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หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554 
 

    1. รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   
1.  กลุ่มคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

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

 Fundamentals of  Mathematics  

 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้สัญลักษณ์แสดง
กฎเกณฑ์ การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ีสามารถใช้ได ้    
ในการด าเนินชีวติ 

 

   

100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวดัแนวโน้ม        
เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ การจดัล าดบัและการจดัหมู่ การ
แจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่งประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบ
ปกติ     การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั
ค่าเฉล่ีย   ค่าตวัแปร และสัดส่วน การใชไ้คสแควร์ สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

   
100-112 คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน                                                                              3(3-0-6) 

 Introduction to Computer  

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ ประวติัความเป็นมาและ วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ในยุคต่าง  ๆ 
องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง 
ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 

   

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

 General Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้กบั             
การด าเนินชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการ
ด ารงชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 



 

 

 

101-116 แคลคูลสั 3(2-2-5) 

 Calculus   

 วชิาบังคมก่อน : 100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์  

 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทริกรัลของฟังก์ชัน่ ค่าจริงตวัแปรเดียว อินทิกรัล   
ไม่ตรงแบบ ล าดบัและอนุกรม ของจ านวนจริงและอนุกรมก าลงั  

 

   

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

 Probability and Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง    
ท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน         
การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิง
พารามิเตอร์ 

 

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

 Discrete Mathematics  

 ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ความสัมพนัธ์เวียนบงัเกิด
และระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิยาม อุปนยั ความสัมพนัธ์ทวิภาคและ    
ไดกราฟ การปิดของความสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์อิคววิาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอนัดบัยอ่ยและ
การแยกจ าพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วฏัจกัรฮามิลตนัฟังก์ชนั ถอดแบบ
ขั้นตอนวิถีท่ีสั้ นท่ีสุด ทรีแผ่ทัว่เล็กสุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การด าเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ป และ
ฟังกช์นัถ่ายแบบ 

 

   

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

 Computer  and  Information Technology Fundamentals  

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

 

   



 

 

 

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

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติ และนิเวศวิทยา  
ของส่ิงมีชีวิต รวมทั้ งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์และดุลยภาพระหว่าง               
เหล่าส่ิงมีชีวติทั้งหลาย  ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ 
โดยอาจมีตวัอย่างของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจ      
ต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีปลอดภยัและการใชว้ทิยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์

 

   

100-122 เคมีทัว่ไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  

 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบติัของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การสมดุลทาง
เคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชนัและรีดกัชนั เคมีจลน์ และนิวเคลียส 

 

   

100-123 ฟิสิกส์ทัว่ไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

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

 

   

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

                  Fundamental s 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  

                       ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ พลังงานกับชีวิต         
ความต่อเน่ืองของชีวิตและพันธุศาสตร์ การสืบพันธ์ุและการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ 
โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว ์นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลต่อระบบนิเวศ และ
การน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

   

100-128 ชีวติกบัพลงังาน                                               3(2-2-5) 

                  Life and Energy     

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังาน และชนิดของ
พลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและรูปแบบพลงังานและการเปล่ียนรูป
พลังงาน การแนะน าพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่ง
พลงังานทดแทนประเภทต่างๆ 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 และผลกระของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวติ วฒันธรรมของมนุษย ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ินฐานและการ
สถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชัด   ตั้งแต่สมยัอยุธยาเป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 

 

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

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 
15จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวัเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่  การ
ผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 

   

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมในยุค
ต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Man and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองคป์ระกอบของดนตรี อนั
เป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั
รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้

 

   

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่างๆ  การจบักลุ่มตวัโน้ต
ตามจงัหวะระดบัเสียง  กุญแจประจ าหลกั  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  บนัไดเสียงต่างๆ  การฝึก
อ่าน    ตวัโนต้ง่ายๆ  และใหส้ามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได ้ 

 

   

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม ความจ าของ
มนุษยก์ารเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ ความคิดและการ
แกปั้ญหา     การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  
เนน้การบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
จริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาววิฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย       
ท่ีส าคญั   ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่างๆ   การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย   การร่างกฎหมาย   การตีความกฎหมาย   การอุดช่องวา่ง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่างๆ 

 

   

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   หลักการ
เปล่ียนแปลง       การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

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

 

  
 

 



 

 

 

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพฒันาร่างกายและจิตใจใหส้มบูรณ์  

   

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Skills  in Social Dance  

 ศึกษาความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา ทิศทางในการลีลาศ     
การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง   ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ   มรรยาทในการลีลาศ   ทกัษะเก่ียวกบัการ
ลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั  รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 

 

   

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

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม   วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่างๆ   ความสัมพนัธ์
และอิทธิพลของมนุษย์กับสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหาและวิธีการ
แกปั้ญหาสังคม 

 

   

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

 Politics  and  Economics  in  Society  

 ศึกษาลทัธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั  ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองและ
เศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรูปแบบการปกครอง
แตกต่างกนัและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีต่อสังคม 

 

   

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา  
ทั้งปรัชญาตะวนัตกปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพดูเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  และการเตรียมตวัสอบและวิธีการท า
ขอ้สอบ   

 

   

100-163 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ศึกษาประวติัและประโยชน์ของนนัทนาการ  ความส าคญัของการพกัผอ่นและนนัทนาการท่ี
มีต่อการด าเนินชีวิต   กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ  
แนวโน้มและบทบาทของนันทนาการในสังคมปัจจุบัน และการฝึกร่วมกิจกรรม
นนัทนาการ 

 

   

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

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการด าเนินงานและวิธีใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด  ระบบ
การจดั หมู่หนงัสือ   บตัรรายการ(โอแพค็)   หนงัสืออา้งอิง   วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวธีิการสืบคน้จากฐานขอ้มูลและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ    
 

 

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

  Critical Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด การพฒันากระบวนการใช้เหตุผลทางตรรกวิทยา  ดว้ยกิจกรรม
การเรียนรู้และกิจกรรมฝึกการคิด การฝึกวิธีการคิดวิเคราะห์และการคิดสังเคราะห์ จาก
กรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปั้ญหาและการคิดสร้างสรรค์ จากการเผชิญสถานการณ์ 
การจดัการความรู้ การพฒันาเหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพื ่อตดัสินใจโดย
วิเคราะห์ความสมเหตุสมผล และการน าเสนอองค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธ์ิผลจากการฝึกฝน
ทกัษะการคิด  
 

 

   



 

 

 

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

เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเน้นประเทศพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศไทย  องคป์ระกอบ
ของประเทศร่วมเจรจา     ท่ีมีผลกระทบต่อประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศ
ไทย  

 

   

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

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกัสิทธิ
และหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตน
ห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์
ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดข้ึนเป็น
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์    

 

   

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั้ง
ตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิตของ
มนุษย ์ 

 

   

100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม 3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษา ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้ น          นว
นิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกบัชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติ
ท่ีดี  มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม  ทั้ งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรัก
วรรณกรรมและรักการอ่าน 
 

 



 

 

 

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

 Sufficiency  Economy             

                   ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลกัษณะต่างๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จดัการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอ่ม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์   

 

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

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และ ภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เน้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินให้เกิดคุณค่าต่อการด าเนิน
ชีวติ 

 

   

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

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลกัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ
ความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวทิยา  จิตวทิยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสันติวธีิ 

 

   
100-244 เตรียมสหกจิศึกษา  

 Cooperative Education Preparation  
 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
จริยธรรมในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตวัสมคัรงาน 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ การพฒันาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา 
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ การท างานร่วมกนัในองคก์ร 
และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน 
และเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  อนัเป็นพื้นฐานของการเตรียมตวัเพื่อการ
ท างานในสังคมอยา่งมีความสุข   

 



 

 

 

          3.  กลุ่มวชิาภาษา 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวธีิการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสารในดา้นการฟัง 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 าเนินชีวิตอย่างกวา้งขวางเพิ่มข้ึน เพื่อ
พฒันาความสามารถในการพดู ฟัง อ่านและเขียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

   

100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

                   Chinese I  

                   ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(pinyin) ให้ถูกตอ้งชัดเจนตาม  
หลกัสัทอกัษรจีน วธีิเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การ
พดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 

 

   

100-155 การพฒันาการอ่าน 3(2-2-5) 

 Reading  Development  

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การอ่านจบัใจความ การวิเคราะห์     
การตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

  
 
 

 



 

 

 

100-156 การพฒันาทกัษะการอ่านข้ันสูง                                                                                               3(2-2-5) 

 Improving  Advanced  Reading  Skills  

 ศึกษาการพฒันามโนทศัน์และเทคนิคของการอ่านภาษาองักฤษ  กลไกในการอ่านตลอดจนความ  
มุ่งประสงค์ในการอ่านหนงัสือ ระดบัของการอ่าน การเร่ิมตน้การอ่านและการอ่านเตรียม การ
อ่านกวาดและการอ่านเก็บ  การอ่านวเิคราะห์วจิารณ์และการอ่านตรวจพินิจ การอ่านเปรียบเทียบ
และการพฒันาความเร็วในการอ่าน วธีิการอ่านเร็วเบ้ืองตน้ การพฒันานิสัยในการอ่าน 

 

   

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

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบต่างๆ     
ในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพูดต่อท่ี
ชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติ    

 

   

100-250 ภาษาองักฤษ 3 3(2-2-5) 
 English  III  

                  วชิาบังคับก่อน  :  100-152 ภาษาองักฤษ 2  
                   ศึกษาทกัษะในการอ่านในรูปของการเสนอกลวิธีต่างๆ อนัจะเอ้ือให้เกิดความเขา้ใจในเร่ืองท่ี
อ่านไดดี้ข้ึน เทคนิคในการเดาความหมายของค าศพัท ์ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชท้ัว่ไปในวงการ
ธุรกิจ   วิธีการอ่านจับใจความและการตีความ ด้วยการฝึกอ่านค าจากบทความ ต ารา และ
หนงัสือพิมพ ์

 

   

100-251 ภาษาองักฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

                  วชิาบังคับก่อน  :  100-250 ภาษาองักฤษ 3  

                  ศึกษาทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในท่ีท างาน  การเขียนส านวนท่ีถูกต้องของภาษาอย่างมี
หลกัเกณฑ์และภาษาท่ีใช้ในสังคมท่ีจ าเป็นในการติดต่องานเช่นการใชโ้ทรศพัท์ การนดัหมาย 
การตอ้นรับแขก  การขอขอ้มูลและการจดบนัทึกขอ้ความ 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

100-252 ภาษาองักฤษส าหรับวชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 

                 English for Academic Purpose   

              ศึกษาศพัท์เทคนิค การใช้ภาษาและโครงสร้างประโยค ส านวนภาษาองักฤษท่ีใช้ส าหรับวิชาการ  
เฉพาะดา้น 

 

   

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

                Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

                 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ด้านในระดับท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกต้อง
สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้ค าศพัทจ์ากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของ
อกัษรจีนแบบตวัเต็ม (Traditional Character) และตวัย่อ(Simplified Character) ศึกษาค าศพัท์
ใหม่ประมาณ 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   

 ฝึกทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นท่ีต่อเน่ืองจากภาษามลายู 1 เพื่อ
สามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนดได ้

 

   

100-302 ภาษาญีปุ่่น 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ ค าศพัท์
พื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใชเ้ขียนประโยคในการส่ือสาร ฝึกทกัษะการฟังเพื่อความ
เขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั และฝึกการกล่าวแนะน าตวัดว้ย 
การพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร   
 

 



 

 

 

100-303     ภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-302  ภาษาญีปุ่่น 1   

 ฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพดู การเขียนประโยค การอ่าน
ขอ้ความพื้นฐานและค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียน
ตวัอกัษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหล ี1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาค าศัพท์พื้ นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ การทกัทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซ้ือของ โดยสนทนาตอบโต้
ดว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ ฝึกการเขียนเป็นรูปประโยค 

 

   
100-305 ภาษาเกาหล ี2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วชิาบังคับก่อน  : 100-304 ภาษาเกาหล ี1   
 ศึกษา รูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสาร ดว้ยการฟังและพูดภาษา
เกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใช้ในการท างาน ค าศพัท์ในบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษาบูรณาการ
ทกัษะพื้นฐานในระดบัสูงข้ึน 

 

   

100-351 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 1 3(2-2-5) 

                  English for Business  I  

                  ศึกษาการพฒันาทกัษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ โดยในการพฒันาทกัษะในการเขียน             
ให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝึกฝนให้
เขียนจดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพฒันาทกัษะการพูดให้นักศึกษา
เรียนรู้และฝึกฝนการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ  ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-352 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 2 3(2-2-5) 

                   English for Business II  

                   วชิาบังคับก่อน : 100-351 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 1  

                   ศึกษาการฝึกฝนต่อจากภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 1 โดยให้นกัศึกษาฝึกฝนเขียนจดหมายธุรกิจ
และ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซบัซ้อนและยุง่ยากยิ่งข้ึน  ทั้งยงัฝึกฝนการสนทนา และอภิปราย
แสดง ความคิดเห็นในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 

 

   

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

                   English  Conversation  

              ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใชเ้หตุการณ์สมมติเพื่อให้นกัศึกษาฝึกหดัในการสนทนา รูปแบบ   
ของภาษาท่ีได้เรียนมาแล้วในการสนทนา  ศึกษาการออกเสียงให้ถูกตอ้ง ศึกษาศพัท์ส านวน
ต่างๆ ท่ีน่ารู้  ฝึกทบทวนการเล่าล าดบัเหตุการณ์  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 
เพื่อเตรียมตวัในการเขา้สัมมนาหรือรับการอบรม 

 

 
              2. หมวดวชิาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวชิาแกนทางบริหาร 

201-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Organization and Management   

 

ศึกษาลกัษณะขององคก์าร อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โครงสร้างและวิธีด าเนินงานของ
องค์การธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การ การวินิจฉัยสั่งการ              
การส่งเสริมก าลงัใจผูป้ฏิบติังานและการควบคุม  

   
201-208  สถิติธุรกจิ 3(2-2-5) 

  Business Statistics  

 

ศึกษาความรู้เก่ียวกบัทฤษฎีและวิธีการทางสถิติต่างๆ ส าหรับการเก็บรวบรวม และการ
วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การส ารวจตวัอย่าง การแจกแจง
ของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร์               
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหพนัธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์    
การถดถอยและสหพนัธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตดัสินใจเชิงสถิติ
และฝึกปฏิบติัการโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ    

   



 

 

 

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

 Business Ethics  

 ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความส าคญัของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ีองค์การ
ธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างจริยธรรมในองคก์ารธุรกิจ โดยเนน้
จริยธรรมของผูบ้ริหาร และจริยธรรมของพนกังาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
ธุรกิจ ดว้ยการใชก้รณีตวัอยา่งประกอบ 

 

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

 Small Business Management  
 วชิาบังคับก่อน : 201-203 องค์การและการจัดการ  

 

ศึกษาการริเร่ิมจดัตั้งและด าเนินธุรกิจขนาดย่อมท่ีเหมาะสมกบัทรัพยากร สภาพแวดลอ้ม 
โดยค านึงถึงการจัดการด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย ์         
การจดัท าโครงการท่ีมีความเป็นไปได ้และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื การศึกษาจากกรณีศึกษา
ธุรกิจขนาดยอ่ม  

   

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

 Strategic Management  

 วชิาบังคับก่อน : ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4 และลงทะเบียนแล้วอย่างน้อย 109 หน่วยกิต  

 ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของการจัดการกลยุทธ์   การจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กระบวนการจดัการกลยุทธ์  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การก าหนดกลยุทธ์ การน ากล
ยทุธ์สู่การปฏิบติัการประเมินผลและควบคุมทางกลยทุธ์ 

 

   

202-101 หลกัการบัญชี 3(2-2-5) 

 Principles of Accounting  

 ศึกษาความหมาย วตัถุประสงคข์องการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี แม่บทการ
บญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี          
การจดัท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการ
ใหบ้ริการ ระบบใบส าคญั และระบบเงินสดยอ่ย 
 
 
 

 

   



 

 

 

202-103 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 

 Taxation I  

 ศึกษาหลกัเกณฑ ์วธีิการประเมินและการจดัเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร และ
ภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต 
อากรแสตมป์ และอ่ืน ๆ 
   

 

202-205 การเงินธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Business Finance  

 ศึกษาขอบเขต บทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารการเงิน เป้าหมายและความส าคญัของ  การ
จดัการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอ่านและตีความหมายงบ
การเงินขั้นตน้ เทคนิคของการวเิคราะห์ทางการเงิน หลกัเบ้ืองตน้ในการจดัการทางการเงิน
ของธุรกิจ ทั้งในดา้นการจดัหาและจดัสรรเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน การจดัการเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบนัการเงินและตลาดการเงิน 

 

                 

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

 Managerial Accounting  

 วชิาบังคับก่อน  :  202-101  หลกัการบัญชี (นักศึกษาต้องสอบผ่านก่อนเท่าน้ัน)  

 ศึกษาการใชร้ายงานขอ้มูลทางการบญัชีในการวางแผน การควบคุมของฝ่ายบริหาร เทคนิค
ต่างๆ ท่ีใช้ในการตดัสินใจทั้งระยะสั้ นและระยะยาว ลกัษณะแลระบบตน้ทุนการบญัชี   
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณ ความสัมพนัธ์ระหว่างต้นทุน   
จ  านวนการผลิตและก าไร การบญัชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะห์ และการวางแผน
จดัหาสินทรัพยถ์าวร 

 

   

203-100 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6 ) 

 Micro Economics  
 ศึกษาเก่ียวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์  ปัจจยัการผลิตในรูปต่างๆ ของการผลิต 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคระบบตลาด   อุปสงค์ อุปทาน  มูลค่าและราคา การก าหนด
ค่าตอบแทนใหแ้ก่ปัจจยัการผลิตในรูปดอกเบ้ีย ก าไร ค่าเช่า และค่าจา้ง ก าลงัแรงงาน และ
ประชากรแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพนัธ์ บทบาทของรัฐเก่ียวกบัเศรษฐกิจโดยทัว่ ๆไป 
เพื่อใหเ้ขา้ใจแนวความคิดและหลกัวชิาทางเศรษฐศาสตร์อยา่งกวา้ง ๆ 

 

   



 

 

 

203-200 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 

 Macro Economics  

 ศึกษาเก่ียวกบัรายไดส่้วนบุคคล และรายไดป้ระชาชาติ พฤติกรรมของปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ต่างๆซ่ึงเป็นตวัก าหนดรายไดป้ระชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม 
การลงทุน การใชจ่้ายของรัฐบาล การส่งออกสุทธิ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ระบบการเงิน และ
การธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลงัสาธารณะ การคา้ระหวา่งประเทศ การคา้เสรี 
และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การพฒันาเศรษฐกิจ และการน าไปประยกุตใ์ช ้

 

   
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(3–0–6) 
 Management Information Systems  

 ศึกษาการบริหารองค์การดิจิทลั  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ บทบาทและ
องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในองค์การ รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ  
การประยุกตใ์ช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน กระบวนการธุรกิจ  การออกแบบ
องคก์ารใหม่โดยใชร้ะบบสารสนเทศ ระบบจดัการห่วงโซ่อุปทาน ระบบบริหารองคก์าร 
(ERP) การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์และการท าธุรกิจอิเลิกทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ตและ
โครงสร้างข่าวสารภายในองคก์รยุคใหม่ การจดัการความสัมพนัธ์ลูกคา้ และระบบจดัการ
ความรู้ การรักษาความปลอดภยัและการควบคุมระบบสารสนเทศ   และผลกระทบทาง
จริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ 
 

 

   
   
   
   
  

 
 



 

 

 

205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  
 ศึกษาหนา้ท่ีทางการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกล
ยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การพฒันาและการฝึกอบรม   
การพฒันาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนสวสัดิการ จูงใจ บ ารุงขวญั การประเมินผลงาน  การ
เปล่ียนแปลงต าแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์ และแนวโน้มการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์

 

   
206-200 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 

 Operations Management  

 วชิาบังคับก่อน : 201-208 สถิติธุรกจิ  

 ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์ การวางแผนและการ
ควบคุม การเลือกท าเลท่ีตั้ง การวางผงัโรงงาน การศึกษางาน วสัดุคงคลงั การควบคุม
คุณภาพ การจดัการงานซ่อมและบ ารุงรักษา ปัจจยัมนุษยท่ี์มีผลต่อการด าเนินงาน 

 

   
301-209 กฎหมายธุรกจิ    3(3-0-6) 

 Business  Laws  

 ศึกษาความหมายและลกัษณะทัว่ไปของนิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศสัญญาเก่ียวกบั 
ช้ือขาย เช่าทรัพยเ์ช่าช้ือ จ านอง จ าน า ค  ้าประกนั และกฎหมายเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน บริษทั
จ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด  รวมทั้ งกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ เช่น สหกรณ์ 
รัฐวิสาหกิจ สมาคมการค้า หอการค้า ตลอดจนพระราชบัญญัติต่างๆ  เช่น ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ คุม้ครองผูบ้ริโภค และส่งเสริมการลงทุน 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
206-300 การจัดการด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Industrial  Safety  Management  

 ศึกษาหลักการจัดการในด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการ
เบ้ืองตน้ของอุบติัเหตุ ชนิด สาเหตุ  และวิธีการป้องกนัอุบติัเหตุ ความปลอดภยัและ
การจดัการดา้นความปลอดภยั กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัในอุตสาหกรรม การ
วางแผนงานด้านความปลอดภยัและวิธีการจูงใจ หลักและวิธีการในการป้องกัน
อคัคีภยัในอุตสาหกรรม หลกัการควบคุมสภาพแวดลอ้มทางอุตสาหกรรม ระบบการ
จดัการดา้นความปลอดภยั และระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยั การบริหารความ
เส่ียง และการประยกุตใ์ช ้ 

 

   
206-303 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 

 Quality  Management  
 ศึกษาประวติั  ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีของการจดัการคุณภาพ นโยบายคุณภาพ 
การจดัองค์การ การวางแผนคุณภาพ กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิง
รวม ระบบมาตรฐานดา้นคุณภาพ และการประกนัคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต 
และบริการ รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพสินคา้ 

 

   
206-304 การวางแผนและการควบคุมการผลติ 3(3-0-6) 

 Production  Planning  and  Control  

 วชิาบังคับก่อน : 206–200  การจัดการการด าเนินงาน  

 ศึกษาระบบการผลิต ขอ้มูลในการวางแผนและควบคุมการผลิต พยากรณ์การผลิต            
การวางแผนก าลงัการผลิต การควบคุมสินคา้คงคลงั การจดัตารางการผลิต และการ
ควบคุมตน้ทุนการผลิต  

 

   
   
   
   
   
 
 

 
 
 

 



 

 

 

206-305 การจัดการโครงการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial  Project  Management  
 ศึกษาหลกัการ และทฤษฎีของการจัดการโครงการ การวางแผน การด าเนินการ การ
ควบคุม การติดตาม ประเมินผลและประสานงานโครงการ ความเป็นไปได้ของ
โครงการ การจดัโครงสร้างองคก์ารโดยเนน้โครงการธุรกิจอุตสาหกรรม วิธีการและ
เทคนิคการวเิคราะห์ปัญหา การวางแผนและการจดัการการใชท้รัพยากร  

 

   
206-306 การวเิคราะห์ต้นทุนและการจัดท างบประมาณอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial  Budgeting  and  Cost  Analysis  
 ศึกษาการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุน การวิเคราะห์ตน้ทุนเพื่อการวางแผนส าหรับ
การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตดัสินใจ หลักการก าหนดราคาสินค้า การ
วิเคราะห์ตน้ทุนโดยงบประมาณและโดยกิจกรรมการผลิตแต่ละกิจกรรม การจดัท า
งบประมาณโดยการวิเคราะห์เชิงระบบ การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทน การจดัสรรงบประมาณ 

 

   
206-307 การศึกษาการท างาน 3(2–2–5) 

 Work  Study  
 ศึกษาการวิเคราะห์วิธีการท างาน การเคล่ือนไหว การก าหนดมาตรฐาน เพื่อใช้ใน
กระบวนการออกแบบและวิเคราะห์งาน การใช้แผนภูมิต่างๆเพื่อการวิเคราะห์งาน 
และการเขียน Flow Process Chart  

 

   
206-308 การวจัิยการจัดการอุตสาหกรรม 3(2–2–5) 

 Industrial  Management  Research  
 วชิาบังคับก่อน : 201–208  สถิติธุรกจิ  
 ศึกษาความหมาย และความส าคญัของการวิจยัการจดัการอุตสาหกรรม ขั้นตอนใน
การด าเนินงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  การก าหนดปัญหาและ
วตัถุประสงคใ์นการวจิยั การคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง การตั้งสมมติฐาน 
และการทดสอบ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผล การวิเคราะห์ และน าเสนอ
รายงานผลงานวจิยั 
 

 

  
 
 

 



 

 

 

206–314 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและการสร้างแรงจูงใจ 3(3-0-6) 
 Industrial Psychology and Motivation  
 ศึกษาหลกัและทฤษฎีทางดา้นจิตวิทยาอุตสาหกรรม การวิเคราะห์บทบาท ทศันคติ 
และค่านิยมของบุคคลในองค์การ การจูงใจพนักงานในองค์การ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการท างาน ภาวะการเป็นผูน้ า และผูต้ามท่ีดี แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการ   จูง
ใจท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

   
206-414 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 Logistics  and  Supply  Chain  Management  
 ศึกษาหลกัการ แนวคิด บทบาทหนา้ท่ี และความส าคัญของโลจิสติกส์ ระบบห่วงโซ่
อุปทานท่ีสร้างประสิทธิภาพทางด้านการผลิตและการตลาด การจดัการโลจิสติกส์              
โดยครอบคลุมทั้งระบบ เร่ิมตั้งแต่การจดัหาและจดัซ้ือ การจดัการและการควบคุม
สินค้าคงคลัง การขนถ่ายวสัดุ การวางแผนและควบคุมการผลิต การบรรจุภณัฑ ์     
การขนส่ง การกระจายสินค้า  การจัดจ าหน่าย การบริการลูกค้า  และระบบ
สารสนเทศโลจิสติกส์   

 

   
206-415 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการอุตสาหกรรม 3(2–2–5)  

 Industrial  Management  Information  Systems  
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย บทบาท และความส าคญัของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการอุตสาหกรรม โครงสร้างของระบบสารสนเทศและความสัมพนัธ์ของระบบ
ขอ้มูลในองคก์าร ศึกษาถึงผลกระทบของการใช้ระบบขอ้มูลช่วยในการจดัการ และ
การตัดสินใจ ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ในการจดัการอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการอ่านผลลพัธ์เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจ 

 

   
206-416 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 3(1–4–4) 

 Seminar  in  Industrial  Management  
 อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ เช่น ดา้นการเพิ่มผลผลิต ดา้นการตลาด ดา้น
การขนส่ง ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสินคา้คงคลงั ดา้นคุณภาพ ดา้นตน้ทุนการผลิตและ
ดา้นแรงงาน เป็นตน้  

 

 
 
 
 



 

 

 

              2.3 กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
206-302 กฎหมายอุตสาหกรรม และแรงงาน   3(3–0–6) 

 Industrial  and  Labor  Legislation  
 ศึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน กองทุนเงินทดแทน ประกนัสังคม 
กฎหมายระหวา่งประเทศ พระราชบญัญติัโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายอุตสาหกรรม 
รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

   
206-309 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3–0–6) 

 Industrial  Economics  
 ศึกษาประเภทและความส าคัญของอุตสาหกรรม  เทคนิคในการวิ เคราะห์เชิง
เศรษฐศาสตร์ เช่น ตน้ทุน จุดคุม้ทุน ท าเลท่ีตั้ง มูลค่าซาก และการคิดค่าเส่ือมราคา เป็น
ตน้ เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจในลงทุน 

 

   
206-310 การจัดการส่ิงแวดล้อมทางอุตสาหกรรม 3(3–0–6) 

 Industrial  Environmental  Management  
 ศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความส าคญัของระบบนิเวศวิทยา การพฒันาเพื่อความ
ย ัง่ยืน เทคโนโลยีสะอาด กฎหมาย พระราชบญัญติั และหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
ระบบ ISO 14000 ลักษณะสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานใน
อุตสาหกรรมผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและมลพิษอนัเน่ืองมาจากอุตสาหกรรม การ
จดัการ และแนวทางแกไ้ขปรับปรุง คุณธรรม และความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการใน
การดูแลและก าจดัของเสียจากอุตสาหกรรม 

 

   
206-312 การจัดการการตลาดสินค้าอุตสาหกรรม 3(3–0–6) 

 Industrial  Marketing  Management  
 วชิาบังคับก่อน : 203–206  หลกัการตลาด  

 ศึกษาประเภทของสินคา้อุตสาหกรรม สินคา้ทดแทน พฤติกรรมของลูกคา้ ระบบการ
จดัซ้ือ การพฒันาผลิตภณัฑ์ กลยุทธ์ในการจดัจ าหน่ายและแผนการตลาด การส่งเสริม
และการควบคุมการตลาด 
 

 

   
   
  

 
 



 

 

 

206-313 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(3–0–6) 
 Hospitality  Industry  Management  
 ศึกษาลกัษณะพื้นฐานของอุตสาหกรรมบริการ รูปแบบการบริหารจดัการลกัษณะต่างๆ 
ชนิด และประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจบริการท่ีพกั ธุรกิจคมนาคม
ขนส่ง ธุรกิจร้านอาหาร และภตัตาคาร ธุรกิจด้านบนัเทิงและนันทนาการ ธุรกิจการ
ท่องเท่ียว และธุรกิจ MICE 

 

   
206-413 การออกแบบระบบงานและข้อมูล 3(3–0–6) 

 Information  and  Work  Systems  Design  
 ศึกษาแนวคิดท่ีใชใ้นการวิเคราะห์จดัระบบงานโดยอิงความถนดัของผูท้  างานแต่ละกลุ่ม
เปรียบเทียบกับการอิงกระบวนการของงาน ปัญหาการส่งผ่านงาน และข้อมูลซ่ึงมี
ผลกระทบในเชิงเวลาและคุณภาพ ผลงานการศึกษาความตอ้งการ และการวิเคราะห์
ออกแบบการพฒันาระบบ คุณลกัษณะของฐานขอ้มูล การส่งผา่นและแลกเปล่ียนขอ้มูล 
ตลอดจนการจดัท าคุณลกัษณะความตอ้งการของระบบ 

 

   
206-419 การจัดการงานซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรม  

 Industrial  Maintenance  Management  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการจดัหน่วยงาน เพื่อการจดัการงานซ่อมบ ารุง  การบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ การน าระบบ วิธีการ  และเทคนิคต่างๆ มาใชใ้น
การปฏิบติั การซ่อมบ ารุง การแกไ้ข การซ่อมบ ารุงแบบป้องกนั การซ่อมบ ารุงแบบ  ทวี
ผล และการบริหารงานซ่อมบ ารุงอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต 

 

   
206-420 การจัดการการเพิม่ผลผลติ 3(3–0–6) 

 Productivity  Management  
 ศึกษาความจ าเป็นและความส าคญัของการเพิ่มผลผลิต แนวคิดและวิวฒันาการดา้นการ
เพิ่มผลผลิต องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเคร่ืองมือพื้นฐานในการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน ผลท่ีได้รับจากการเพิ่มผลผลิตทั้งในองค์การ 
พนักงาน และภาพรวมในระดบัประเทศ การน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานและ
ชีวิตประจ าวนั รวมทั้งการหาแนวทางน าเคร่ืองมือไปพฒันางานเพื่อเขา้สู่การสร้างงาน
คุณภาพ 
 
 
 

 



 

 

 

206-422 การจัดการสินค้าคงคลงั 3(3–0–6) 
 Inventory  Management  
 ศึกษาบทน าเก่ียวกบัการจดัการสินคา้คงคลงั ประเภทของสินคา้คงคลงั ตน้ทุนเก่ียวกบั
สินคา้คงคลงั และการวดั เหตุผลของการเก็บสินคา้คงคลงั ปัญหาจากการ   มีสินคา้คง
คลงั เทคนิคการพยากรณ์อุปสงค์ วิธีการตรวจนบัสินคา้คงคลงั ระบบควบคุมระดบั
สินคา้คงคลงั และการค านวณปริมาณการสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือ 
 

 

206-423 การออกแบบและพฒันาผลติภัณฑ์ 3(2–2–5) 
 Product  Design  and  Development  
 ศึกษาหลักในการออกแบบผลิตภณัฑ์   เทคนิคการออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อการผลิต  
กระบวนการในการพฒันาผลิตภณัฑ์ การจดัการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และการ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงการใช้โปรแกรมกราฟฟิคในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ(์Solid Work) 

 

  

 
206-425 นโยบายและการวางแผนพฒันาอุตสาหกรรม 3(3–0–6) 

 Policy and Planning on Industrial Development  
 ศึกษานโยบาย และแผนพฒันาอุตสาหกรรม นโยบายชาตินิยม นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
นโยบายส่งเสริมการลงทุน นโยบายการส่งเสริมการส่งออก ความเป็นมา และลกัษณะ
โครงสร้างอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งปัญหาและแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมไทยใน
อนาคต 
 

 

206-426 หัวข้อพเิศษทางการจัดการอุตสาหกรรม 3(3–0–6) 
 Special  Topics  in  Industrial  Management  

 ศึกษาหัวขอ้พิเศษท่ีน่าสนใจดา้นการจดัการอุตสาหกรรม ส าหรับแต่ละภาคการศึกษา 
โดยหัวข้อท่ีจะน ามาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
สาขาวชิา และคณบดี 
 

 

              2.4 กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
206–479 สหกจิศึกษา 9(0–40–9) 

 Cooperative Education  
 วชิาบังคับก่อน  :  101-244  เตรียมสหกจิศึกษา  
 การปฏิบติังานจริงในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยท่ีการปฏิบติังานและการท ารายงาน
จะตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารยท่ี์ปรึกษา 
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 

 

 


