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1.  รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  

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

 Fundamentals of Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย นิยาม ประพจน์ การ

ให้สัญลักษณ์แสดงกฎเกณฑ์การอ้างเหตุผล วิวฒันาการความคิดทาง
คณิตศาสตร์และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 
 

 

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

ขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย  ทฤษฎีความน่าจะ
เป็นเบ้ืองตน้  การจดัล าดบัและการจดัหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบ
ต่างๆ การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่างประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบ
ปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย ค่าตัวแปร และสัดส่วน การใช้ไคสแควร์ 
สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 
 

 

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

วิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้กบัการด าเนินชีวิต เนน้การใชว้ิทยาการทางเคมี 
ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวข้องเพื่อการด ารงชีวิตและความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Probability and Statistics  
 ศึกษาสถิติพรรณนาแนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็นการแจกแจงความ

น่าจะเป็นการแจกแจงท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจก
แจงไคสแควร์ และการวเิคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
 

 

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

 Fundamentals of Computer and Information Technology           
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การพฒันา

โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสาร
ขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้งานเวิร์ด องค์ประกอบ
และระบบของคอมพิว เตอร์  อุปกรณ์น าข้อมูล เข้าและแสดงผล 
หน่วยความจ าส ารอง  ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์  การ
ประมวลผลข้อมูล ผ ังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 

 

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

  Man and Environment  
 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้ งความหลากหลายของเหล่า
ส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย  ตลอดจน
ปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ โดยอาจ 
มีตวัอยา่งของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเขา้ใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 

 

 

 

 

 



 

 

 

100-128 ชีวติกบัพลงังาน      3(3-0-6) 
 Life  and Energy    
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของ

พลังงานและชนิด  ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
พลังงานและรูปแบบพลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน การแนะน า
พลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศกัยภาพของแหล่ง
พลงังานทดแทนประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 
พลงังานน ้า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ 
รวมถึงการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน 
 

 

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

 Life  and Modern Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลงังาน และ
เทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต 
และผลกระของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวติ วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 

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

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้าง
ความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดีต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ข
ปัญหาสภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

100-175   หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Principles of Physics  
 ศึกษาหลักการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการ

เคล่ือนท่ีกลศาสตรกลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

      2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 Thai  Civilization  

 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก การตั้ง
ถ่ินฐานและ   การสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอน
เหนือ การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้ งอารยธรรมของชาติ
โบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารย
ธรรมขอม  อารยธรรมศรีวิชัย การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชัด  
ตั้ งแต่สมัยอยุธยา  เป็นต้นมา  จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวนัตกและ
อิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของ
โครงสร้างไทยและลกัษณะทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100-134 อารยธรรมตะวนัตก 3(3-0-6) 

 Western Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวั
เขา้สู่อารยธรรมยคุใหม่   การผสมผสานระหวา่งอารยธรรมตะวนัตกและอารย
ธรรมตะวนัออก ผลกระทบต่อ   การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง 
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 

 

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปัตยกรรม  จิตรกรรมและประติมากรรม ลกัษณะความแตกต่างระหวา่ง
ศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิว ัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคต่าง ๆ รวมทั้ ง
แนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Man and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้ งของไทยและสากล  ความเข้าใจ
องค์ประกอบของดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก 
เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีต
กวบีางคน 
 

 

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา 
การจ าแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถ
ปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General Psychology   

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับจิตวิทยา ปัจจัยด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรม พฒันาของมนุษย์ ความจ าของมนุษย์ การเรียนรู้ การรับรู้  
บุคลิกภาพ  แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุษย ์ความคิด สติปัญญา จริยธรรม 
การปรับตวั สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม 
เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคม
เผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 

 

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

 Introduction to Laws  
 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย  ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย 

สกุลกฎหมาย  ท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์
แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย  กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่าง
กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องวา่งของกฎหมายสิทธ์ิและการใช้
สิทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์  รัฐ  กระบวนการทางการเมือง  
รัฐบาล รัฐสภา  พรรคการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมือง
ท่ีส าคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 
 

 

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย  รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการ
ปกครอง สถาบนันิติบญัญติั บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน  ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง
และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  หลกัการเปล่ียนแปลง การปกครองจนถึง
ปัจจุบนั  รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles of Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ปัจจยัก าหนดอุปสงค์ อุปทานของสินคา้ พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ลกัษณะส าคญัของการตลาด สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบญัชีผลิตภณัฑ์ประชาชาติ การ
ก าหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป 
ความส าคญัของการคา้และการเงินระหวา่งประเทศในดุลการช าระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 
 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance   

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเ ก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย   ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศ
จงัหวะต่าง ๆ  
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม  วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง 
ๆ  ความสัมพันธ์และอิทธิพลของมนุษย์กับสังคม  หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม ทั้งสังคมแบบ
เผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 
 

 

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

 Politics and Economy in Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั ความสัมพนัธ์ 
แนวโน้ม   การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิด
ปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทางการเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจน
การบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาตามหลกั
ธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

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

 General  Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา 

และคุณวิทยา   ทั้งปรัชญาตะวนัตก ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย 
การตีความปรัชญาเกี่ยวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์
ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า  
 

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
Study Skills in Higher Education 

2(1-2-3) 

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลกัสูตรของมหาวิทยาลัย เป้าหมายใน
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วธีิการสร้างทกัษะการ
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง 
เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้ เทคนิคการพูดเพื่อ
น าเสนองาน  เทคนิคการบริหารเวลา เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการ
เขียนรายงาน วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  การเตรียมตวัสอบและวิธีการท า
ขอ้สอบ 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Critical Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด ปัจจยัพื้นฐานของการคิด ลกัษณะของการคิด 
ความส ัมพนัธ ์ระหว ่า งสมองกบัการคิด  ความส าคญัของการค ิด 
กระบวนการค ิด  อ ุปสรรคของการค ิด   การ ป้องก นัและแก ไ้ข
ขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ เน้นพฒันากระบวนการคิด
วิเคราะห์ จากกรณีศึกษา การเผชิญสถานการณ์ การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผล
และการน าเสนอองค์ความรู้ที่เป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิด
วิเคราะห์ 
 

 

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

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบ
ภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 
 

 

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

 Ideal Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงค์
ของมหาวิทยาลยั  กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การ
ท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จักสิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้
ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรมและ
การปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนและชาติ  เพื่อน าองคค์วามรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนั
พึงประสงค์  ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึง
ประสงค ์ 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนใน
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอ
ใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และคุณภาพชีวติ 
 

 

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

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค ์องคป์ระกอบและ
รูปแบบของความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การ
แสวงหาข้อมูลและความรู้ เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์  แนวทางการ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  การประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั แนว
ทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในชีวิตจากส่ิงแวดลอ้ม อาหาร การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั 
การใชชี้วติทัว่ไป ความปลอดภยัจากการมีเพศสัมพนัธ์ ความปลอดภยัจาก
ยาเสพติด เทคนิควิธีการจัดการกับความเส่ียงด้านสุขภาพและความ
ปลอดภยัในชีวติ 
 

 

100-171 กฬีาและนันทนาการ 1(0-2-1) 

 Sports and Recreation  

 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนันทนาการ กฎ กติกา หลกัการออก
ก าลังกายท่ีถูกต้อง การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของ
กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึก
ทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-172 ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 3(3-0-6) 

 Being Thai Citizen  

 ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ี ดีของ
สังคมไทย  เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและ
สังคมโลก การมีส่วนร่วมทางสังคม  การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการ
ทุจริต ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็น
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั และการปลูกฝังจิตส านึก  การมีระเบียบ
วินัยในตนเอง ความสุจริต เป็นต้น รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ า
ในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 
 

 

100-173 สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า 1(0-2-1) 

 Information for Study Skills   

 ศึกษาความส าคญัของสารสนเทศ การเขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสืบคน้ การใชห้้องสมุด การรวบรวมขอ้มูล
และการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใช้
สารสนเทศ 
 

 

100-200 พหุวฒันธรรม   3(3-0-6) 

 Multiculturalism   

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม  ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของ
โลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวถีิชีวติของมนุษย ์
 

 

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

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ือง
สั้ น นวนิยาย  บทกวี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเข้าใจเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบัชีวิต ในคุณค่าดา้นความดี ความงาม
และความจริง เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม 
ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรัก  การ
อ่าน 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-240 เศรษฐกจิพอเพยีง   3(3-0-6) 

 Sufficiency Economy    

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้ งการ
บริหารจดัการในครอบครัว การจดัการของชุมชน การประกอบการขนาด
ยอ่ม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
กระแสโลก 
 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชน
ชาติตะวนัออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินใต ้เน้นภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านภาษาและ
วรรณคดี เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการด าเนินชีวติ 
 

 
 
 
 

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace Studies   
 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหา

ความขัดแย้งและความรุนแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และ
ระหว่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู้   ด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา 
จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผูเ้รียนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความ
ขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 

 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social Adjustment   

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน 

จริยธรรมในวิชาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน การพฒันา
บุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร การสร้าง
มนุษยสัมพนัธ์ การท างานร่วมกนัในองคก์ร และระบบบริหารงานอยา่งมี
คุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่กระบวนการสหกิจศึกษา
หรือการท างานในอนาคต 
 

 



 

 

 

3 กลุ่มวชิาภาษา  

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร 
ในดา้นการฟัง การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิด
ในการใชภ้าษา 
 

 

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

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลในประโยคและส านวนท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัในสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว 
การซ้ือสินคา้ การท างาน เป็นตน้ จากการฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั 
ประกาศแบบสั้น สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อบรรยายความตอ้งการของ
ตนเอง เช่น การฝากขอ้ความทางโทรศพัท ์เขียนบนัทึกสั้น ๆ เป็นตน้  
 

 
 
 
 
 

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

 English II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใช้
เวลาว่าง สามารถน าบทเรียนไปประยุกต์ใชเ้พื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั
ได ้บรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้
เหตุผลหรืออธิบายความคิดเห็นและแผนการของตนเองได ้
 

 

100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เนน้การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน(pinyin)ให้
ถูกตอ้งชดัเจนตาม หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้าง
ประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Reading Development in Thai   

 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การ
อ่านจบัใจความ   การอ่าน วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการ
เขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai Speech    

 ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึก
ทกัษะการพูดแบบต่าง ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกต้อง การใช้ถ้อยค าส านวนท่ี
ไพเราะ ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไป
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติ 

 

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

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง 
เพื่อพฒันาทกัษะดา้นการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียน
โครงการ การสรุปบทความทางวชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็น
ทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 
 

 

100-253 ภาษาจีน 2     3(2-2-5) 

 Chinese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้
ภาษาให้ถูกตอ้งสอดคล้องกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การคน้ค าศพัท์
จากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอกัษรจีนแบบตวัเต็ม (Traditional 
Character) และตวัยอ่(Simplified Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 
600 ค า 
 

 

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้น
การฟัง พดู อ่าน เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั  

 



 

 

 

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ี
ต่อเน่ืองจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการส่ือสารและ
ตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น 1 3(2-2-5) 

 Japanese I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษร
คาตะคานะ ค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใชเ้ขียนประโยค
ในการส่ือสาร ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็น
ภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั และฝึกการกล่าวแนะน าตวัดว้ยการ
พดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและ
การพูด การเขียนประโยค การอ่าน ขอ้ความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝน  การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรา
งะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  
 

 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบท
สนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั  โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และ
การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ ฝึก   การเขียนเป็นรูปประโยค 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-304 ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ย
การฟังและพูดภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใช้ในการท างาน ค าศพัท์
ในบทเรียน โดยฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 

 

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

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาเขมร ศึกษาไวยากรณ์เบ้ืองตน้และรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียง
ตามหลกัสัทศาสตร์ ฝึกอ่านประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

 

100-307 ภาษาเขมร 2  

 Khmer II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306 ภาษาเขมร 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร
ในระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้า
และบทอ่านสั้ นๆ และฝึกการสนทนาท่ีเก่ียวข้องกับการค้า ธุรกิจการ
เดินทาง การศึกษา  
 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar I   

 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า 
ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั การอ่านฝึกอ่านข้อความ สั้ น ๆ สามารถสรุปและตอบ
ค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้

 

 
 
 

 

100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar II   
 วชิาบังคับก่อน : 100-308 ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่า
ในระดบัท่ียากข้ึน การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้า
และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนาในทางธุรกิจ  
 

 



 

 

 

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog I   

3(2-2-5) 

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบท
สนทนาท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  
 

 

100-311 ภาษาตากาลอ็ก 2 3(2-2-5) 

 Tagalog II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาค าศพัท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบท
สนทนาในเร่ืองเฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ   
 

 

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยเนน้ทกัษะดา้นการฟังและการพูด 
และศึกษาส านวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
 

 

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

 English for Business   

 ศึกษาค าศพัท์และส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองค์กร การ
เขียนกระบวนการทางธุรกิจ การอ่านขอ้มูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่่วมกนั
ในส านกังาน การติดต่อทางโทรศพัท ์การจดัเรียงก าหนดการและการนดั
หมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวยีน ค าเตือน ป้ายประกาศ  
 

 

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

 Reading Development in English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด 
การเดาค าศพัท์จากเน้ือเร่ือง การอ่านเพื่อจบัใจความ เพื่อเสริมทกัษะการ
อ่านในภาษาองักฤษให้มีความเขา้ใจรวดเร็วยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงั
สามารถเพิ่มพูนความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ือง
ท่ีหลากหลาย 
 
 
 
 

 



 

 

 

              2. หมวดวชิาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวชิาแกนทางบริหาร 

201-203 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Organization and Management   
 ศึกษาลกัษณะขององค์การ อ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีด าเนินงาน

ขององค์การธุรกิจ หน้าท่ีส าคญัของกระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองค์การ 
การจดัคนเขา้ท างาน การสั่งการ และการควบคุม พร้อมทั้งเคร่ืองมือทางการจดัการ
เบ้ืองตน้ 

 

 

201-208  สถิติธุรกจิ 3(2-2-5) 
  Business Statistics  
 ศึกษาความรู้เก่ียวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติต่างๆ ส าหรับการเก็บรวบรวมและการ

วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อการตดัสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การส ารวจตวัอยา่ง การแจกแจง
ของตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร์ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหพนัธ์อยา่งง่าย การวิเคราะห์
การถดถอยและสหพนัธ์พหุคูณ และการวเิคราะห์อนุกรมเวลาและการตดัสินใจเชิงสถิติ
และฝึกปฏิบติัการโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

 

201-303 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 
 

 

201-412   การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management  
 วชิาบังคับก่อน : ลงทะเบียนแล้วอย่างน้อย 99 หน่วยกติ  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจดัการเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการธุรกิจ ความรับผิดชอบของ
องคก์ารธุรกิจต่อสังคม การก าหนดทิศทางขององคก์าร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การประเมินผลและควบคุมทางกลยทุธ์ 
 
 
 

 



 

 

 

202-101 หลกัการบัญชี 3(2-2-5) 

 Principles of Accounting  

 ศึกษาความหมาย วตัถุประสงคข์องการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี แม่บท
การบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลักการบญัชีคู่  การบนัทึกบญัชีตาม
วงจรบญัชี การจดัท างบทดลอง กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้
และกิจการใหบ้ริการ ระบบใบส าคญั และระบบเงินสดยอ่ย 
 

 

202-103 การภาษีอากร 1  3(3-0-6) 

 Taxation I  

 ศึกษานโยบายภาษีอากร วิธีการประเมิน หลกัเกณฑ์ในการจดัเก็บและรายละเอียดใน
การปฏิบติัเก่ียวกบัการภาษีอากรทางดา้นสรรพากร สรรพสามิต ศุลกากร และอ่ืนๆ การ
ค านวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทรณ์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีในเร่ืองภาษีอากรแต่ละประเภท ปัญหาภาษีอากรและผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบ้ืองตน้ 

 

 

202-205 การเงินธุรกจิ 3(2-2-5) 

 Business Finance  

 ศึกษาขอบเขต บทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารการเงิน เป้าหมายและความส าคญัของการ
จดัการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอ่านและตีความหมาย
งบการเงินขั้นตน้ เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลกัเบ้ืองตน้ในการจดัการทาง
การเงินของธุรกิจ ทั้ งในด้านการจดัหาและจดัสรรเงินเพื่อใช้ในการด าเนินงาน การ
จดัการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบนัการเงิน
และตลาดการเงิน 
 

 

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

 Managerial Accounting  

 วชิาบังคับก่อน : 202-101 หลกัการบัญชี   

 ศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ขอ้มูลทางการบญัชีอ่ืนๆท่ีส าคญัเพื่อการ
วางแผน การควบคุม และการตดัสินใจ รวมถึงการบริหารและการจดัการงบกระแสเงิน
สด แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุน ระบบตน้ทุน การควบคุมตน้ทุน และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตน้ทุน จ านวนการผลิตและก าไร การจดัท างบประมาณ การน าขอ้มูลการบญัชีตน้ทุนไป
ใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจในระยะสั้นและระยะยาว การบญัชีตามความรับผิดชอบ 

รวมถึงการควบคุมการด าเนินงานของกิจการภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน และภายใต้
ความเส่ียง 

 



 

 

 

203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 3(3-0-6 ) 

 Business Economics  
 ศึกษาความรู้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค วิธีการประยุกต ์

หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชใ้นดา้นธุรกิจ ไดแ้ก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์
และธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานส าหรับตลาดต่าง ๆ การส ารวจตลาด การวางแผน
การผลิต การวเิคราะห์ตน้ทุน การก าหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเช่ือและ
การตดัสินใจในการลงทุน การวเิคราะห์กรณีต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
 

 

203-201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing  
 ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด  ความหมาย  ขอบเขต  ความส าคญั หนา้ท่ีของตลาด 

สถาบนัทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  การวิเคราะห์และการเลือก
ตลาดเป้าหมาย ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาด และส่วนประสมการตลาด 
 

 

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

 Management Information Systems  
 ศึกษาองค์การธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารธุรกิจ ระบบ

สารสนเทศขององค์การธุรกิจ การบริหารองค์การธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคลอ้งระหวา่งกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศกบักลยุทธ์ธุรกิจ การจดัการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันา
ระบบสารสนเทศ การประยกุตร์ะบบสารสนเทศสมยัใหม่ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบ
วางแผนทรัพยากรขององค์การ ระบบจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ระบบการจดัการความรู้ 
ระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ และฝึกปฏิบติัดว้ยระบบ
สารสนเทศขององคก์ารธุรกิจ 
 

 

301-209 กฎหมายธุรกจิ   3(3-0-6) 

 Business Law  

 ศึกษาความหมายและลักษณะทั่วไปของนิติกรรม สัญญา หน้ี และเอกเทศสัญญา
เก่ียวกบั ช้ือขาย เช่าทรัพยเ์ช่าช้ือ จ านอง จ าน า ค  ้ าประกนั และกฎหมายเก่ียวกบัห้าง
หุ้นส่วน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
เช่น สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการคา้ หอการคา้ ตลอดจนพระราชบญัญติัต่างๆ เช่น 
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ คุม้ครองผูบ้ริโภค และส่งเสริมการลงทุน 

 

 



 

 

 

               2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
          2.2.1 วชิาเอกการจัดการทัว่ไป 

201-210 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ 3(3-0-6) 

 Management Planning and Control  
 วชิาบังคับก่อน : 201-203 องค์การและการจัดการ  
 
 

ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความส าคญั กระบวนการ และระบบในการวางแผนและการ
ควบคุมประเภทและลกัษณะของแผนต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการควบคุม 
ตลอดจนเทคนิควิธีการใช้ในการวางแผนและการควบคุม แนวโน้ม และการพฒันา
เคร่ืองมือการวางแผนและการควบคุมสมยัใหม่ 
 

 
 
 

201-305 การวจัิยธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Research  
 วชิาบังคับก่อน : 201-208 สถิติธุรกจิ 

ศึกษาความส าคญัของการวิจยัธุรกิจ ขั้นตอนของกระบวนการวิจยัธุรกิจ การจดัท าโครง
ร่างการวิจัย การก าหนดวตัถุประสงค์ และสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง และการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการเขียนรายงานการวิจยั และฝึกปฏิบติัการ
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

 

201-308   จริยธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Ethics  
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของจริยธรรม ความส าคญัของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลท่ีองค์กร

ธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างจริยธรรมในองคก์รธุรกิจ โดยเนน้
จริยธรรมของผูบ้ริหาร และจริยธรรมของพนกังาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
ธุรกิจ ศึกษาโดยใชก้รณีตวัอยา่งประกอบ  

 
 

 

201-310 การจัดการธุรกจิขนาดย่อม 3(3-0-6) 
 Small Business Management  
 วชิาบังคับก่อน : 201–203 องค์การและการจัดการ  
 ศึกษาการริ เ ร่ิมการจัดตั้ งและด า เ นินธุรกิจขนาดย่อมท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร 

สภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงการจดัการด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดท าโครงการท่ีมีความเป็นไปได้และเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน 
การศึกษาโดยใชก้รณีศึกษาธุรกิจขนาดยอ่มในเขตภาคใต ้
 
 

 



 

 

 

201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneuship  
 ศึกษาแนวคิดของการเป็นผูป้ระกอบการ ลักษณะการเป็นผูป้ระกอบการและปฏิบัติ 

ลักษณะของผูป้ระกอบการ กระบวนการการเป็นผูป้ระกอบการ การสร้างความคิ ด
สร้างสรรค์ การเสนอรูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ การแสวงหาโอกาส การก าหนดทางเลือก
การประเมินผลทางเลือกในการประกอบธุรกิจ และสรุปปัญหา อุปสรรคท่ีผูป้ระกอบการ
เผชิญและการแกปั้ญหา 
 

 

201-414 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 Logisitics and Supply Chain Management  
 ศึกษาหลักการ แนวคิด บทบาทหน้าท่ี และความส าคญัของโลจิสติกส์ ระบบห่วงโซ่

อุปทานท่ีสร้างประสิทธิภาพทางดา้นการผลิตและการตลาด การจดัการโลจิสติกส์ โดย
ครอบคลุมทั้งระบบ เร่ิมตั้งแต่การจดัหาและจดัซ้ือ การจดัการและการควบคุมสินคา้คง
คลงั การขนถ่ายวสัดุ การวางแผนและควบคุมการผลิต การบรรจุภณัฑ์ การขนส่ง การ
กระจายสินคา้ การจดัจ าหน่าย การบริการลูกคา้ และระบบสารสนเทศโลจิสติกส์  
 

 

201-424 ภาวะผู้น าและการส่ือสารในองค์การ 3(3-0-6) 
 Leadership and Organizational Communication  
 ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มขององค์การ การจัดการทางดา้นการติดต่อส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ การติดต่อส่ือสารในหลากหลายสถานการณ์ ประเภทของการติดต่อส่ือสาร 
การใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคใน 

การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ การวางกลยุทธ์การส่ือสาร และภาวะผูน้ า ทฤษฎีภาวะ
ผูน้ า บทบาทของผูน้ าในการส่ือสาร 
 

 

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

เหมาะสมกบัสภาพส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมเฉพาะด้าน การใช้เทคโนโลยีทางการ
จดัการมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัทรัพยากรท่ีมีอยู ่โดยไม่เกิดความขดัแยง้และมีความ
เจริญกา้วหน้า วิธีการการบริหารจดัการท่ีสามารถรับกบักระแสการเปล่ียนแปลงจากทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เทคนิคและการตดัสินใจท่ีทนัต่อสถานการณ์เพื่อให้
องคก์พฒันาไปสู่องคก์ารแห่งนวตักรรม 
 
 
 

 



 

 

 

201-480 
 

สัมมนาการจัดการ 3(1-4-4) 

 Seminar in Management  
 วชิาบังคับก่อน : ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวชิาการจัดการ  
 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทางดา้นการจดัการ เพื่อเสนอแนวคิดในการแกปั้ญหา

และส่งเสริมให้เป็นไปในแนวทางท่ีวางไว ้โดยการใช้กรณีศึกษารวมถึงการเช่ือมโยง
สถานการณ์ปัจจุบนัเขา้กบัหวัขอ้ทางการจดัการในลกัษณะของกระบวนการสัมมนา 
 

 

201-481  โครงงานแผนธุรกจิ 

Business Plan Project 

3(1-4-4) 

 วชิาบังคับก่อน : ต้องเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4 สาขาวชิาการจัดการ  
 ศึกษารูปแบบของแผนธุรกิจตามลักษณะการด า เนินธุรกิจในแต่ละประเภทอัน

ประกอบดว้ยธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ และธุรกิจการคา้ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การวางแผนและจดัท าแผนธุรกิจตามมาตรฐานท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ อนัประกอบด้วย
วตัถุประสงค์ในการน าเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ หรือแนวคิดการเร่ิมตน้
ธุรกิจผลิตภณัฑ์ สินคา้ หรือบริการ  การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด 
แผนการบริหารจดัการ แผนการตลาด แผนการผลิตหรือการบริการ  แผนการเงิน แผน
ประเมินความเส่ียง และน าเสนอแนวคิดในการด าเนินธุรกิจและการวเิคราะห์แผนธุรกิจ 

 

 
 
 2.2.2 กลุ่มวชิาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management  
 ศึกษาถึงความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้ งแต่การ

วางแผนทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การ
สรรหา การคดัเลือก การพฒันาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน การ
ก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการ กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์ และปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจนแนวโน้ม และทิศทางของการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

205–203 การวางแผนก าลงัคน การสรรหาและการคัดเลอืก 3(3–0–6) 
 Manpower Planning, Recruitment and Selection  
 ศึกษาถึงองคค์วามรู้ และมุ่งเนน้การประยุกตท์ฤษฎี หลกัการ และแนวความคิด เก่ียวกบั
การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การก าหนดกลยุทธ์และนโยบายในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ์การพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการสรรหา
และคดัเลือก เคร่ืองมือในการคดัเลือก การทดสอบ การสัมภาษณ์ เทคโนโลยีเพื่อการสรร
หาและคดัเลือก และการจา้งแรงงานต่างดา้ว เพื่อสามารถน าไปใชใ้นการจดัการทรัพยากร
มนุษยไ์ด ้
 

 

205–205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์การ 3(3–0–6) 
 Theories and Behavior in Organization  
 ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในท่ีท างาน ความหลากหลาย บุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้ 
การเรียนรู้ การจูงใจ กลุ่มในองค์การ ความขดัแยง้ การติดต่อส่ือสาร ภาวะผูน้ า อ านาจ
และการเมือง โครงสร้างองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร การเปล่ียนแปลงในองคก์าร 
 

 

205-302 การจัดการผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 
 Performance Management  
 วชิาบังคับก่อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 ศึกษาถึงองค์ความรู้ และมุ่งเน้นการประยุกต์ทฤษฎี หลักการ และแนวความคิด ของ
กระบวนการจดัการผลการปฏิบติังาน รูปแบบเทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบติังาน 
เคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบติังาน การก าหนดตวัช้ีวดั เกณฑ์การประเมิน และ
การออกแบบฟอร์มการประเมินผล ปัญหาของการจดัการผลการปฏิบติังานงานและแนว
ทางการแก้ไข วิธีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัและการน าไปใช้ผลการประเมินไปใช้ในการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์
 

 

205-303 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 
 Human Resources Development  
 วชิาบังคับก่อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 ศึกษาแนวคิด กิจกรรม ความส าคญัและศาสตร์ของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
การเรียนรู้ การจดัการการเรียนรู้รวมถึงปัจจยัท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ กรอบแนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
สมรรถนะและจรรยาบรรณของนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การฝึกอบรมโดยท าการศึกษา
วธีิการฝึกอบรมเพื่อน าไปสู่การเขียนโครงการฝึกอบรมในการตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมาย การพฒันาบุคลากรเป็นรายบุคคล การพฒันาสายอาชีพ การบริหารผลการ
ปฏิบติังานและการพฒันาองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 



 

 

 

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

ขององค์การกบัสมาชิก การให้ค  าปรึกษาและวินิจฉัยองคก์าร และการปรับปรุงองค์การ
ใหมี้ประสิทธิภาพโดยเคร่ืองมือทางการจดัการสมยัใหม่ 
 

 

205-306 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์เพือ่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Labor Law and Labor Relations for Human Resources Management  
 ศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่างลูกจา้งกบัฝ่ายบริหาร ลกัษณะ
วิวฒันาการของสหภาพแรงงาน นโยบายแรงงาน ภาวะแรงงาน ผลกระทบของกฎหมาย 
และขอ้บงัคบัของสถาบนัแรงงาน การเจรจาต่อรองร่วม การไกล่เกล่ีย การระงบัขอ้พิพาท
แรงงาน ปัญหาในดา้นแรงงานสัมพนัธ์ วิธีการบริหารแรงงานเพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง เพื่อให้เกิดความพอใจแก่ทุกฝ่าย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตขององคก์าร 
 

 

205–308 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2–2–5) 
 Human Resource Management Information Systems  
 วชิาบังคับก่อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและหลกัการส าคญัเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ความรู้เก่ียวกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์เพื่อช่วยในการจดัการและการตดัสินใจ โดยอาศยัเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์ความตอ้งการในการใชข้อ้มูลวิธีการจดัเก็บขอ้มูลวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลจากรายงานต่างๆ ตลอดจนการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศของงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์
 

 

205-311 การวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ 3(3-0-6) 
 Career Planning and Career Development  
 ความหมายและประโยชน์ทางการวางแผนอาชีพ การจดัท าเส้นทางอาชีพส าหรับบุคลากร
ในองคก์าร การพฒันาอาชีพ ขั้นตอนและกิจกรรมในการวางแผนอาชีพ และหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรมนุษยแ์ละผูบ้ริหาร ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรใน
การด าเนินงานเพื่อพฒันาอาชีพ รวมทั้งการจดัเตรียมขอ้มูลเพื่อการวางแผนอาชีพให้แก่
บุคลากรในองคก์าร 
 
 

 



 

 

 

205-312 การบริหารค่าตอบแทนและและสวสัดิการ 3(3-0-6) 
 Compensation and Welfare Management  
 ศึกษาหนา้ท่ีทางการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกล
ยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลือก การพฒันาและการฝึกอบรม 
การพฒันาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนและสวสัดิการ การจูงใจบ ารุงขวญั การประเมินผล
งาน การเปล่ียนแปลงต าแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพนัธ์ และแนวโน้มการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์

 

 
            2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก กลุ่มวชิาเอกการจัดการทัว่ไป 

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

โดยเนน้ใหเ้ห็นวธีิปฏิบติัในกิจการลกัษณะต่างๆ ถึงเทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆ ทางสถิติ
ท่ีน ามาใช้ในการจดัการคุณภาพของการผลิตสินคา้และบริการ การจดัการคุณภาพเชิง
รวม ระบบมาตรฐานของสถานประกอบการแต่ละประเภท การประกนัคุณภาพในการ
ผลิตและบริการ เทคนิคและเคร่ืองมือพื้นฐานในการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน 

 

 

201-213 การจัดการส านักงาน 3(3-0-6) 
 Office Management  
 ศึกษาแ น ว คิด ก า ร จดั ก า ร ส า นกั ง า น ส มยั ใ ห ม่ ก า ร จดั ก า ร พื้น ท่ีส า นกั ง 

า น ก า ร จดั สภาพแวดล้อมในส านักงาน งานสารบรรณ การบริหารงานเอกสาร 
ส านกังานอตัโนมติั  การติดต่อส่ือสารในส านกังาน การควบคุมส านกังาน รูปแบบการ
จดัระบบส านกังานต่าง ๆ  
 

 

201-313 ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม 3(3-0-6) 

 Creativity and Innovation  

 ศึกษาคน้ควา้และฝึกปฏิบติักระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์กบั
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้กระบวนการเรียนรู้และส่ือท่ีหลากหลาย 
 

 

201-314 การบริหารความเส่ียงภายในองค์กร 3(3-0-6) 
 Enterprise Risk Management  
 ศึกษาปัจจยัความเส่ียงและแนวทางแกปั้ญหา การประเมินความเส่ียง ความรุนแรงของ

ความเส่ียงเพื่อน ามาใชใ้นการบริหารจดัการองคก์รให้มีประสิทธิภาพ 
 

 



 

 

 

201-315 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3(3-0-6) 
 Occupational Health and Safety  
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมา ขอบเขตและความส าคญัของอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั ศึกษาสาเหตุ พิษ และโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ รวมทั้งการแก้ไข
ป้องกัน ควบคุมพิษ และโรคท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ อุบติัภัยอนัเกิดจากการ
ประกอบอาชีพ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
การด าเนินงานและการบริการเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการและฝึกปฏิบติัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

201-371 การพฒันาธุรกจิทีย่ัง่ยนื 3(3-0-6) 
 Sustainable Business Development  
 ศึกษาแนวคิด หลกัการ และกระบวนการในการสร้างความย ัง่ยนืใหแ้ก่องคก์รธุรกิจโดย

ค านึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหทุ้กภาคส่วนของสังคมสามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข โดยมีการศึกษาถึงแนวคิดท่ีส่งผลต่อการก าหนดกลยทุธ์ในการ
บริหารองคก์าร เพื่อสร้างความย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บรรษทัภิบาล การสร้างคุณค่าร่วม รวมทั้งกิจการ
เพื่อสังคม ท่ีมุ่งเนน้การบริหารท่ีก่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งผลก าไร คน และโลก 
เป็นผลใหเ้ศรษฐกิจของประเทศมีการพฒันาและเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

201-410 การจัดการโครงการธุรกจิ  3(3-0-6) 
 Business Project Management         
 วชิาบังคับก่อน : 202-205 การเงินธุรกจิ  

 
 
 
 
 

ศึกษาการเขียนโครงการ การวางแผน ขั้นตอนวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ 
การปฏิบติั การควบคุม การติดตามประเมินผล การด าเนินงานของโครงการให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

 

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

 
 

ศึกษาวิธีการจดัการและการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายและขอ้ตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งอนุสัญญา
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ผลประโยชน์และโอกาสจากการ
ลงทุนต่างประเทศ การพฒันาและปรับปรุงนโยบายการบริหาร และการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหว่างประเทศ 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

201-420 การจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 3(3-0-6) 

 Thailand Quality Award Management  
 ศึกษาถึงความส าคญัของการจดัการตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 

Award) การน าองคก์ร การวางแผนเชิงกลยทุธ์ การมุ่งเนน้ลูกคา้ การวดัการวเิคราะห์
และการจดัการความรู้ การมุ่งเนน้บุคลากร การจดัการกระบวนการ และผลลพัทธ์ของ
การจดัการตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
 

 

201-422 การจัดการสินค้าคงคลงั 3(3-0-6) 
 Inventory Management    
 ศึกษาบทน าเก่ียวกบัการจดัการสินคา้คงคลงั ประเภทของสินคา้คงคลงั ตน้ทุนเก่ียวกบั

สินคา้คงคลงัและการวดั เหตุผลของการเก็บสินคา้คงคลงั ปัญหาจากการมีสินคา้คงคลงั 
วิธีการตรวจนบัสินคา้คงคลงั ระบบควบคุมระดบัสินคา้คงคลงัและการค านวณปริมาณ
การสั่งซ้ือและจุดสั่งซ้ือ 
 

 

201–423 เกมจ าลองทางธุรกจิ 3(2–2–5) 
 Business Simulation Game  
 ศึกษาและปฏิบติัการทางธุรกิจในสถานการณ์จ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย

บูรณาการความรู้ทางกลยุทธ์ธุรกิจ หลกัการลงทุน การเลือกประเภทและขนาดของ
องคก์รธุรกิจ การจดัการ การเงิน การลงทุน การบญัชี การตลาด การผลิต การด าเนินการ 
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ปฏิบติัการในบทบาทของผูบ้ริหารองค์กรท่ีตอ้งวางแผน 
ตดัสินใจ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเชิงพลวตัของธุรกิจเพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
 

 

201-473 การเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
 Personal Finance  
 ศึกษาการจดัท างบประมาณส่วนบุคคล สภาวะทางการเงิน การออม แหล่งเงินทุนและ

เงินกูสิ้นเช่ือส่วนบุคคล การจดัการค่าใช้จ่ายหลกัของบุคคล ภาษีเงินได้ การประกนั
ชีวติ การตดัสินใจลงทุน  

 

 

201-476  หัวข้อพเิศษทางการจัดการ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Management  
 วชิาบังคับก่อน : ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
 ศึกษาพฒันาการ  หรือหวัขอ้ใหม่ ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ 

 
 

 



 

 

 

203-311 การจัดการการตลาด 

Marketing Management 
วชิาบังคับก่อน : 203-201 หลกัการตลาด 
ศึกษาความหมายความส าคญัของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร
การตลาด การจดัองคก์ารการตลาด การวิเคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้างตลาด
และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค การวดัและการพยากรณ์ยอดขาย การแบ่งส่วนตลาด 
การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การปฏิบติั
ตามแผน และการควบคุมทางการตลาด โดยค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ของการตลาดท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคม 
 

3(3-0-6) 

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

ตลาดเงิน ตลาดทุน ทฤษฎีเงินเฟ้อ เงินฝืด ระดับราคา การพฒันาเครดิต ตลอดจน
บทบาทหน้าท่ีของธนาคารพาณิชย ์ธนาคารกลาง ในการควบคุมปริมาณเงินและระบบ
การเงินระหวา่งประเทศ 
 

 

204-309 คอมพวิเตอร์เพือ่การจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 3(2-2-5) 
  Computers for Document Management and Secretary  
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้นงานสารบรรณ งานจดัเก็บ

เอกสาร งานวางแผน งานนดัหมาย การน าเสนอขอ้มูล งานติดต่อส่ือสารและการใช้
อินเทอร์เน็ต งานเอกสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์  
 

 

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

พาณิชย ์ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์  หลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ภาษีกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบ
การช าระเงินออนไลน์ การจดัการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความ
ปลอดภยับนอินเตอร์เน็ต การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ให้ประสบความส าเร็จ ตลอดจน
ทิศทางและอนาคตของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 



 

 

 

             2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก กลุ่มวชิาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
205–201 การใช้คอมพวิเตอร์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2–2–5) 

 Computer Applications in Human Resource Management  
 ศึกษาวธีิการประยกุตใ์ชง้านโปรแกรมประมวลผลค าส าหรับงานเอกสาร
โปรแกรมกระดาษท าการอิเล็กทรอนิก โปรแกรมน าเสนอผลงาน และการ
ประยกุตใ์ชเ้ครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ตในงานดา้นการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์
 

 

205-206 การสร้างทมีงานและการจูงใจ 3(2–2–5) 
 Teamwork Building and Motivation  
 วชิาบังคับก่อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 ศึกษาความหมาย ความส าคญัของทีมงาน การท างานเป็นทีม เทคนิคในการ
สร้างทีม ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการสร้างทีม ทั้งในดา้นการสร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทั้งทฤษฎีในการจูงใจพนกังานใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งการใหส่ิ้งตอบแทนในรูปของตวัเงิน และรูปแบบอ่ืนๆ และ
ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัทีมงานและการจูงใจ 
 

 

205–307 นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(3–0–6) 
 Human Resource Policies and Planning  
 วชิาบังคับก่อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 ศึกษาการก าหนดนโยบายและแผนทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการพยากรณ์
ก าลังคนในระยะสั้ นและระยะยาว การส ารวจวิ เคราะห์ก าลังคนและ
ความสามารถของก าลงัคนในปัจจุบนัเพื่อสนองตอบตามนโยบายและการ
วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพขององค์การตามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 

 

205–309 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ 3(2–2–5) 
 Human Relations in Organization  
 ศึกษาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัลกัษณะ แนวคิด ทฤษฎีและปัจจยัอนัเป็นพื้นฐาน
ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะ และองค์การ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลและคณะ ภาวะผูน้ า 
ความรับผดิชอบ การตดัสินใจ บุคลิกภาพ การจูงใจ การประสานงาน 
 
 
 

 



 

 

 

205–310 การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง 3(2–2–5) 
 Conflict Management and Negotiation  
 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย แนวคิดและทรรศนะเก่ียวกบัการขดัแยง้ 
ท่ีมาและกระบวนการของความขดัแยง้ ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลและ
ระหวา่งกลุ่ม การแกไ้ขความขดัแยง้ วธีิการจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร 
ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การเตรียมพร้อม บรรยากาศ กลวิธีและการส่ือความ
ในการเจรจาต่อรอง การปฏิบติัหลงัการเจรจาต่อรอง 
 

 

205–400 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3–0–6) 
 Strategic Human Resource Management  
 วชิาบังคับก่อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ เคร่ืองมือ
ในการวิเคราะห์และจดัท ากลยุทธ์ การสร้างความสอดคลอ้งระหวา่งกลยุทธ์
ธุรกิจกบักลยุทธ์ทางการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การควบคุม การประเมินผล
และการปรับกลยทุธ์ 
 

 

205-403 หัวข้อพเิศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Human Resource Management  
 หวัขอ้พิเศษท่ีน่าสนใจดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ส าหรับแต่ละภาค
การศึกษา โดยหวัขอ้ท่ีจะน ามาใชใ้นการเรียนการสอนจะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากหวัหนา้สาขาวชิาและคณบดี 
 

 

205-404 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม 3(1-4-4) 
 Seminar in Morals and Ethics  
 ตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม เขา้ใจภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและ
แก้ไขข้อขัดแยง้ รู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นเคารพ
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององค์การและสังคม รู้จกัการใช้เหตุผล มี
จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

205-405 การจัดการทุนมนุษย์สมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Human Capital Management  
 ศึกษาแนวคิดต่างๆ เก่ียวกับทุนมนุษย์ การจัดการกลยุทธ์ทุนมนุษย์เชิง
นวตักรรม การบริหารและพฒันาทุนมนุษย ์นโยบายด้านทุนมนุษย ์การ
จดัการทุนมนุษย์โดยยึดหลักสมรรถนะ การประเมินผล การบริหารและ
จดัการความหลากหลายของทุนมนุษยใ์นองคก์าร และการบริหารทุนมนุษยท่ี์
เป็นดาวเด่น รวมถึงการน าเทคโนโลยี ขอ้มูลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจดัการทุนมนุษย ์
 

 

205-406 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่อุตสาหกรรมการผลติ 3(2-2-5) 
 Human Resource Management in Manufacturing Industry  
 ศึกษาการบริหารจดัการและพฤติกรรมมนุษย์ในอุตสาหกรรมการผลิต
ในยุคดิจิทลั  บริหารก าล ังคนวิเคราะห์วางแผนอตัราก าล ัง  จดัหาและ
คดัเลือกบุคลากร ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบตัิงาน การจดัการด้าน
สุขภาพ และความปลอดภยัของพนักงาน ค่าตอบแทนของแรงงาน 
ตลอดจนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ศึกษานโยบาย ของรัฐบาล ที่มี
ผลกระทบต่อตลาดแรงงานแรงงานสัมพนัธ์ และมาตราฐานอาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมผลิต 
 

 

205-407 การจัดการและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5) 
 Human Resource Management and Development in Hospitality 

Industry 
 

 แนวคิดของการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมบริการสมยัใหม่ การ
จูงใจในการท างาน การธ ารงไวซ่ึ้งบุคลากร สุขภาพและความปลอดภยัใน
อุตสาหกรรมบริการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมบริการ การสร้างทีม จดัการความขดัแยง้ คุณภาพการให้บริการ
กับระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการ แรงงานสัมพันธ์  การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ข้ามว ัฒนธรรม และมาตราฐานอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมบริการ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

402-209 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) 
 New  Public Human Resource Management  
 ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร การสร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัคนแบบองค์รวม กลยุทธ์ และการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
กระบวนการบริหารจดัการก าลงัคน ระบบขอ้มูลก าลังคน และการวิจยั
ก าลงัคน ระบบขา้ราชการและพนกังานของรัฐ 
 

 

                 2.4 กลุ่มวชิาสหกิจศึกษา 
201-479  สหกจิศึกษา 9(0-40-9) 
 Cooperative Education  
 วชิาบังคับก่อน : 100-245 การปรับตัวทางสังคม  
 ศึกษาการปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการประเภทต่างๆ โดยท่ีการปฏิบติังานและ

การท ารายงานจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารแต่ละสถานประกอบการ และ
อาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 

 

   
201-499 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2(0-40-0) 
 Internship   
 ศึกษาการทดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดยการประสานงาน

ระหว่างสถาบนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะสามารถรับนกัศึกษาภายใตก้ารควบคุม ดูแล 
ติดตามและประเมินผล 

 

 


