
 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์ 

หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.2556 
 

1. รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 1.1 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

 100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Fundamentals of  Mathematics 

ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้สัญลักษณ์แสดง
กฎเกณฑ์ การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ีสามารถใช้ไดใ้น
การด าเนินชีวติ   

 

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

ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่
ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การจดัล าดบัและการจดัหมู่ การแจกแจง
ไม่ต่อเน่ืองแบบต่าง ๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่งประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การ
อนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย  ค่าตวั
แปร  และสัดส่วน  การใชไ้คสแควร์สหสัมพนัธ์และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

 100-112 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 3(3-0-6) 
 Introduction to Computer 

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ ประวติัความเป็นมาและวิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ใน
ยุคต่าง ๆ องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าข้อมูลเข้าและแสดงผล
หน่วยความจ าส ารอง  ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์  การประมวลผลข้อมูล ผงังาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

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

ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้กบั
การด าเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
การด ารงชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์



 

 

 

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

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพฒันาโปรแกรมการจดัการ
ฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกตใ์ช้
งานเวิ ร์ดองค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าข้อมูล เข้าและแสดงผล 
หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล ผงังาน 
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 

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

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวทิยาของส่ิงมีชีวติ ภาวะโลกร้อน รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวติ ปฏิสัมพนัธ์และ
ดุลยภาพระหวา่งเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น รวมทั้งมนุษย์
ต่อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจมีตวัอยา่งของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ 
ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ทิยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์

 

 100-122 เคมีทัว่ไป  3(2-2-5) 
 General Chemistry 

ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบติัของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การสมดุลทาง
เคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน  เคมีจลน์  และ
นิวเคลียส 

 

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

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลกัการวิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับ  
นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะห์และการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ทางดา้นนาโน
เทคโนโลยี  วสัดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์นาโน
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองจกัรนาโน  การประยุกตใ์ช ้นาโนเทคโนโลยี ความเป็นพิษของนาโนท่ีมี
ผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑ์จากนาโนเทคโนโลยีท่ีมีในปัจจุบนั และแนวโน้ม
ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 
 
 
 
 



 

 

 

 100-127 ชีววทิยาทัว่ไป 3(2-2-5) 
 General Biology 

ศึกษาหลกัทฤษฎีและเทคนิคทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คล่ืน  แสง  ฟิสิกส์แผนใหม่
แม่เหล็กไฟฟ้า  การพฒันาอุปกรณ์ในการจดัเก็บ การส่ือสาร และการโตต้อบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

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

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิดของ
พลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและรูปแบบพลงังานและการเปล่ียนรูป
พลังงาน การแนะน าพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศกัยภาพของแหล่ง
พลงังานทดแทนประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานใต้
พิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริม การใชพ้ลงังานทดแทน 

 

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

ศึกษาวทิยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโน้ม
เทคโนโลยสีมยัใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวติ วฒันธรรมของมนุษย ์

 
 

 1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 100-133 อารยธรรมไทย 3(3-0-6) 
 Thai Civilization 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก การตั้งถ่ินฐานและการสถาปนา
อ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย 
รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารย
ธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชยั การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั ตั้งแต่สมยัอยุธยาเป็นตน้มา 
จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การ
เปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม ่
 
 
 
 



 

 

 

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

ศึกษาเ ก่ียวกับวิว ัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุ คใหม่   ตั้ งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ปัญหา ซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเขา้สู่อารยธรรมยุค
ใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรมตะวนัออก ผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้น การเมือง การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 

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

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ   การเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมในยุค
ต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  

 

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

ศึกษาใหรู้้จกัเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเขา้ใจองค ์ประกอบของดนตรีอนั
เป็นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั
รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

 100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 
 Thai Music 

ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย   ทั้งด้านประวติัความเป็นมาการจ าแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและให้สามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรี
ไทยได ้

 

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 
 Western Music 

ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่าง ๆ การจบักลุ่มตวัโน้ตตาม
จงัหวะระดบัเสียง  กุญแจประจ าหลกั  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บนัไดเสียงต่าง ๆ  การฝึกอ่านตวัโน้ต
ง่ายๆ  และใหส้ามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได ้ 
 
 

 



 

 

 

 100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Psychology 

ศึกษาระบบพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย ์โดยใช้หลกัเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทาง
ชีววทิยา ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมและศึกษาองคป์ระกอบส าคญั   บุคลิกภาพและการปรับตวั การจ าและการ
ลืม แรงจูงใจ การรับรู้อารมณ์ ความคิดและการแก้ปัญหาดา้นพฤติกรรมของมนุษย ์พฤติกรรมทาง
สังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม 

 

 100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย 3(3-0-6) 
 Introduction to Laws 

ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่าง ๆ ทางกฎหมายสกุลกฎหมายท่ีส าคญั 
ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย กระบวนการในการ
ออกกฎหมาย การร่างกฎหมาย การตีความกฎหมาย   การอุดช่องวา่งของกฎหมายสิทธ์ิและการใช้
สิทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 

 

 100-142 หลกัรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Political Science 

ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรค
การเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคัญ ตลอดจนการเมืองระหว่าง
ประเทศ 

 

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

ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง สถาบนันิติ
บญัญติั บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนขบวนการ
เคล่ือนไหวทางการเมืองและ                    การเปล่ียนแปลงทางการเมือง หลกัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

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

ศึกษาหลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจยั
ก าหนดอุปสงค ์อุปทานของสินคา้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ลกัษณะส าคญัของการตลาด สินคา้ที่มี
การแข่งขนัอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายได้ในบญัชี ผลิตภณัฑ์ประชาชาติ การ
ก าหนดรายไดป้ระชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป ความส าคญัของการคา้และ
การเงินระหวา่งประเทศในดุลการช าระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 



 

 

 

 100-146 พลศึกษา  1(0-2-1) 
 Physical Education 

ศึกษาและเขา้ใจพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพฒันาร่างกายและจิตใจใหส้มบูรณ์ 
 

 100-147 ลลีาศ  1(0-2-1) 
 Ballroom Dance 

ศึกษาใหเ้กิดความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทางในการลีลาศ 
การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทกัษะเก่ียวกบัการลีลาศแบบบอล
รูมและลาตินอเมริกนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 

 

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

ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ความสัมพนัธ์และ
อิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม หนา้ท่ีและความรับผดิชอบตลอดจนปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาสังคม 

 

 100-149 การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม 3(3-0-6) 
 Politics and Economics in Society 

ศึกษาถึงลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองและ
เศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครองแตกต่างกนั
และศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีต่อสังคม 

 

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

ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา ทั้งปรัชญา
ตะวนัตกปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์
และการประยกุตป์รัชญามาใชใ้นการด าเนินชีวติอยา่งเห็นคุณค่า   

 

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

ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษา หลักสูตรของสถาบนั และระเบียบวินัย ทกัษะในการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ วิธีฟัง-จดค าบรรยาย การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน ความรับผิดชอบ วิธีการซกัถาม 
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม การสืบคน้ในห้องสมุด การสืบคน้จาก
อินเทอร์เน็ตและการใช้แหล่งความรู้อ่ืนๆ การเขียนรายงานและการน าเสนอ การเตรียมตวัสอบ 
วิธีการท าขอ้สอบ การบริหารเวลาในระดบัอุดมศึกษาให้เหมาะสม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต   



 

 

 

100-163 นันทนาการ 1(0-2-1) 
 Recreation 

ศึกษาประวติัและประโยชน์ของนนัทนาการ ความส าคญัของการพกัผ่อนและนนัทนาการท่ีมีต่อ
การด าเนินชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ แนวโน้มและ 
บทบาทของนนัทนาการในสังคมปัจจุบนั   การฝึกร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 

 

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

ศึกษาการใชห้้องสมุดตลอดจนการด าเนินงานและวิธีใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด ระบบการจดั 
หมู่หนงัสือ บตัรรายการ (โอแพค็) หนงัสืออา้งอิง วธีิรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจน
วธีิการสืบคน้จากฐานขอ้มูลและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ  

 

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

ศึกษาความหมายการคิด การพฒันากระบวนการใชเ้หตุผลทางตรรกวิทยา ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรมฝึกการคิด การฝึกวิธีการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ จากกรณีศึกษา 
กระบวนการคิดแกปั้ญหาและการคิดสร้างสรรค ์จากการเผชิญสถานการณ์ การจดัการความรู้ การ
พฒันาเหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพื่อตดัสินใจโดยวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล และการ
น าเสนอองคค์วามรู้ท่ีเป็นสัมฤทธ์ิผลจากการฝึกฝนทกัษะการคิด 

 

 100-166 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเน้นประเทศพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศไทย องค์ประกอบ
ของประเทศร่วมเจรจา ท่ีมีผลกระทบต่อประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศ
ไทย  

 

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

ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิและ
หนา้ท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยา
เสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อน าองค์ความรู้ คุณธรรม 



 

 

 

จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์ 

 

 100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 
 Multiculturalism 

ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้งตะวนัตก 
และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแส
ความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวถีิชีวติของมนุษย ์

 

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

ศึกษา ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวติ ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย บทกวี บท
ละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวิต ในคุณค่าดา้น
ความดี ความงามและความจริง เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม ทั้งยงั
ส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 

 

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

ศึกษาหลกัและแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาแนวทางการน าไปประยุกต์ในรูปแบบและ
ลกัษณะต่าง ๆ รวมถึงการบริหารการจดัการในครอบครัว การจดัการของชุมชน การประกอบการ
ขนาดยอ่ม ขนาดธุรกิจและระดบับูรณาการกบัโลกาภิวตัน์ 

 

 100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
                  Local Wisdom 

ศึกษาความหมาย  ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญาไทยตะวนัออกและภูมิปัญญาตะวนัตก  
ความหมาย  ขอบเขต  และความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยดา้น
เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม  คหกรรม  ภาษาและวรรณคดี  และการประยุกตใ์ชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถ่ินต่อการด าเนินชีวติ 

 

 100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 
 Peace Studies 

ศึกษาความหมายและแนวคิดหลกัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และความ
รุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้ดา้น



 

 

 

รัฐศาสตร์  สังคมวทิยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความ
ขดัแยง้ไดโ้ดยสันติวธีิ 

 

 100-244 เตรียมสหกจิศึกษา 2(1-2-3) 
 Cooperative Education Preparation 

หลกัการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง เทคนิคในการสมคัร
งาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ เพื่อน าไปพฒันาตนเองตาม มาตรฐาน
วชิาชีพของแต่ละสาขาวิชา เช่น การพฒันาบุคลิกภาพ ภาษาองักฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร 
มนุษยสัมพนัธ์ การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจน
วธีิการเขียนรายงาน และเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวชิาการ เป็นตน้ 

 
 1.3 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  

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาองักฤษในระดบัตน้ ฝึกทกัษะทั้ง 4 คือ  ฟัง   พูด   อ่านและเขียน 
ใหเ้ช่ือมโยงประสานกนั เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ความสามารถในการศึกษาขั้นต่อไป 

 

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

ศึกษาโครงสร้างและศพัท์ภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิตอย่างกวา้งขวางเพิ่มข้ึนเพื่อ
พฒันาความสามารถในการพดู ฟัง อ่านและเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 100-154 ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 
 Chinese I  

ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน (Pinyin) ให้ถูกตอ้งชดัเจนตาม 
หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การ
พดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 

 



 

 

 

 100-155 การพฒันาการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) 
 Reading Development in Thai  

ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การอ่านจบัใจความ การวิเคราะห์ การ
ตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ 

 

100-156 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Reading Development in English  

ศึกษาการพฒันามโนทศัน์และเทคนิคของการอ่านภาษาองักฤษ กลไกในการอ่านตลอดจนความมุ่ง
ประสงค์ในการอ่านหนงัสือ ระดบัของการอ่าน การเร่ิมตน้การอ่านและการอ่านเตรียม การอ่าน
กวาดและการอ่านเก็บ การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์และการอ่านตรวจพินิจ การอ่านเปรียบเทียบและ
การพฒันาความเร็วในการอ่าน  วธีิการอ่านเร็วเบ้ืองตน้ การพฒันานิสัยในการอ่าน 

 

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

ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพดู  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบต่าง ๆใน
ท่ี ชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใช้ถอ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อท่ี
ชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติ 

 

 100-250 ภาษาองักฤษ 3 3(2-2-5) 
 English III  
 วชิาบังคับก่อน : 100-152 ภาษาองักฤษ 2  

ศึกษาทกัษะในการอ่านในรูปของการเสนอกลวิธีต่าง ๆ อนัจะเอ้ือให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน
ไดดี้ข้ึน เทคนิคในการเดาความหมายของค าศพัท์ ค  าศพัท์และส านวนท่ีใช้ทัว่ไปในวงการธุรกิจ 
วิธีการอ่านจบัใจความและการตีความ ดว้ยการฝึกอ่านค าจากบทความ ต ารา และหนังสือพิมพ์
  

 100-251 ภาษาองักฤษ 4 3(2-2-5) 
 English IV  
 วชิาบังคับก่อน : 100-250 ภาษาองักฤษ 3  

ศึกษาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นท่ีท างาน การเขียนส านวนท่ีถูกตอ้งของภาษาอยา่งมีหลกัเกณฑ์
และภาษาท่ีใชใ้นสังคมท่ีจ าเป็นในการติดต่องานเช่นการใช้โทรศพัท ์ การนดัหมาย การตอ้นรับ
แขก  การขอขอ้มูลและการจดบนัทึกขอ้ความ 
 
 

 



 

 

 

100-252 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 
 English for Academic Purpose   

ศึกษาศพัทเ์ทคนิค  การใชภ้าษาและโครงสร้างประโยค  ส านวนภาษาองักฤษท่ีใชส้ าหรับวิชาการ
เฉพาะดา้น  

 

 100-253 ภาษาจีน 2 3(2-2-5) 
 Chinese II  
 วชิาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1  

ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทักษะทั้ ง 4 ด้านในระดับท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกต้อง
สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้ค าศพัทจ์ากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของ
อกัษรจีนแบบตวัเต็ม (Traditional Character) และตวัยอ่(Simplified Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่
ประมาณ    600 ค  า  

 

 100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 
 Malay I  

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู 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 เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษามลาย ู1 
เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนดได ้  

 

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

ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ ค าศพัท์
พื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความ
เขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั และฝึกการกล่าวแนะน าตวั ดว้ย
การพดูสนทนาผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 
 
 
 
 



 

 

 

 100-303 ภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) 
 Japanese II  
 วชิาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญีปุ่่น 1   

ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง  ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพดู การเขียนประโยค 
การอ่านขอ้ความพื้นฐานและค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการ
เขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  

 

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

ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
ไดแ้ก่ การทกัทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซ้ือของ โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี 
และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค  

 

 100-305 ภาษาเกาหล ี2  3(2-2-5) 
 Korean II   
 วชิาบังคับก่อน : 100-304 ภาษาเกาหล ี1   

ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสาร ด้วยการฟังและพูดภาษา
เกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใช้ในการท างาน ค าศพัท์ในบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษาบูรณาการ
ทกัษะพื้นฐานในระดบัสูงข้ึน  

  

 100-351 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 1 3(2-2-5) 
                  English for Business I  

ศึกษาการพฒันาทกัษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพฒันาทกัษะในการเขียนให้
นกัศึกษาเรียนรู้ถึงทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝึกฝนให้เขียน
จดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ  อยา่งมีประสิทธิภาพ  ในการพฒันาทกัษะการพดูใหน้กัศึกษาเรียนรู้และ
ฝึกฝนการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ  ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ  
 

 100-352     ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 2 3(2-2-5) 
                   English for Business II  
                   วชิาบังคับก่อน : 100-351 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 1  

ศึกษาการฝึกฝนต่อจากภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 1 โดยใหน้กัศึกษาฝึกฝนเขียนจดหมายธุรกิจและ 
งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซบัซ้อนและยุ่งยากยิ่งข้ึน  ทั้งยงัฝึกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดง
ความ คิดเห็นในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก  
  



 

 

 

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

ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใช้เหตุการณ์สมมติเพื่อให้นกัศึกษาฝึกหัดในการสนทนา รูปแบบ
ของภาษาท่ีไดเ้รียนมาแลว้ในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงให้ถูกตอ้ง  ศึกษาศพัทส์ านวนต่าง ๆ
ท่ีน่ารู้  ฝึกทบทวนการเล่าล าดบัเหตุการณ์  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อ
เตรียมตวั   ในการเขา้สัมมนาหรือรับการอบรม  

 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวชิาแกนทางบริหาร 
201-203 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 

 Organization and Management  
 ศึกษาลักษณะขององค์การ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและ                           

วธีิด าเนินงานขององคก์ารธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองคก์าร 
การวนิิจฉยัสั่งการ การส่งเสริมก าลงัใจผูป้ฏิบติังานและการควบคุม 

 

   
201-208 สถิติธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Statistics  
 ศึกษาความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและวิธีการสถิติต่างๆ ส าหรับการเก็บรวบรวมและ 

การวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การส ารวจตวัอย่าง 
การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ                          
การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และ
สหพนัธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหพนัธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาและการตัดสินใจเชิงสถิติและฝึกปฏิบติัการโปรแกรมส าเร็จรูป               
ทางสถิติ 
 

 

201-308    จริยธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Ethics  
 ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความส าคญัของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ี

องคก์รธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างจริยธรรมในองคก์ร
ธุรกิจ โดยเนน้จริยธรรมของผูบ้ริหาร และจริยธรรมของพนกังาน ตลอดจนความ
รับผดิชอบต่อสังคมธุรกิจ ศึกษาโดยใชก้รณีตวัอยา่งประกอบ 
 

 

   



 

 

 

201-310 การจัดการธุรกจิขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 Small Business Management  
 วชิาบังคับก่อน : 201-203 องค์การและการจัดการ  
 ศึกษาการริเ ร่ิมจัดตั้ งและด าเนินธุรกิจขนาดย่อมท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร 

สภาพแวดลอ้ม โดยค านึงถึงการจดัการดา้นการผลิต การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดท าโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ และเจริญเติบโต                        
อยา่งย ัง่ยนื การศึกษาโดยใชก้รณีศึกษา 

 

   
201-412    การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management  
 วชิาบังคับก่อน : ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4 และลงทะเบียนแล้วอย่างน้อย  

109 หน่วยกติ 
 

 ศึกษาแนวคิดและพฒันาการของการจดัการกลยุทธ์  การจดัการแบบมีส่วนร่วม 
กระบวนการจดัการกลยุทธ์  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์         
การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ การประเมินผลและควบคุม               
ทางกลยทุธ์ 

 

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

แม่บทการบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่   การบนัทึก
บญัชีตามวงจรบญัชี  การจดัท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับ
กิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการใหบ้ริการ ระบบใบส าคญั และระบบเงินสดยอ่ย 

 

   
202-103    การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
 Taxation I  
 ศึกษาหลกัเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจดัเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวล

รัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                   
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย                   
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์ และอ่ืน ๆ 
 
 
 

 



 

 

 

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

ของการจดัการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอ่าน
และตีความหมายงบการเงินขั้ นต้น เทคนิคของการวิ เคราะห์ทางการเงิน                         
หลกัเบ้ืองตน้ในการจดัการทางการเงินของธุรกิจ ทั้งในดา้นการจดัหาและจดัสรร
เงินเพื่อใช้ในการด าเนินงาน การจดัการเก่ียวกับทรัพยสิ์น รวมทั้งการวางแผน                 
และควบคุมทางการเงินถึงสถาบนัการเงินและตลาดการเงิน 

 

   
202-316 บัญชีเพือ่การจัดการ 3(2-2-5) 
 Managerial Accounting  
 วชิาบังคับก่อน  :  202-101  หลกัการบัญชี (นักศึกษาต้องสอบผ่านก่อนเท่าน้ัน)  
 ศึกษาการใช้รายงานขอ้มูลทางการบญัชีในการวางแผน  การควบคุมของฝ่าย

บริหาร เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการตดัสินใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ลกัษณะ                  
ระบบต้นทุนการบญัชี โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างต้นทุน จ านวนการผลิตและก าไร การบัญชีตามความ
รับผดิชอบ การวเิคราะห์และการวางแผนจดัหาสินทรัพยถ์าวร 

 

   
203-100 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6 ) 
 Micro Economics  
 ศึกษาเก่ียวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจยัการผลิตในรูปต่าง ๆ  ของ                      

การผลิตพฤติกรรมของผูบ้ริโภคระบบตลาด อุปสงค ์ อุปทาน มูลค่า  และราคา                       
การก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ปัจจยัการผลิตในรูปดอกเบ้ีย ก าไร ค่าเช่า และค่าจา้ง 
ก าลงัแรงงาน และประชากรแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพนัธ์ บทบาทของรัฐ
เก่ียวกับเศรษฐกิจโดยทั่วๆ ไป เพื่อให้เข้าใจแนวความคิดและหลักวิชาทาง
เศรษฐศาสตร์อยา่งกวา้ง ๆ 

 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

203-200   เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
 Macro Economics  
 ศึกษาเก่ียวกบัรายไดส่้วนบุคคล และรายไดป้ระชาชาติ พฤติกรรมของปัจจยัทาง

เศรษฐกิจต่างๆซ่ึงเป็นตวัก าหนดรายไดป้ระชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของ
การบริโภค การออม การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล การส่งออกสุทธิ ภาวะเงิน
เฟ้อ เงินฝืด ระบบการเงิน และการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
สาธารณะ การคา้ระหว่างประเทศ การคา้เสรี และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ               
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การพฒันา
เศรษฐกิจ และการน าไปประยกุตใ์ช ้

 

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

ตลาด สถาบนัทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค   การวิเคราะห์
และการเลือกตลาดเป้าหมาย ส่ิงแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด  และส่วน
ประสมการตลาด 

 

   
204-300    ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information Systems  
 ศึกษาการบริหารองคก์รดิจิทลั ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาท

และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน กระบวนการ
ธุรกิจ การออกแบบองค์กรใหม่ โดยใช้ระบบสารสนเทศ ระบบจดัการห่วงโซ่
อุปทาน ระบบบริหารองค์การ (ERP) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์  ระบบ
อินเทอร์เน็ต และโครงสร้างข่าวสารภายใน องค์กรยุคใหม่  การจัดการ
ความสัมพนัธ์ลูกคา้ และระบบจดัการความรู้ การรักษาความปลอดภยัและการ
ควบคุมระบบสารสนเทศ และผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

เชิงกลยทุธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การพฒันาและ
การฝึกอบรม การพฒันาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนและสวสัดิการ การจูงใจบ ารุง
ขวญั การประเมินผลงาน การเปล่ียนแปลงต าแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงาน
สัมพนัธ์ และแนวโนม้การจดัการทรัพยากรมนุษย ์
 

 

206-200     การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Operations Management  
 วชิาบังคับก่อน  : 201–208  สถิติธุรกจิ  
 ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์ การวางแผน

และการควบคุม การเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน การศึกษางาน วสัดุคงคลงั 
การควบคุมคุณภาพ การจดัการงานซ่อมและบ ารุงรักษา ปัจจยัมนุษยท่ี์มีผลต่อการ
ด าเนินงาน 

 

   
301-209 กฎหมายธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Law  
 ศึกษาความหมายและลกัษณะทัว่ไปของนิติกรรม สัญญาหน้ี และเอกเทศสัญญา

เก่ียวกบัซ้ือขาย เช่าทรัพยเ์ช่าซ้ือ จ านอง จ าน า ค  ้าประกนั และกฎหมายเก่ียวกบั
ห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับธุรกิจ เ ช่น สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการค้า  หอการค้า  ตลอดจน
พระราชบัญญัติต่าง ๆ เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า คุ ้มครอง
ผูบ้ริโภค การส่งเสริมการลงทุน การคา้ปลีกและแฟรนไชส์ 

 

   
   
   
   

        
  
 
 

 

           



 

 

 

2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
208-200 หลกัการธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์ 

Principles of Retail and Franchise Business 
3(3-0-6) 
 

 ศึกษาความเป็นมาและแนวโน้มธุรกิจคา้ปลีกและแฟรนไชส์ การคา้ปลีกในธุรกิจ
ต่าง ๆ ส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินการธุรกิจคา้ปลีก
และแฟรนไชส์ประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อธิบายธรรมชาติและลกัษณะ
การด าเนินธุรกิจคา้ปลีกและแฟรนไชส์ ไดแ้ก่ การก าหนดท าเลท่ีตั้งร้าน การจดัซ้ือ
สินค้า การจัดวางผงัร้าน การจัดแสดงสินค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค                      
การขายและการส่งเสริมการขาย การบริหารการไหลเวียนสินคา้ และการควบคุม               
ผลการด าเนินงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินงาน 
 

 

208-201 การจัดการการขาย 3(2-2-5) 
 Sales  Management 

ศึกษาความส าคญัของการจดัองค์การการขาย หน้าท่ีของพนกังานขาย การจดัการ
การขาย การวางแผนการขาย การคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงานขาย การจ่าย
ค่าตอบแทน การมอบหมายงานอาณาเขต การขายโควตา การวิเคราะห์แนวทางการ
ปฏิบติัของพนกังานขาย การประเมินผล การควบคุมและการปฏิบติังาน 
 

 

208-300 กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดในธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์ 
Marketing Communication Strategies in Retail and Franchise Business 

3(2-2-5) 

 ศึกษาสภาพแวดลอ้มและการแข่งขนัทางการตลาด การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
และต าแหน่งการตลาดของร้านค้าปลีกและแฟรนไชส์  การก าหนดกลยุทธ์                         
ดา้นการส่ือสารทางการตลาดให้เหมาะสมกบัสภาพการแข่งขนัและพฤติกรรมของ
ลูกค้าทั้ งภายนอกและภายใน ประกอบด้วย  การโฆษณา การส่งเสริมการขาย                          
การประชาสัมพนัธ์  การตลาดทางตรง การน าเสนอโดยใช้บุคคล เพื่อสนับสนุน
ธุรกิจคา้ปลีกและแฟรนไชส์ 

 

  
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

208-301 การจัดการการจัดซ้ือ 
Purchasing Management 

3(3-0-6) 

 ศึกษาแนวคิดและนโยบายเก่ียวกับการจัดซ้ือผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีกและ                        
แฟรนไชส์เพื่อการสร้างยอดขายและภาพลกัษณ์ของธุรกิจ กระบวนการจดัซ้ือ/จดัหา 
เพื่อการประกอบธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ การประเมินผล และการควบคุม
คุณภาพการจดัซ้ือ/จดัหา โดยค านึงถึงสินคา้คงคลงั และการสร้างก าไรแก่ร้านคา้
เหมาะสมและความสอดคลอ้งกบัการบริหารส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์ 

 

   
208-302 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์ 3(3-0-6) 
 Logistics Management for Retail and Franchise Business  
 ศึกษาความสัมพนัธ์ของเครือข่ายการไหลเวียนสินคา้ บทบาทของการจดัส่งในการ

ให้บริการลูกคา้ การก าหนดวิธีการจดัส่งสินคา้ท่ีเหมาะสม การก าหนดเส้นทางการ
ขนส่งและพาหนะ ลกัษณะ ระบบ ประเภทของการขนส่ง การบรรจุภณัฑ์เพื่อการ
จดัส่งสินคา้ หลกัการเลือกใช้บริการขนส่ง อตัราค่าระวางขนส่งในสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ ในดา้นตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนแปรผนั ตน้ทุนด าเนินงานและการแข่งขนั การดูแล
จดัเก็บสินคา้ท่ีจดัส่ง 

 

   
208-303 การจัดการห่วงโซ่อุปทานส าหรับธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์ 

Supply Chain Management for Retail and Franchise Business 
3(3-0-6) 

 ศึกษาการจดัการกลุ่มผลิตภณัฑ ์การคดัเลือกสินคา้ การส่งเสริมการขาย การน าเสนอ
สินคา้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ศึกษา
เก่ียวกบัการบริหารสิคา้แก่ผูบ้ริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด ทั้งในแง่คุณภาพเวลา
และค่าใช้จ่ายครอบคลุมการบริหารจดัการอุปทาน โดยเร่ิมจากการบริหารวตัถุดิบ 
จนเป็นสินคา้ส าเร็จรูปถึงมือผูบ้ริโภค เน้นการประสานงานการจดัการท าแผนการ
ผลิตร่วมกนัระหวา่งคู่คา้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค การบริหาร
การสั่ง ซ้ือ การส่งมอบ และการกระจายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ และการใช้
เทคโนโลยมีาเพิ่มประสิทธิภาพ 
 
 

 

  
 
 
 

 



 

 

 

208-304 การจัดการสินค้าส าหรับธุรกิจค้าปลกีและแฟรนไชส์ 
Merchandising  Management for Retail and Franchise Business 

3(3-0-6) 

 ศึกษาการจัดหาผลิตภณัฑ์ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภคในธุรกิจ                            
ค้าปลีกและแฟรนไชส์ลักษณะต่าง ๆ กิจกรรมในการจัดซ้ือ เช่น การหาแหล่ง
ผลิตภณัฑ์ การเจรจาต่อรอง ขั้นตอนการจดัซ้ือจากในและต่างประเทศ กลยุทธ์                    
และวิธีด าเนินการส าหรับผูจ้ดัซ้ือ การวางแผนสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะร้านคา้
ปลีก การวิ เคราะห์ก าไร การบริหารสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์ในระบบ                        
การไหลเวียนสินคา้ของฝ่ายจดัซ้ือและฝ่ายอ่ืน ๆ เช่น  ฝ่ายจดัแสดงสินคา้ การตลาด 
การเงินและผูข้าย 

 

   
208-305 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์ 3(2-2-5) 
 Information Technologies for Retail and Franchise Business   
 ศึกษาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจคา้ปลีกและแฟรนไชส์ โดยเน้นการน าเทคโนโลยีมาใช้

สนับสนุนการจัดการให้มีประสิทธิภาพ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารธุรกิจคา้ปลีกในดา้นการวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุม ตลอดจน
การน าขอ้มูลการขายมาใช้วิจยัตลาดและพฤติกรรมของลูกคา้เพื่อการตดัสินใจใน
ธุรกิจคา้ปลีกและแฟรนไชส์ 
 

 

208-400 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 3(2-2-5) 
 Merchandising Display and Store Decorations  
 ศึกษาหลกัการและสร้างทกัษะในการออกแบบและตกแต่งสถาปัตยกรรม ส่ิงประดบั

ตกแต่ง สินค้าเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผูบ้ริโภคทั้งทางกายภาพและจิตใจ และต่อยอดขายและภาพพจน์ของร้าน การจดั
ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน การใชแ้สง สี และเสียง เส้นและองคป์ระกอบใน
การตกแต่ง การจดัแสดงสามมิติ การจดัวางผงัภายในร้าน การจดัแสดงสินคา้เพื่อ       
การขายและการส่งเสริมการขาย รวมทั้ งศึกษาเทคโนโลยีในการออกแบบและ
ตกแต่ง 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

208-401 การด าเนินงานธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์ 3(2-2-5) 
 Retail  and Franchise Operations  
 การปฏิบติัตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจคา้ปลีกและแฟรนไชส์ 

โดยใช้ทฤษฎีและการฝึกปฏิบติัจากการศึกษาวิชาต่าง ๆ ท่ีเรียนมาในการด าเนิน
โครงการจ าลอง 

 

   
208-402 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม 3(1-4-4) 
 Seminar in Morals and Ethics  
 ตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม เข้าใจภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและแก้ไขข้อ
ขดัแยง้ รู้จกัการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององค์การและสังคม รู้จกัการใช้เหตุและผล มีจรรยาบรรณทาง
วชิาการและวชิาชีพ 

 

   
2.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก  
208-306 การจัดการหมวดหมู่สินค้า 3(2-2-5) 
 Category Management  
 ศึกษากลยุทธ์ เทคนิค และเคร่ืองมือในการจดัผลิตภณัฑ์แต่ละหมวดหมู่ส าหรับ                 

การขายและการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะกับลูกคา้แต่ละกลุ่มแต่ละท าเลท่ีตั้ ง 
วิธีการติดตามและตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ตน้ทุนไม่สูง                     
การบริหารสต๊อกสินคา้เพื่อสร้างก าไรและสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งในการบริหารหมวดหมู่สินคา้ 

 

   
208-307 การป้องกนัความสูญเสียและการบริหารความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Loss Prevention and Safety Management  
 ศึกษาความสูญเสียและอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัธุรกิจ รวมทั้งวิธีการและเคร่ืองมือ

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน กฎหมายท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั 
 

   
208-308 การจัดการคุณภาพงานบริการ 3(3-0-6) 
 Service Quality Management  
 ศึกษาถึงมาตรฐานการใหบ้ริการ ตามแนวทฤษฎีต่าง ๆ การพฒันาความตอ้งการของ

ลูกคา้ และศึกษาแนวทางในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และควบคุม และ
การตรวจสอบโดยใชห้ลกัและแนวคิดการควบคุมคุณภาพต่าง ๆ  

 



 

 

 

208-309 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ในธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์ 3(3-0-6) 
 Retail and Franchise Business Customer Relationship Management  
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประโยชน์ของการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ท่ีมีต่อองคก์ร 

รูปแบบ การน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ของ
องค์กร การออกแบบการน าสารสนเทศเขา้มาประยุกต์ใช้ การตอบสนองตรงกับ
ความตอ้งการของลูกคา้ ผลกระทบภายหลงัการน าการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์มาใช ้
แนวโนม้การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ และแนวโนม้ในอนาคต  

 

   
208-310 ธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์แบบไม่มีหน้าร้าน  3(3-0-6) 
 Non-Store Retail and Franchise Business  
 ศึกษาการด าเนินธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ท่ีไม่มีร้าน เช่น การขายปลีกด้วย                          

แคตาล็อก ทางโทรศพัท์ ทางทีวีหรือเคเบิ้ลทีวี และทางอินเทอร์เน็ต การคดัเลือก
ผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัวิธีการขาย การจดัหาและจดัเก็บผลิตภณัฑ์ การกระจาย
สินคา้ไปใหถึ้งมือผูบ้ริโภค วธีิท าการขายและการตลาด 

 

   
208-311 การพยากรณ์ยอดขาย 

Sales Forecasting 
3(3-0-6) 

 ศึกษาหลกั ทฤษฎี และความส าคญัของการพยากรณ์การขาย เทคนิค และวิธีการ
พยากรณ์ประเภทของขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจยัท่ี
มี อิทธิพลต่อความถูกต้อง แม่นย  าของการพยากรณ์ รวมทั้ งการน าผลของ                            
การพยากรณ์ไปเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพฒันาแผนการตลาด 

 

   
208-312 การจัดการสินค้าแฟช่ัน  3(3-0-6) 
 Fashion Merchandising  
 ศึกษาการติดตามความต้องการของผู ้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าแฟชั่น การติดตาม                       

การคิดคน้พฒันาสินคา้ใหม่และแนวโนม้ของแฟชัน่ใหม่ ๆ  การบริหารสินคา้และ                 
การจดัตกแต่ง การพฒันาพนกังานเพื่อการขายและการใหบ้ริการลูกคา้ 
 

 

208-313 การจัดการตราสินค้าส าหรับธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์ 3(3-0-6) 
 Branding in Retail and Franchise Business  
 ศึกษาวิธีการบริหารผลิตภณัฑ์และตรายี่ห้อในธุรกิจคา้ปลีกและแฟรนไชส์ ปัจจยั

และวิธีการพฒันาผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อของร้านค้าปลีก การจัดหาผูผ้ลิตและ                  
การบริหารการผลิต การจดัส่งสินค้า การก าหนดราคาและการส่งเสริมการตลาด

 



 

 

 

ส าหรับตรายีห่อ้ของร้าน 
   
208-314 วจัิยส าหรับธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์ 3(2-2-5) 
 
 

Research for Retail and Franchise Business 
ศึกษาความหมาย  บทบาท  ความส าคัญ  และประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ  
จรรยาบรรณของนกัวจิยั  ประเภทของการวิจยัทางธุรกิจ  ขั้นตอนการวิจยั  การเลือก
ปัญหาการวจิยั การก าหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งค  าถามในการวิจยั  ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ตวัแปรและเทคนิคการตั้งสมมติฐาน  การเลือกรูปแบบการวิจยั   เคร่ืองมือ 
และวิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    ส ถิ ติ ท่ีสอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ                              
การวิเคราะห์ขอ้มูล  การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเตรียมขอ้มูล และประมวลผล
ขอ้มูลการเขียนเคา้โครงการวจิยั การเขียนรายงานการวจิยั การประเมินผลการวจิยั   

 

   
208-403 สัมมนาการจัดการธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์ 3(1-4-4) 
 Seminar in Retail and Franchise Business  
 ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจคา้ปลีกและแฟรนไชส์ในปัจจุบนั

เช่น รูปแบบคา้ปลีกแบบแฟรนไชส์ร้านคา้ปลีกแบบลูกโซ่ และนวตักรรมธุรกิจคา้
ปลีกในรูปแบบอ่ืน  ๆ พฤติกรรมลูกค้าและตลาด กรณีศึกษาการอภิปราย                            
การฝึกงานและการปฏิบติัการในดา้นการด าเนินงานและการบริหารธุรกิจคา้ปลีก
และแฟรนไชส์ 
 

 

208-404 โครงงานทางธุรกจิค้าปลกีและแฟรนไชส์ 3(1-4-4) 
 Retail and Franchise Business Project 

วชิาบังคับก่อน : ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4 
 

 ศึกษา คน้ควา้ และปฏิบติัจริง ถึงขั้นตอนและกิจกรรมด าเนินงานของธุรกิจคา้ปลีก
และแฟรนไชส์ โดยน าทฤษฎีมาประยกุตใ์ชแ้ละน าเสนอโครงงาน 
 

 

2.4 กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา  
 208-479    สหกจิศึกษา 

Cooperative Education 
วชิาบังคับก่อน :  100-244 เตรียมสหกจิศึกษา 

9(0-40-9) 

 การปฏิบติังานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยท่ีการปฏิบติังานและการท ารายงาน
จะตอ้ง อยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารยท่ี์
ปรึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 

 



 

 

 

 


