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รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   
กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์การอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอข้อมูล  การวดั

แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัล าดบั
และการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่าง
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย  ค่าตัวแปร  และสัดส่วน  การใช้ไคสแควร์  
สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้

กับการด าเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
 

 

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

 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นการแจก

แจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพนัธ์  การแจกแจงไคสแควร์  และการวิเคราะห์ความถ่ี  
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 



 

 

 

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

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการ

จดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การประยุกต์ใช้งานเวิร์ด  องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้
และแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต ์ การประมวลผล
ขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อ
ปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจ มีตัวอย่างของกิจกรรมมนุษย์ท่ีอาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 

 

100-128 ชีวติกบัพลงังาน                                               3(3-0-6) 
 Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด            

ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียนรูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการประยุกตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน
น ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานทดแทน 

 

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

 Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 



 

 

 

100-174 วทิยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 
 Science and Global Warming   
 ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ผลกระทบของ

ภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

100-175     หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Principles of Physics  
 ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการเคล่ือนท่ีกลศาสตร

กลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

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

 Thai   Civilization  

 
 
 
 
 
 
 
 

100-134 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้ งแต่เร่ิมแรก  การตั้ งถ่ินฐานและ                 
การสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 
อารยธรรมตะวนัตก 
Western  Civilization 
ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15 จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่                          
การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบต่อ                          
การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 

   



 

 

 

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมใน
ยคุต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของ
มนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ 
ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย           
ท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่ง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 

 

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมือง
ระหวา่งประเทศ 
 

 

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาววิฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนั
นิติบญัญติั  บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการ
เปล่ียนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายได้ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 
 
 

 

   



 

 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance        

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              
ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  

 

 
100-148 

 
มนุษย์กบัสังคม                                                                                              

 
3(3-0-6) 

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   

ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 
 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ แนวโน้ม          
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

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

 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา                      

ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า 
   

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
Study  Skills in Higher Education 

2(1-2-3) 

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการท า
ขอ้สอบ 
 

 



 

 

 

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

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   
การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ  เน ้นพฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอ
องค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
 

 

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

เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศ
ร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 

 

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

 Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกั
สิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรม
และจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์          
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   

 

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

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
คุณภาพชีวติ 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเ ชิงสร้างสรรค์  แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค ์                       
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจาก
การมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 
 

 

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

 
 
 
 
 

100-172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sports and Recreation 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 
 
ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วนร่วมทาง
สังคม   การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  
การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึก                
การมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความสุจริต  เป็นต้น  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ า
ในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-173 
 
 
 
 
 

100-200 

สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           
Information for Study Skills       
ศึกษาความส าคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น การใช้ห้องสมุด การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
พหุวฒันธรรม     

1(0-2-1)                   
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม                   
ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย ์

 

 
100-231 

 
ชีวติกบัวรรณกรรม 

 

3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย   
บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบั
ชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์
ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรัก               
การอ่าน 
 

 

100-240 เศรษฐกจิพอเพยีง        3(3-0-6) 

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก 
 
 
 
  
 
 

 



 

 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เน้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดคุณค่าต่อการ
ด าเนินชีวติ 

 

 
 
 
 
 
 

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ
ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้                 
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 
 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัใน
องค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 

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  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลในประโยคและส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือสินคา้ การท างาน เป็นตน้ 
จากการฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ประกาศแบบสั้น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อ
บรรยายความตอ้งการของตนเอง  เช่น การฝากขอ้ความทางโทรศพัท์ เขียนบนัทึกสั้น ๆ  
เป็นตน้  
 

 
 
 
 
 

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

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใช้เวลาว่าง สามารถ
น าบทเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้  บรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผลหรืออธิบายความคิดเห็นและ
แผนการของตนเองได ้

 

   
100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้งชัดเจน
ตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ 
การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 

 

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

 Reading  Development in Thai   
 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบัใจความ                  

การอ่าน วเิคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai  Speech     
 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบ

ต่าง  ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออก
ดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต 

 



 

 

 

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

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะ
ด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทาง
วชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 

   

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

 Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การค้นค าศพัท์จากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified 
Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 
 

 

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั   

 

   

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา
มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
ค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะ
การฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึก
การกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 



 

 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียน
ประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝน               
การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิ
เพิ่มเติม  
 

 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึก              
การเขียนเป็นรูปประโยค 
 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใชใ้นการท างาน ค าศพัทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษา
บูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 

 

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

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองต้นและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  

 



 

 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    

 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ      
สั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้

 
 
 

 
100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  

 

 
100-311 

 
ภาษาตากาลอ็ก 2 

 
3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาค าศพัท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบทสนทนาในเร่ือง
เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

   

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทกัษะด้านการฟังและการพูด และศึกษา
ส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
 
 
 

 

   



 

 

 

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

 English for Business    

 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในส านักงาน การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การจดัเรียงก าหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน ค าเตือน 
ป้ายประกาศ   

 

   

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

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาค าศพัท์
จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษให้มีความ
เขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพูนความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

 

 
หมวดวชิาเฉพาะ 
    กลุ่มวชิาแกนทางบริหาร 
 

201-203 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Organization and Management 
  ศึกษาลกัษณะขององค์การ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีด าเนินงานของ

องคก์ารธุรกิจ หนา้ท่ีส าคญัของกระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัคนเขา้
ท างาน การสั่งการ และการควบคุม พร้อมทั้งเคร่ืองมือทางการจดัการเบ้ืองตน้ 

 

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

ขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การส ารวจตวัอย่าง การแจกแจงของตวัอย่าง 
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพนัธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหพนัธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตดัสินใจเชิงสถิติและ ฝึกปฏิบติัการ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 
 



 

 

 

201-303 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
  Operations Management 
  ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ การวางแผนและการ

ควบคุม การเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน การศึกษางาน วสัดุคงคลงั  การควบคุม
คุณภาพ การจดัการงานซ่อมและบ ารุงรักษา ปัจจยัมนุษยท่ี์มีผลต่อการด าเนินงาน 

 
201-310 การจัดการธุรกจิขนาดย่อม 3(3-0-6)   
  Small Business Management 
   วชิาบังคับก่อน : 201-203 องค์การและการจัดการ 
 ศึกษาถึงการริเร่ิมจัดตั้ งและด าเนินธุรกิจท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร  สภาพแวดล้อม  โดย

ค านึงถึงการจดัการด้านการผลิต  การตลาด  การเงิน         การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ การ
จดัท าโครงการท่ีมีความเป็นไปได ้และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน  การศึกษาจากกรณีศึกษาธุรกิจ
ขนาดยอ่มในเขตภาคใต ้

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

    Strategic Management 
 ลงทะเบียนแล้วอย่างน้อย 99 หน่วยกติ 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจดัการเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์การ
ธุรกิจต่อสังคม การก าหนดทิศทางขององคก์าร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
องค์การ การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบติัในสถาณการณ์ต่างๆ การประเมินผลและ
ควบคุมทางกลยทุธ์ 

 

201–423 เกมจ าลองทางธุรกจิ                                                                                      3(2–2–5) 
 Business Simulation Game 
 วชิาบังคับก่อน  :  ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 

ศึกษาและปฏิบติัการทางธุรกิจในสถานการณ์จ าลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบูรณา
การความรู้ทางกลยทุธ์ธุรกิจ หลกัการลงทุน การเลือกประเภทและขนาดขององคก์รธุรกิจ การ
จดัการ การเงิน การลงทุน การบญัชี การตลาด การผลิต การด าเนินการ ทรัพยากรมนุษย ์
ปฏิบติัการในบทบาทของผูบ้ริหารองค์กรท่ีต้องวางแผน ตดัสินใจ และปรับตวัให้เขา้กับ
สภาพแวดลอ้มเชิงพลวตัรของธุรกิจเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 

 
 



 

 

 

202-101 หลกัการบัญชี  3(2-2-5) 
  Principles of Accounting 
  ศึกษาความหมาย วตัถุประสงค์ของการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี แม่บทการ

บญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่   การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี  
การจดัท างบทดลอง กระดาษท าการ  งบการเงินส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้าและกิจการ
ใหบ้ริการ ระบบใบส าคญั และระบบเงินสดยอ่ย 

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

ศึกษานโยบายภาษีอากร วิธีการประเมิน หลกัเกณฑ์ในการจดัเก็บและรายละเอียดในการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการภาษีอากรทางดา้นสรรพากร สรรพสามิต ศุลกากร และอ่ืนๆ การค านวณ
ภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทรณ์ต่อพนกังานเจา้หน้าท่ีในเร่ือง
ภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาภาษีอากรและผลกระทบต่อการตดัสินใจทางการเงินและการ
บริหาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบ้ืองตน้ 

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

จดัการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอ่านและตีความหมายงบ
การเงินขั้นตน้ เทคนิคของการวเิคราะห์ทางการเงิน หลกัเบ้ืองตน้ในการจดัการทางการเงินของ
ธุรกิจ ทั้งในด้านการจดัหาและจดัสรรเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงาน การจดัการเก่ียวกับ
ทรัพยสิ์น รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบนัการเงินและตลาดการเงิน 

 

202-316 การบัญชีเพือ่การจัดการ 3(2-2-5) 
  Managerial Accounting 
  วชิาบังคับก่อน  :  202-101 หลกัการบัญชีและสอบผ่านในรายวชิาดังกล่าว 
  ศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีอ่ืนๆท่ีส าคญัเพื่อการวางแผน 

การควบคุม และการตดัสินใจ รวมถึงการบริหารและการจดัการงบกระแสเงินสด แนวคิด
เก่ียวกบัตน้ทุน ระบบตน้ทุน  การควบคุมตน้ทุน และความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน จ านวน
การผลิตและก าไร การจดัท างบประมาณ การน าขอ้มูลการบญัชีตน้ทุนไปใชป้ระโยชน์ในการ
ตดัสินใจในระยะสั้นและระยะยาว การบญัชีตามความรับผิดชอบ รวมถึงการควบคุมการ
ด าเนินงานของกิจการภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน และภายใตค้วามเส่ียง 

 
 



 

 

 

203-101  เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 3(3-0-6 ) 
  Business Economics 
  ศึกษาความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค วธีิการประยุกต ์หลกัและ

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชใ้นดา้นธุรกิจ ไดแ้ก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  เช่น 
อุปสงคแ์ละอุปทานส าหรับตลาดต่าง ๆ การส ารวจตลาด การวางแผนการผลิต  การวิเคราะห์
ตน้ทุน  การก าหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเช่ือและการตดัสินใจในการลงทุน  
การวเิคราะห์กรณีต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 

203-201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
  Principles of Marketing 
  ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความส าคญั  หนา้ท่ีของตลาด สถาบนั

ทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   การวิเคราะห์และการเลือกตลาด
เป้าหมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด  และส่วนประสมการตลาด 

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

องค์การธุรกิจ การบริหารองค์การธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ์เทคโนโลยสีารสนเทศกบักลยุทธ์ธุรกิจ 
การจดัการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ระบบ
สารสนเทศสมยัใหม่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวางแผนทรัพยากรขององค์การ ระบบ
จดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ระบบการจดัการความรู้ ระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ และฝึกปฏิบติัดว้ยระบบสารสนเทศขององคก์ารธุรกิจ 

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

การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การพฒันาและการฝึกอบรม การพฒันา
อาชีพ การจ่ายผลตอบแทนสวสัดิการ จูงใจ บ ารุงขวญั การประเมินผลงาน การเปล่ียนแปลง
ต าแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์ และแนวโนม้การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

 
 
 

 



 

 

 

301 – 209 กฎหมายธุรกจิ 3 (3-0-6) 
  Business Laws 
  ศึกษาความหมายและลกัษณะทัว่ไปของนิติกรรม  สัญญา หน้ี  และเอกเทศสัญญาเก่ียวกบั ช้ือ

ขาย เช่าทรัพยเ์ช่าช้ือ จ านอง จ าน า ค  ้าประกนั และกฎหมายเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั 
บริษทัมหาชนจ ากดั  รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ  เช่น  สหกรณ์  รัฐวิสาหกิจ  
สมาคมการค้า  หอการค้า  ตลอดจนพระราชบัญญัติต่าง ๆ  เช่น  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร  
เคร่ืองหมายการคา้  คุม้ครองผูบ้ริโภค และส่งเสริมการลงทุน 

 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ  

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

ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตน้เร่ืองการเขียนโปรแกรม หลกัการแกปั้ญหา กระบวนการแกปั้ญหา การ
จ าลองความคิด การเขียนผงังาน(Flowchart) เพื่ออธิบายการท างานของโปรแกรม โครงสร้าง
การควบคุมชนิดขอ้มูล โครงสร้างขอ้มูล นิพจน์ค าสั่งในการเขียนโปรแกรม หลกัไวยากรณ์ 
การสร้างค าสั่งส าหรับเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีเก่ียวกบัแอพพลิเคชัน่ฐานขอ้มูล การเขียน
โปรแกรมเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล การทดสอบ การติดตั้ ง และการเขียนเอกสารประกอบ
โปรแกรม 

 
204–201 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวธีิ 3(2–2–5) 
  Data Structure and Algorithms 
  วชิาบังคับก่อน  : 204–200 การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 

ศึกษาความหมายและแนวคิด ทฤษฎี ของโครงสร้างขอ้มูล และเทคนิคการออกแบบ การ
วิเคราะห์ปัญหาและการหาประสิทธิภาพอลักอริธึมของโปรแกรมของโครงสร้างขอ้มูลแบบ
ต่างๆ  ไดแ้ก่ อาร์เรย ์สแตค คิว ลิงคลิ์สต ์ทรี ฮีพ อลักอริธึมเก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูลและการ
เรียงล าดบัขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

ศึกษาความรู้เก่ียวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล โดยเน้นในเร่ืองระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์ รูปแบบของฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล แบบจ าลองขอ้มูล ขอ้มูล
เชิงสัมพนัธ์ ภาษามาตรฐานส าหรับจดัการฐานขอ้มูล การสร้างโมเดลจ าลองความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูล หลกัการวเิคราะห์และออกแบบระบบฐานขอ้มูล กระบวนการปรับบรรทดัฐาน 
การจัดการระบบฐานข้อมูล การคงสภาพของฐานข้อมูล  การจัดการทรานแซกชัน
(Transaction) และการฝึกภาคปฏิบติัการใช้งานโปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล และภาษา 
SQL 
 

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

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบของระบบ ทางเลือก
วิธีการพฒันาระบบ กระบวนการพฒันาระบบ  การวิเคราะห์ความตอ้งการ การเขียน
แผนภาพแสดงแบบจ าลอง การออกแบบระบบ และการพฒันาระบบงาน  การทดสอบระบบ 
และการติดตั้งระบบ การจดัเก็บเอกสารการตรวจสอบและการประเมินผล การศึกษาความ
เป็นไปไดข้องการพฒันาระบบและการน าเสนอ  ผลการวเิคราะห์และออกแบบ 

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

        Computer Software Usage Skill I 

มุ่งเนน้ความรู้เก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปทางธุรกิจ โดยมีแนวคิดในการเลือกใชโ้ปรแกรมท่ี
เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั เช่น งานด้านบญัชี งานด้านการส่ือสารในองค์กร งานด้านการ
น าเสนอผลงาน  

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

        Application Program For Graphics Design in Business 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมายและประเภทของส่ือส่ิงพิมพ์ บทบาทของส่ือส่ิงพิมพ์
กระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพแ์บบ Desktop Publishing การจดัรูปแบบ การเลือกใช้ตวัอกัษร 
การเลือกสีประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบส่ิงพิมพ ์การผลิตและจดัหนา้ส่ิงพิมพ ์
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

 
 
 



 

 

 

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

ความส าคญั องคป์ระกอบ และสถาปัตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ การสร้างเวบ็เพจ
ขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมบนเวบ็แบบต่างๆ การเรียกใช้งานออบเจ็กต์ต่างๆ วิธีการหา
ขอ้ผิดพลาดและการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดรวมทั้งการประยุกต์ใช้งานกบัฐานขอ้มูล การจดัการ
ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และกรณีศึกษา การประยุกตก์ารเขียนโปรแกรมบนบน
เวบ็ส าหรับงานธุรกิจ 
 

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

องคป์ระกอบและความเป็นมาของการส่ือสารขอ้มูลการส่งผา่นขอ้มูลทั้งทางเดียวและสองทาง 
ชนิดของการส่งข้อมูล แอนาลอก ดิจิตอล ชนิดของสายน าสัญญาญ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมมาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอ โทโพโลย ี
อุปกรณ์เครือข่าย โปรโตคอลและส่ือสัญญาณหมายเลขไอพี โครงสร้างระดบักายภาพ ระบบ
เครือข่ายระดบัและประเภทต่างๆ หน่วยงานมาตรฐานและผูใ้ห้บริการ แนวโน้มและ
พฒันาการของการส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การจดัการเครือข่าย เบ้ืองตน้
ภยัรุกรานและความมัน่คงของเครือข่ายและการฝึกปฏิบติั 

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

ศึกษาสถาปัตยกรรมและหน้าท่ีโดยทั่วไปของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล 
หน่วยความจ า และอุปกรณ์น าเขา้และแสดงผลข้อมูล ระบบขนส่งข้อมูล แผงวงจรหลัก 
แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบติัการ โปรเซส การจดัการหน่วยความจ า ส่ือจดัเก็บขอ้มูล การ
ป้องกนัและรักษาความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ
และซอฟตแ์วร์ประยกุต ์กา้วทนัเทคโนโลยฮีาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ยคุปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ แนวทางการด าเนินการเขา้สู่พาณิชย ์
ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้
เทคโนโลยใีนการพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงินออนไลน์ การจดัการ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภยับนอินเตอร์เน็ต การจดทะเบียน
พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  กฎหมายพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  การบริหารธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ใหป้ระสบความส าเร็จ ตลอดจนทิศทางและอนาคตของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 
204-400 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Information Systems Security 
  ศึกษาระบบความปลอดภยัการเข้ารหัส  การวิเคราะห์รหัส  มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล 

เทคนิคการสร้างรหัสและขอ้ตกลงในการส่ือสาร  การจดัการระบบรหัสสาธารณะ  ลายเซ็น
แบบดิจิทลั  ระบบความปลอดภยัของแฟ้มขอ้มูล  การเขา้ไปในระบบฐานขอ้มูล  ระบบการ
ตรวจหาผูบุ้กรุก  แบบจ าลองความมัน่คงของสารสนเทศ  การปฏิเสธการให้บริการ  หลกัการ
ตรวจสอบ  การเข้ารหัส  การใช้คีย์กับสารสนเทศ  การควบคุมการเข้าถึงกฎแห่งสิทธ์ิ   
มาตรฐานความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

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

Information Systems Strategy and Management 
 ศึกษาแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศธรรมาภิบาล วิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจ การพฒันากลยุทธ์

ระบบสารสนเทศ วิเคราะห์ความกา้วหนา้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคลอ้งระหว่างกล
ยุทธ์ธุรกิจกับกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ การวางแผนระบบสารสนเทศ การจัดการระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศกบัการแข่งขนัความเป็นผูน้ า โครงสร้างองคก์าร และหนา้ท่ีฝ่าย
ระบบสารสนเทศ การบริการของฝ่ายสารสนเทศ การจดัการความเส่ียง และการประเมินผล
การด าเนินงานของฝ่ายระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

ศึกษาความหมายของโครงการและการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะท่ี
ส าคญัเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จของโครงการ ประกอบดว้ย การบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยครอบคลุมการบริหารการบูรณาการ การบริหารเวลา การบริหารขอบเขต 
การบริหารค่าใชจ่้าย การบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การบริหารการส่ือสาร 
การบริหารความเส่ียง และการบริหารการจดัซ้ือจดัจา้ง ขั้นตอนการด าเนินโครงการ การ
จดัท าแผน การด าเนินการ การควบคุม การน าเสนอโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การปิดโครงการ รวมถึงการฝึกปฏิบติัการใชค้อมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์เพื่อการบริหารโครงการ 

 

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

ศึกษาการฝึกคน้ควา้ การศึกษาขั้นตอนวิธีการวางแผนโครงงาน การท าโครงงานทางดา้นการ
ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในธุรกิจ ศึกษาวิธีการแกปั้ญหา การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียด
ของโครงงานคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแบ่งตามวตัถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น โครงงานด้าน
มลัติมีเดีย โครงงานด้านการพฒันาระบบสารสนเทศ โครงงานด้านฐานข้อมูล โครงงาน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงงานดา้นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
หรือโครงงานด้านอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาสนใจ ศึกษาค้นควา้เอกสาร จดัท าข้อเสนอโครงงาน 
พฒันาโครงงาน จดัท ารายงาน น าเสนอและเผยแพร่โครงงาน 
 

กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
 
201-308 จริยธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 

 Business Ethics 
  ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความส าคญัของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ีองค์การธุรกิจ

ตอ้งมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างจริยธรรมในองคก์ารธุรกิจ โดยเนน้จริยธรรม
ของผูบ้ริหาร และจริยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ ศึกษาโดย
ใชก้รณีตวัอยา่งประกอบ 

 
  
 



 

 

 

204–210 เทคโนโลยมีัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
  Multimedia and Animation Technology 
  ศึกษาการวเิคราะห์  ขั้นตอนในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชนั การเขียนเน้ือเร่ือง การออกแบบตวั

ละคร การสร้างสตอร่ีบอร์ด การส่ือความหมายภาพดว้ยกลอ้งและมุมกลอ้ง ความตอ้งการวาง
แผนการผลิตการออกแบบ การสร้างแอนิเมชนั กระบวนการพฒันาแผนการการผลิต ทีมผลิต 
ก่อนผลิต หลงัผลิต การติดตามผลการผลิตเพื่อสร้างช้ินงานมลัติมีเดีย 
 

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

        วชิาบังคับก่อน  :   204-208 ทกัษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 1 

เพื่อให้ผูศึ้กษามีความสามารถในการใชง้านซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูป ในระดบัท่ีสามารถสอบให้
ไดใ้บรับรองมาตรฐานสากล มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

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

ศึกษาการใช้งานเคร่ืองมือในการติดต่อกบัฐานขอ้มูล เขียนโปรแกรม สร้าง จดัการงานท่ี
ติดต่อกบัฐาน ขอ้มูล การเพิ่ม แกไ้ข ลบ สืบคน้ขอ้มูล ควบคุมความถูกตอ้งในฐานขอ้มูล สร้าง
ส่วนประสานการติดต่อกบัผูใ้ช ้และรายงานเพื่อประยกุตใ์ชส้ าหรับงานธุรกิจ 
 

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

การศึกษาเก่ียวกับความรู้พื้นฐานของการวางแผนทรัพยากรองค์กร แนวคิดระบบและ
ความส าคญัของระบบสารสนเทศแบบบูรณาการในองคก์ร  การจดัหาและการน าซอฟตแ์วร์
ทาง ERP  มาใชใ้นองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัสภาพขององคก์ร 

 
204–402 การสัมมนาทางคอมพวิเตอร์ธุรกจิ   3(2-2-5)   
  Seminar in Business Computer 
  ศึกษาการคน้ควา้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั ดูงานองค์การธุรกิจหรือเชิญวิทยากร ให้

นกัศึกษาท ารายงานน าเสนอผลงานร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นต่างๆ  
 
 
 



 

 

 

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

ตดัสินใจในธุรกิจ เทคนิคการจดัระบบสารสนเทศ การใชคุ้ณสมบติัของระบบฐานขอ้มูล การ
สร้างระบบฐานขอ้มูลทางธุรกิจ และเทคนิคในการคน้หาขอ้มูล กรณีศึกษาเก่ียวกบัการใชแ้ละ
การสร้างแบบจ าลองเพื่อใชใ้นการตดัสินใจทางการเงินและการตลาด 

 
204–406 หัวข้อพเิศษทางคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 1    3(2–2–5) 
  Special Topics in Business Computer I 
  วชิาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
  ศึกษาหัวขอ้วิชาใหม่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีน่าสนใจ   ค  าอธิบายรายวิชาเป็นไป

ตามท่ีสาขาวชิาก าหนด 
 

204–407 หัวข้อพเิศษทางคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 2    3(2–2–5) 
  Special Topics in Business Computer II 
  วชิาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
  ศึกษาหัวขอ้วิชาใหม่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีน่าสนใจ   ค  าอธิบายรายวิชาเป็นไป

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

การจดัการความรู้เบ้ืองตน้ ซ่ึงครอบคลุมการประยุกตใ์ช้ เคร่ืองมือและแนวทางปฏิบติัในการ
จดัการความรู้ในองคก์ร เน้ือหาท่ีส าคญัประกอบดว้ย แบบจ าลองการจดัการความรู้ กรอบและ
วงจรชีวิตในการจดัการความรู้ ความทรงจ าขององค์กรและเรียนรู้ การกลัน่กรององค์ความรู้ 
ประเด็นดา้นการแทนและวิศวกรรมองคค์วามรู้ แนวทางปฏิบติัท่ีดี ปัจจยั ดา้นวฒันธรรมและ
เศรษฐศาสตร์ การจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและงานสร้างสรรค์ กรณีศึกษา เทคนิคและ
เคร่ืองมือในการจดัการความ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

หลกัการเคร่ืองมือและเทคนิคของการพฒันาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับระบบงานท่ีใช้กับ
อุปกรณ์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์ไร้สาย โดยอาศยัเทคนิคตามมาตรฐานเปิด J2ME หรือ MIDP 
คุณลักษณะและข้อจ ากัดของอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เคร่ืองมือและภาษาท่ีใช้ส าหรับพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ หลกัการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี  ส่วนติดต่อระบบส าหรับ
โปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจ าและส่วนเก็บบนัทึกขอ้มูล การติดต่อกบัผูใ้ช้ การ
ส่ือสารกบัระบบภายนอก การเช่ือมโยงกบัระบบคอมพิวเตอร์ การจ าลองเพื่อทดสอบและ
แกไ้ขบนระบบคอมพิวเตอร์ 

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

คุณลกัษณะของผูป้ระกอบการ ทกัษะท่ีจ าเป็นของผูป้ระกอบการ การพฒันาและประเมิน
โอกาสของการประกอบการ บทบาทและความรับผดิชอบของผูร่้วมลงทุนในการสร้างธุรกิจ
ใหม่ การพฒันาแผนส าหรับธุรกิจใหม่ กระบวนการการสร้างธุรกิจใหม่ จริยธรรมของการ
เป็นผูป้ระกอบการ ประเด็นอ่ืนท่ีส าคญัในการจดัการการประกอบการ 
 

 204-412   การวจัิยธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Research  
 วชิาบังคับก่อน : 201-208 สถิติธุรกจิ  
 ศึกษาความส าคญัของการวิจยัธุรกิจ ขั้นตอนของกระบวนการวิจยัธุรกิจ การจดัท าโครงร่างการ

วิจยั การก าหนดวตัถุประสงค์ และสมมติฐาน การสุ่มตวัอยา่ง และการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงานการวจิยั  และฝึกปฏิบติัการโปรแกรมส าเร็จรูป 
 

 

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

                   Seminar in Morals and Ethics 
ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

เขา้ใจภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ รู้จกัเคารพ

สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ารและ

สังคม รู้จกัการใชเ้หตุผล มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 

 



 

 

 

กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
204–479  สหกจิศึกษา 9(0–40–9) 
  Cooperative Education 
  วชิาบังคับก่อน  :  100-245   การปรับตัวทางสังคม 
  ปฏิบติังานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยท่ีการปฏิบติังานและการท ารายงานจะตอ้งอยูภ่ายใต้

การดูแลของผูบ้ริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 

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

การให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดยการ
ประสานงานระหว่างสถาบนักับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะสามารถรับนักศึกษาภายใต้การ
ควบคุมดูแลและประเมินผล 

 

 

 


