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาสาํหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพดูภาษาเกาหลี
และเรียนรู้คาํศพัท์ท่ีใช้ในการทาํงาน คาํศพัท์ในบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษาบูรณาการทกัษะ
พื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  

 

   
100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 

 Khmer  I   

 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษาไวยากรณ์
เบ้ืองตน้และรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกออกเสียงตามหลกัสัทศาสตร์ ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้น
ชีวิตประจาํวนั 

 

   

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคบัก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน การฟัง
เพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การคา้  ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา  

 

   



 
 
 

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

 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยคและ
ไวยากรณ์พื้นฐานเนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความสั้น ๆ สามารถ
สรุปและตอบคาํถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้

 

 
 
 

 
100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    
 วชิาบังคบัก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน การฟัง
เพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาลอ็ก  

 

   

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคบัก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาคาํศพัท ์รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เนน้การฝึกบทสนทนาในเร่ืองเฉพาะทาง
มากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

   

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

   English  Conversation  

   ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพดู และศึกษาสาํนวนการพูด
ในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 

 

  
 
 
 

 



 
 
 

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

   English for Business    

   ศึกษาคาํศพัทแ์ละสาํนวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการทางธุรกิจ 
การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกนัในสํานักงาน การติดต่อทางโทรศพัท์ การจดัเรียง
กาํหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน คาํเตือน ป้ายประกาศ   

 

   

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

 Advanced  Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาคาํศพัทจ์ากเน้ือ
เร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษใหมี้ความเขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน 
นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพ่ิมพูนความรู้ดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษผ่านการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ี
หลากหลาย 

 

   

2. หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวชิาแกนทางบริหาร 

201-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Organization and Management   

 

ศึกษาลกัษณะขององคก์าร อาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธี
ดาํเนินงานขององค์การธุรกิจ หน้าท่ีสําคัญของกระบวนการบริหาร การ
วางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเขา้ทาํงาน การสั่งการ และการควบคุม 
พร้อมทั้งเคร่ืองมือทางการจดัการเบ้ืองตน้  

   

201-208  สถิติธุรกจิ 3(2-2-5) 

  Business Statistics  

 

ศึกษาความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและวิธีการสถิติต่างๆ สาํหรับการเก็บรวบรวมและ
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การสํารวจ
ตวัอยา่ง การแจกแจงของตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
ถดถอย และสหพนัธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหพนัธ์พหุคูณ 
และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตดัสินใจเชิงสถิติและฝึกปฏิบติัการ
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ  



 
 
 

   

201-303 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Management  
 วชิาบังคบัก่อน : 201-208 สถิติธุรกจิ  
 ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ การ

วางแผนและการควบคุม การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน การศึกษางาน 
วสัดุคงคลงั การควบคุมคุณภาพ การจดัการงานซ่อมและบาํรุงรักษา ปัจจยั
มนุษยท่ี์มีผลต่อการดาํเนินงาน 

 

   

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

 Small Business Management  
 วชิาบังคบัก่อน : 201-203 องค์การและการจัดการ  

 

ศึกษาการริเร่ิมจัดตั้ งและดาํเนินธุรกิจขนาดย่อมท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร 
สภาพแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงการจดัการดา้นการผลิต การตลาด การเงิน การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดทําโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ และ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื การศึกษาโดยใชก้รณีศึกษาธุรกิจขนาดยอ่มประกอบ  

   

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

 Strategic Management  

 วชิาบังคบัก่อน : ลงทะเบียนแล้วอย่างน้อย 99 หน่วยกติ  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการธุรกิจ ความ
รับผิดชอบขององคก์ารธุรกิจต่อสังคม การกาํหนดทิศทางขององคก์าร การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์าร การกาํหนดกลยุทธ์ 
การนาํกลยทุธ์สู่การปฏิบติัในสถานการณ์ต่าง ๆ  การประเมินผลและควบคุม
ทางกลยทุธ์ 

 

  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

201–423 เกมจําลองทางธุรกจิ 3(2–2–5) 

 Business Simulation Game  
 วชิาบังคบัก่อน  :  ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่3  
 ศึกษาและปฏิบติัการทางธุรกิจในสถานการณ์จาํลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โดยบูรณาการความรู้ทางกลยทุธ์ธุรกิจ หลกัการลงทุน การเลือกประเภทและ
ขนาดขององคก์รธุรกิจ การจดัการ การเงิน การลงทุน การบญัชี การตลาด การ
ผลิต การดาํเนินการ ทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติการในบทบาทของผูบ้ริหาร
องคก์รท่ีตอ้งวางแผน ตดัสินใจ และปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มเชิงพล
วตัรของธุรกิจเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

 

   

202-101 หลกัการบัญชี 3(2-2-5) 

 Principles of Accounting  

 ศึกษาความหมาย วตัถุประสงค์ของการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการ
บญัชี แม่บทการบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่   
การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี  การจัดทาํงบทดลอง กระดาษทาํการ งบ
การเงินสาํหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการใหบ้ริการ ระบบใบสาํคญั และ
ระบบเงินสดยอ่ย 

 

   

202-103 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 

 Taxation I  

 ศึกษานโยบายภาษีอากร วิธีการประเมิน หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและ
รายละเ อียดในการปฏิบัติ เ ก่ียวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร 
สรรพสามิต ศุลกากร และอ่ืนๆ การคาํนวณภาษี การยื่นแบบรายการและการ
เสียภาษีทางธุรกิจ การอุทรณ์ต่อพนักงานเจา้หน้าท่ีในเร่ืองภาษีอากรแต่ละ
ประเภท ปัญหาภาษีอากรและผลกระทบต่อการตดัสินใจทางการเงินและการ
บริหาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบ้ืองตน้ 

 

  
 
 
 
 
 

 



 
 
 

202-205 การเงินธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Business Finance  

 ศึกษาขอบเขต  บทบาทและหน้าท่ีของผู ้บริหารการเงิน  เป้าหมายและ
ความสาํคญัของการจดัการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษี
อากร การอ่านและตีความหมายงบการเงินขั้นตน้ เทคนิคของการวิเคราะห์ทาง
การเงิน หลกัเบ้ืองตน้ในการจดัการทางการเงินของธุรกิจ ทั้งในดา้นการจดัหา
และจดัสรรเงินเพื่อใชใ้นการดาํเนินงาน การจดัการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น รวมทั้ง
การวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบนัการเงินและตลาดการเงิน 

 

   

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

 Managerial Accounting  

 วชิาบังคบัก่อน  :  202-101  หลกัการบัญชี   

 ศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงินและการใชข้อ้มูลทางการบญัชีอ่ืนๆท่ีสําคญั
เพื่อการวางแผน การควบคุม และการตดัสินใจ รวมถึงการบริหารและการ
จดัการงบกระแสเงินสด แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุน ระบบตน้ทุน  การควบคุม
ตน้ทุน และความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน จาํนวนการผลิตและกาํไร การจดัทาํ
งบประมาณ การนาํขอ้มูลการบญัชีตน้ทุนไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจใน
ระยะสั้นและระยะยาว การบญัชีตามความรับผดิชอบ รวมถึงการควบคุมการ
ดาํเนินงานของกิจการภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน และภายใตค้วามเส่ียง 

 

   

203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 3(3-0-6 ) 

 Business  Economics  
 ศึกษาความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค วิธีการ

ประยุกต์ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การ
พยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  เช่น อุปสงคแ์ละอุปทานสาํหรับตลาด
ต่าง ๆ การสํารวจตลาด การวางแผนการผลิต  การวิเคราะห์ต้นทุน  การ
กาํหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเช่ือและการตดัสินใจในการ
ลงทุน  การวิเคราะห์กรณีต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 

  
 
 

 



 
 
 

203-201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 

 Principles  of  Marketing  

 ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสาํคญั  หนา้ท่ี
ของตลาด สถาบนัทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   การ
วิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด  
และส่วนประสมการตลาด 

 

   

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

 Management Information Systems  
 ศึกษาองคก์ารธุรกิจดิจิทลั เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบริหารธุรกิจ ระบบ

สารสนเทศขององค์การธุรกิจ การบริหารองค์การธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงกลยทุธ์ กลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศ ความสอดคลอ้งระหว่าง
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ  การจัดการทรัพยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ระบบ
สารสนเทศสมยัใหม่ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบวางแผนทรัพยากรของ
องคก์าร ระบบจดัการลูกคา้สมัพนัธ์ ระบบการจดัการความรู้ ระบบการจดัการ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  และฝึกปฏิบัติด้วยระบบ
สารสนเทศขององคก์ารธุรกิจ 

 

   

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

มนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การ
พฒันาและการฝึกอบรม การพฒันาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนสวสัดิการ จูง
ใจ บาํรุงขวญั การประเมินผลงาน การเปล่ียนแปลงตาํแหน่ง กฎหมายแรงงาน
และแรงงานสมัพนัธ์ และแนวโนม้การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 

  
 
 
 
 

 



 
 
 

301-209 กฎหมายธุรกจิ    3(3-0-6) 

 Business  Laws  

 ศึกษาความหมายและลกัษณะทัว่ไปของนิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศ
สญัญาเก่ียวกบั ช้ือขาย เช่าทรัพยเ์ช่าช้ือ จาํนอง จาํนาํ คํ้าประกนั และกฎหมาย
เก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั  รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ  เช่น  สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการคา้ หอการคา้ 
ตลอดจนพระราชบญัญติัต่างๆ  เช่น  ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ 
คุม้ครองผูบ้ริโภค และส่งเสริมการลงทุน 

 

   
 
2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคบั 

201-210 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Planning and Control  
 วชิาบังคบัก่อน : 201-203 องค์การและการจัดการ  
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสาํคญั กระบวนการ และระบบในการวางแผน

และการควบคุมประเภทและลกัษณะของแผนต่างๆ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนการควบคุม ตลอดจนเทคนิควิธีการใชใ้นการวางแผนและการควบคุม 
แนวโนม้ และการพฒันาเคร่ืองมือการวางแผนและการควบคุมสมยัใหม่ 

 

   

201-211   การจัดการคุณภาพและการเพิม่ผลผลติ 3(3-0-6) 
 Quality and Productivity Management  
 ศึกษาหลกัการและวิธีปฏิบติัในการจดัการคุณภาพในกิจการการผลิตสินคา้

และบริการ โดยเนน้ให้เห็นวิธีปฏิบติัในกิจการลกัษณะต่างๆ ถึงเทคนิคและ
เคร่ืองมือต่างๆ ทางสถิติท่ีนาํมาใชใ้นการจดัการคุณภาพของการผลิตสินคา้
และบริการ  การจัดการคุณภาพเชิงรวม  ระบบมาตรฐานของสถาน
ประกอบการแต่ละประเภท  การประกันคุณภาพในการผลิตและบริการ 
เทคนิคและเคร่ืองมือพื้นฐานในการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน 

 

  
 
 
 

 



 
 
 

201-305   การวจัิยธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Research  
 วชิาบังคบัก่อน : 201-208 สถิติธุรกจิ  
 ศึกษาความสาํคญัของการวิจยัธุรกิจ ขั้นตอนของกระบวนการวิจยัธุรกิจ การ

จัดทาํโครงร่างการวิจัย การกาํหนดวตัถุประสงค์ และสมมติฐาน การสุ่ม
ตวัอยา่ง และการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงาน
การวิจยั  และฝึกปฏิบติัการโปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

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

ปฏิบติั ลกัษณะของผูป้ระกอบการ กระบวนการการเป็นผูป้ระกอบการ การ
สร้างความคิดสร้างสรรค์ การเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การแสวงหา
โอกาส การกาํหนดทางเลือกการประเมินผลทางเลือกในการประกอบธุรกิจ 
และสรุปปัญหา อุปสรรคท่ีผูป้ระกอบการเผชิญและการแกปั้ญหา 

 

   
201-414 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logisitics and Supply Chain Management  
 ศึกษาหลกัการ แนวคิด บทบาทหนา้ท่ี และความสาํคญัของโลจิสติกส์ ระบบ

ห่วงโซ่อุปทานท่ีสร้างประสิทธิภาพทางด้านการผลิตและการตลาด การ
จดัการโลจิสติกส์     โดยครอบคลุมทั้งระบบ เร่ิมตั้งแต่การจดัหาและจดัซ้ือ 
การจดัการและการควบคุมสินคา้คงคลงั การขนถ่ายวสัดุ การวางแผนและ
ควบคุมการผลิต การบรรจุภัณฑ์      การขนส่ง การกระจายสินคา้ การจัด
จาํหน่าย การบริการลูกคา้ และระบบสารสนเทศโลจิสติกส์   

 

   
201-419 การส่ือสารในองค์การและภาวะผู้นํา 3(3-0-6) 
 Organizational Communication and Leadership  
 ศึกษาวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ  การจัดการทางด้านการ

ติดต่อส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การติดต่อส่ือสารในหลากหลาย
สถานการณ์ ประเภทของการติดต่อส่ือสาร การใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคในการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ การวางกลยทุธ์การส่ือสาร และภาวะผูน้าํ ทฤษฎี
ภาวะผูน้าํ บทบาทของผูน้าํในการส่ือสาร 

 



 
 
 

   

201-420 การจัดการตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ 3(3-0-6) 
 Thailand Quality Award Management  
 ศึกษาถึงความสําคัญของการจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(Thailand Quality Award) การนาํองคก์ร การวางแผนเชิงกลยทุธ์ การมุ่งเนน้
ลูกคา้ การวดัการวิเคราะห์และการจดัการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การ
จดัการกระบวนการ และผลลพัทธ์ของการจดัการตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ 
 

 

201-478   การจัดการนวตักรรม และการเปลีย่นแปลง 3(3-0-6) 
  Innovation and Change Management  
 ศึกษาสร้างแนวคิดใหม่ทางการจัดการสร้างความแตกต่างทางทฎษฎีการ

จดัการเพ่ือความเหมาะสมกบัสภาพส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมเฉพาะดา้น 
การใชเ้ทคโนโลยีทางการจดัการมาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัทรัพยากรท่ีมี
อยู ่โดยไม่เกิดความขดัแยง้และมีความเจริญกา้วหนา้ วิธีการการบริหารจดัการ
ท่ีสามารถรับกบักระแสการเปล่ียนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
โดยใชเ้ทคนิคและการตดัสินใจท่ีทนัต่อสถานการณ์เพื่อให้องคก์พฒันาไปสู่
องคก์ารแห่งนวตักรรม 

 

   

201-480 สัมมนาการจัดการ 3(1-4-4) 
 Seminar in Management  
 วชิาบังคบัก่อน : ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวชิาการจัดการ  
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางดา้นการจดัการ เพื่อเสนอแนวคิดใน

การแกปั้ญหาและส่งเสริมใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีวางไว ้โดยการใชก้รณีศึกษา
รวมถึงการเช่ือมโยงสถานการณ์ปัจจุบันเข้ากับหัวข้อทางการจัดการใน
ลกัษณะของกระบวนการสมัมนา 

 

  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

201-481   โครงงานแผนธุรกจิ 3(1-4-4) 
 Business Plan Project  
 วชิาบังคบัก่อน : ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวชิาการจัดการ  
 ศึกษารูปแบบของแผนธุรกิจตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจในแต่ละประเภทอนั

ประกอบดว้ยธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจการคา้ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการวางแผนและจดัทาํแผนธุรกิจตามมาตรฐานท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
อนัประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ในการนาํเสนอแผนธุรกิจ  ความเป็นมาของ
ธุรกิจ หรือแนวคิดการเร่ิมตน้ธุรกิจผลิตภณัฑ ์ สินคา้ หรือบริการ   การ
วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด  แผนการบริหารจัดการ  
แผนการตลาด  แผนการผลิตหรือการบริการ แผนการเงิน  แผนประเมินความ
เส่ียง  และนาํเสนอแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจและการวิเคราะห์แผนธุรกิจ 

 

   
203-311 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 Marketing Management  
 วชิาบังคบัก่อน : 203-201 หลกัการตลาด  
 ศึกษาความหมายความสําคญัของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าท่ีของ

ผู ้บริหารการตลาด การจัดองค์การการตลาด การวิเคราะห์โอกาสของ
การตลาด โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค การวดัและการ
พยากรณ์ยอดขาย การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาดเป้าหมาย การวาง
ตาํแหน่งผลิตภณัฑ ์การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ราคา 
การจัดจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การปฏิบัติตามแผน และการ
ควบคุมทางการตลาด โดยคาํนึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของ
การตลาดท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสงัคม 

 

   
205-205 ทฤษฎแีละพฤติกรรมในองค์การ 3(3-0-6) 
 Theories and Behavior in Organization  
 ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในท่ีทาํงาน ความหลากหลาย ทศันคติ การรับรู้ 

การเรียนรู้ การจูงใจ กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้าํ ความขดัแยง้ 
โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร การเปล่ียนแปลงในองคก์าร 

 

  
 
 

 



 
 
 

2.3   กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
201-213   การจัดการสํานักงาน 3(3-0-6) 
 Office Management  
 ศึกษาแ น ว คิด ก า ร จดั ก า ร สาํ นกั ง า น ส มยั ใ  ห ม่  ก า ร จดั ก า ร พื้น 

ท่ีสาํ นกั ง า น ก า ร จดั สภาพแวดลอ้มในสาํนกังาน  งานสารบรรณ การ
บริหารงานเอกสาร สาํนกังานอตัโนมติั   การติดต่อส่ือสารในสาํนกังาน การ
ควบคุมสาํนกังาน รูปแบบการจดัระบบสาํนกังานต่าง ๆ   

 

   

201-308   จริยธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 

 Business Ethics  

 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของจริยธรรม ความสาํคญัของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผล
ท่ีองคก์รธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างจริยธรรมใน
องคก์รธุรกิจ โดยเน้นจริยธรรมของผูบ้ริหาร และจริยธรรมของพนักงาน 
ตลอดจนความรับผดิชอบต่อสงัคมธุรกิจ ศึกษาโดยใชก้รณีตวัอยา่งประกอบ   

201-371 การพฒันาธุรกจิทีย่ัง่ยนื  3(3-0-6) 
 Sustainable Business Development  
 ศึกษาแนวคิดและวิธีการต่าง ๆ ในการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้คุม้ค่าและมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด โดยสร้างจิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อสังคม
เป็นสําคัญ แนวทางในการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมตลอดจนศึกษามาตรการด้าน ส่ิงแวดล้อม  เพื่ อ เพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความยัง่ยืนให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

   

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

วชิาบังคบัก่อน : 202-205 การเงินธุรกจิ 
 

 ศึกษาการเขียนโครงการ การวางแผน ขั้นตอนวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง
โครงการ การปฏิบติั การควบคุม การติดตามประเมินผล การดาํเนินงานของ
โครงการใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

  
 
 

 



 
 
 

201-422 การจัดการสินค้าคงคลงั 3(3-0-6) 
 Inventory Management          
 ศึกษาบทนาํเก่ียวกบัการจดัการสินคา้คงคลงั ประเภทของสินคา้คงคลงั ตน้ทุน

เก่ียวกบัสินคา้คงคลงัและการวดั เหตุผลของการเก็บสินคา้คงคลงั ปัญหาจาก
การมีสินคา้คงคลงั วิธีการตรวจนบัสินคา้คงคลงั ระบบควบคุมระดบัสินคา้คง
คลงัและการคาํนวณปริมาณการสัง่ซ้ือและจุดสัง่ซ้ือ 

 

   
201-417 การจัดการธุรกจิระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Business Management  
 ศึกษาวิธีการจดัการและการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ วตัถุประสงคแ์ละกล

ยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายและขอ้ตกลงระหว่าง
ประเทศ รวมทั้ งอนุสัญญาต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ผลประโยชน์และโอกาสจากการลงทุนต่างประเทศ การพฒันาและ
ปรับปรุงนโยบายการบริหาร และการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 

   
201-473 การเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Personal Finance  
 ศึกษาการจดัทาํงบประมาณส่วนบุคคล สภาวะทางการเงิน การออม แหล่ง

เงินทุนและเงินกูสิ้นเช่ือส่วนบุคคล การจดัการค่าใชจ่้ายหลกัของบุคคล ภาษี
เงินได ้การประกนัชีวิต การตดัสินใจลงทุน  

 

   
201-476   หัวข้อพเิศษทางการจัดการ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Management  
 วชิาบังคบัก่อน : ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
 ศึกษาพฒันาการ   หรือหัวขอ้ใหม่ ๆ  ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัการ 
 

  
 
 
 
 

 



 
 
 

203-312 การเงินการธนาคาร 3(3-0-6) 
 Money and Banking  
 ศึกษาวิวฒันาการของเงินตราในประเทศ นโยบายการเงินทฤษฎีและปฏิบติั 

โครงสร้างตลาดเงิน ตลาดทุน ทฤษฎีเงินเฟ้อ เงินฝืด ระดบัราคา การพฒันา
เครดิต ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีของธนาคารพาณิชย  ์ธนาคารกลาง ในการ
ควบคุมปริมาณเงินและระบบการเงินระหวา่งประเทศ 

 

   
203-402  การจัดการการค้าส่งและค้าปลกี 3(3-0-6) 
 Wholesaling and Retailing Management  
 ศึกษาบทบาทและหนา้ท่ีของผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลีกต่อธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม 

การดาํเนินงานของผูค้า้ส่งในการซ้ือและการจดัจาํหน่ายสินคา้ กลยทุธ์การคา้ส่ง  
การจัดการสินคา้ การควบคุมสินค้าคงคลงั และการให้บริการแก่ผูค้ ้าปลีก 
หลกัการจดัการร้านคา้ปลีก การจดัรูปองคก์ร การเลือกทาํเลท่ีตั้ง การจดัร้านคา้
และสินคา้ การจดัซ้ือ เครดิตการคา้  การกาํหนดราคา การใชต้ราและเคร่ืองหมาย
การคา้สินคา้เฮาส์แบรนด ์ กลยทุธ์และเทคนิคต่างๆ ในการคา้ปลีก 

 

204-309 คอมพวิเตอร์เพือ่การจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 3(2-2-5) 
  Computers for Document Management and Secretarial  
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการนาํเทคโนโลยีมาประยุกต์ใชใ้นงานสารบรรณ 

งานจัดเก็บเอกสาร งานวางแผน งานนัดหมาย  การนําเสนอข้อมูล งาน
ติดต่อส่ือสารและการใชอิ้นเทอร์เน็ต งานเอกสารเพ่ือการประชาสมัพนัธ์  

 

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

เขา้สู่พาณิชย ์ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ หลกัการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาษีกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้เทคโนโลยีในการพฒันาระบบ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ระบบการชาํระเงินออนไลน์ การจดัการระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภยับนอินเตอร์เน็ต การจดทะเบียน
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กฎหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การบริหารธุรกิจ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสําเร็จ ตลอดจนทิศทางและอนาคต
ของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 



 
 
 

   
205-306   กฎหมายแรงงานและ แรงงานสัมพนัธ์ 3(3–0–6) 
 Labour Laws and Labour Relations  
 ศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งลูกจา้งกบัฝ่ายบริหาร 

ลักษณะวิวฒันาการของสหภาพแรงงาน นโยบายแรงงาน ภาวะแรงงาน 
ผลกระทบของกฎหมาย และขอ้บงัคบัของสถาบนัแรงงาน การเจรจาต่อรอง
ร่วม การไกล่เกล่ีย การระงบัขอ้พิพาทแรงงาน ปัญหาในดา้นแรงงานสัมพนัธ์ 
วิธีการบริหารแรงงานเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง 
เพื่อให้เกิดความพอใจแก่ทุกฝ่าย และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตของ
องคก์าร 

 

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

ท่ีมาและกระบวนการของความขัดแยง้ ความขัดแยง้ระหว่างบุคคลและ
ระหว่างกลุ่ม การแกไ้ขความขดัแยง้ วิธีการจดัการความขดัแยง้ในองค์การ 
ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การเตรียมพร้อม บรรยากาศ กลวิธีและการส่ือความ
ในการเจรจาต่อรอง การปฏิบติัหลงัการเจรจาต่อรอง 

 

   
205-404 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม 3(1-4-4) 
 Seminar in Morals and Ethics  
 ตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม เขา้ใจภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและ
แก้ไขข้อขดัแยง้ รู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพ
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ารและสังคม รู้จกัการใชเ้หตุผล มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

2.4  กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
201-479   สหกจิศึกษา 9(0-40-9) 
 Cooperative Education  
 วชิาบังคบัก่อน  :  100-244  เตรียมสหกจิศึกษา  
 ศึกษาการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการประเภทต่างๆ โดยท่ีการ

ปฏิบติังานและการทาํรายงานจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารแต่ละ
สถานประกอบการ และอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่
นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 

 

   
201-499 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2(0-40-0) 
 Internship   
 ศึกษาการทดลองปฏิบัติงานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดยการ

ประสานงานระหว่างสถาบนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะสามารถรับนักศึกษา
ภายใตก้ารควบคุม ดูแล ติดตามและประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


