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1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้สญ
ั ลักษณ์แสดง
กฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์และการประยุกต์ที่สามารถ
ใช้ได้ในการดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่ วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น การจัดลําดับและการจัดหมู่ การ
แจกแจงไม่ต่อเนื่องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจง
แบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอย
อย่างง่าย
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้า
กับการดําเนินชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
100-116 แคลคูลสั
3(3-0-6)
Calculus
วิชาบังคับก่ อน : 100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ศึกษาเรื่ องลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ และอินทริ กรัลของฟังก์ชนั่ ค่าจริ งตัวแปรเดียว
อินทิกรัล ไม่ตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริ งและอนุกรมกําลัง

100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ น
การแจกแจงที่สาํ คัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการ
วิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
100-118 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียน
บังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธ์
ทวิภาคและไดกราฟ การปิ ดของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น
เซตอันดับย่อยและการแยกจําพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮา
มิลตันฟังก์ชนั ถอดแบบขั้นตอนวิถีที่ส้ นั ที่สุด ทรี แผ่ทวั่ เล็กสุ ดเฉพาะกลุ่มรากทรี การ
ดําเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ ป และฟังก์ชนั ถ่ายแบบ
100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Fundamentals
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร องค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการบริ หารข้อมูล การสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ จริ ยธรรมและมิติทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และปฏิบตั ิเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางงานและโปรแกรมนําเสนอ
เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต ปฏิสมั พันธ์และดุลย
ภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสมั พันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์
ต่อปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจ มีตวั อย่างของกิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์
เพื่อการอนุรักษ์

100-123 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Physics
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟิ สิ กส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง ฟิ สิ กส์แผน
ใหม่แม่เหล็กไฟฟ้ า การพัฒนาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การสื่ อสาร และการโต้ตอบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน
สําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ปนาโน เครื่ องมือและการวิเคราะห์
ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความ
เป็ นพิษของนาโนที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มี
ในปัจจุบนั และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต
100-128 ชีวติ กับพลังงาน
3(2-2-5)
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิดของ
พลังงานที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ปฏิสมั พันธ์ระหว่างพลังงานและรู ปแบบพลังงานและการเปลี่ยน
รู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของ
แหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า
พลังงานใต้พภิ พ พลังงานจากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ มการใช้
พลังงานทดแทน
100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เทคโนโลยี
ชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ รวมถึง
แนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต
วัฒนธรรมของมนุษย์

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่นฐานและการ
สถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วนสร้างสรรค์พ้นื ฐานอารยธรรมไทย
อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่
เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็ นต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่
100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึกษาวิวฒั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่
15 จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่ การ
ผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต่อการเปลี่ยน
แปลงแนวคิดทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั การแสดงออกทางศิลปะในรู ปของสถาปัตยกรรม
จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีอิทธิพลต่อวิวฒั นาการทางศิลปกรรมใน
ยุคต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่างๆ
100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรี
อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟัง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความแตกต่างของดนตรี แต่
ละสมัย รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน

100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การจําแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทาง
ดนตรี ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่างๆ การจับกลุ่มตัวโน้ต
ตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง บันไดเสี ยงต่างๆ การฝึ ก
อ่าน ตัวโน้ตง่ายๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี สากลได้
100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปัจจัยด้านชีวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม พัฒนาของมนุษย์
ความจําของมนุษย์ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุษย์ ความคิด
สติปัญญา จริ ยธรรม การปรับตัว สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและ
กลุ่ม เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาพจริ งของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์
และใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย สกุลกฎหมาย ที่
สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่างๆ การใช้กฎหมาย กระบวน
การในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมาย
สิ ทธิ์และการใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ
100-142 หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองที่สาํ คัญ ตลอดจนการเมือง
ระหว่างประเทศ

100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง สถาบัน
นิติบญั ญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น
ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ปั จจัยกําหนดอุปสงค์ อุปทานของสิ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ลักษณะสําคัญของ
การตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชี
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การกําหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป
ความสําคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ
100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Skills in Social Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทางในการลีลาศ
การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศ
แบบบอลรู มและลาตินอเมริ กนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สงั คมในรู ปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์
และอิทธิพลของมนุษย์กบั สังคม หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้
ปั ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่างๆ ของการเกิดปั ญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริ หารจัดการเพื่อนําไปสู่การมีส่วนร่ วมใน
การแก้ไขปั ญหาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน

100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา ทั้ง
ปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและ
ชีวิตของมนุษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study Skills in Higher Education
ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เป้ าหมายในการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้างทักษะการเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ
เทคนิคการสร้างความรักในการเรี ยน เทคนิคการฟัง เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและ
การจดบันทึกความรู ้ เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน เทคนิคการบริ หารเวลา เทคนิคการ
เรี ยนรู ้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การเตรี ยมตัว
สอบและวิธีการทําข้อสอบ
100-164 การใช้ ห้องสมุด
1(0-2-1)
Using the Library
ศึกษาการใช้หอ้ งสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด ระบบ
การจัด หมู่หนังสื อ บัตรรายการ (โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ
100-165 การคิดวิเคราะห์
3(3-0-6)
Critical Thinking
ศึกษาความหมายการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด ลักษณะของการคิด ความสัมพันธ์
ระหว่างสมองกับการคิด ความสําคัญของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด การ
ป้ องกันและแก้ไขข้อบกพร่ องในการคิด ประเภทการคิดต่างๆ เน้นพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์จากกรณี ศึกษา การเผชิญสถานการณ์ การคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริ ยธรรม เทคนิค
การคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสิ นใจอย่างสมเหตุสมผลและการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ น
สัมฤทธิผลจาก การฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์

100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสยั ทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เขต
การค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้
องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน
100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การทํากิจกรรมเพื่อส่ วนรวม การรู ้จกั สิ ทธิ
และหน้าที่ของตน การเรี ยนรู ้ประชาธิปไตย การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและ
จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่างไกลจากยาเสพติด การทํานุบาํ รุ งรักษาศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนและชาติ เพื่อนําองค์ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
100-168 หาดใหญ่ ศึกษา
2(1-2-3)
Hatyai Studies
ศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนั ของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ ที่มีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์
สภาพปั จจุบนั และปัญหาของอําเภอใหญ่ท้ งั ในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพ
ชีวิต
100-169 การคิดเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Thinking
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรู ปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู ้
เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจําวัน
100-170 ความปลอดภัยในชีวติ
2(2-0-4)
Safety for Life
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตจาก
สิ่ งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การใช้ชีวิตทัว่ ไป ความปลอดภัยจาก

การมีเพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ ยงด้าน
สุ ขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
100-171 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
Sports and Recreation
ศึกษาความสําคัญและความจําเป็ นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่ วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง การ
เลือกรู ปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัด
กิจกรรมทางนันทนาการ
100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของ
มนุษย์
100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
3(3-0-6)
Life and Literature
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น นวนิยาย บท
กวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต
ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชีวิต
และสังคม ทั้งยังส่ งเสริ มการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ใน
รู ปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หารจัดการในครอบครัว การ
จัดการของชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวันออก
และภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ เน้นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนิน
ชีวิต
100-242 สั นติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุ นแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู ้
ด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี
100-245 การปรับตัวทางสั งคม
2(1-2-3)
Social Adjustment
วิชาบังคับก่ อน : นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป
ศึกษาหลักการ แนวคิด ในการดําเนินชีวิตในสังคมและระบบการทํางาน จริ ยธรรมใน
วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันใน
องค์กร และระบบบริ หารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพือ่ การเตรี ยมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรื อการทํางานในอนาคต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร ในด้านการฟัง
การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษา
100-151 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคําศัพท์ในชีวติ ประจําวันเบื้องต้น เพื่อนําไปสู่ การ
ฝึ กฝนทักษะต่างๆ ในภาษาอังกฤษ เพื่อฝึ กฝนการออกเสี ยงในภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

นักศึกษาสามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษในประโยคสั้นๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและ
จับใจความ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้เป็ นประโยค
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้างในระดับกาลและคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในชีวิตที่กว้างขึ้นเพื่อพัฒนา
ความสามารถในพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการ
อ่านในสถานการณ์ที่หลากหลายยิง่ ขึ้นเพือ่ การสื่ อสาร
100-154 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน(pinyin)ให้ถูกต้องชัดเจนตาม
หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา
100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะการพูดแบบ
ต่างๆ ในที่ชุมชนที่ถูกต้อง การใช้ถอ้ ยคําสํานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้าน
การพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต
100-252 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะด้ าน
3(2-2-5)
English for Academic Purpose
ศึกษาคําศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุ ปบทความทาง
วิชาการเฉพาะด้าน และแสดงความคิดเห็นทั้งในรู ปแบบการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาตัวต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษาให้ถูกต้อง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม การค้นคําศัพท์จากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่าง
ของอักษรจีนแบบตัวเต็ม(Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified Character) ศึกษา
คําศัพท์ใหม่ประมาณ 600 คํา

100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่ อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่องจากภาษา
มลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์ที่กาํ หนด
100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(2-2-5)
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ
คําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการสื่ อสาร ฝึ กทักษะการ
ฟัง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันและฝึ กการ
กล่าวแนะนําตัว ด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร
100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสี ยงและการพูด การเขียน
ประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวติ ประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการ
ออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิม่ เติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้นื ฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่านข้อความ ฝึ กการ
เขียนเป็ นรู ปประโยค
100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสารด้วยการฟังและพูด

ภาษาเกาหลีและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ยน โดยฝึ กการใช้ภาษา
บูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น
100-306 ภาษาเขมร 1
3(2-2-5)
Khmer I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึ กษา
ไวยากรณ์เบื้องต้นและรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กออกเสี ยงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึ กอ่านประโยค
ง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
100-307 ภาษาเขมร 2
3(2-2-5)
Khmer II
วิชาบังคับก่อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดับที่ยากขึ้น
การฟังเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และฝึ กการสนทนาที่
เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา
100-308 ภาษาพม่ า 1
3(2-2-5)
Myanmar I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารู ปประโยค
และไวยากรณ์พ้นื ฐานเน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การอ่านฝึ กอ่านข้อความ
สั้นๆ สามารถสรุ ปและตอบคําถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆ ได้
100-309 ภาษาพม่ า 2
3(2-2-5)
Myanmar II
วิชาบังคับก่อน : 100-308 ภาษาพม่ า 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดับที่ยากขึ้น
การฟังเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และฝึ กการสนทนา
ในทางธุรกิจ
100-310 ภาษาตากาล็อก 1
3(2-2-5)
Tagalog I
ศึ ก ษาคํา ศัพ ท์พ้ื น ฐาน รู ป ประโยคและไวยากรณ์ พ้ื น ฐาน เน้ น ฝึ กบทสนทนาที่ ใ ช้ใ น
ชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาตากาล็อก

100-311 ภาษาตากาล็อก 2
3(2-2-5)
Tagalog II
วิชาบังคับก่อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึกษาคําศัพท์ รู ปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึ กบทสนทนาในเรื่ อง
เฉพาะทางมากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาในดับที่สูงขึ้น โดยเน้นทักษะด้านการฟังและการพูด และศึกษาสํานวนการ
พูดในสถานการณ์ต่างๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ
100-354 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยูร่ ่ วมกันในสํานักงาน การติดต่อทาง
โทรศัพท์ การจัดเรี ยงกําหนดการและการนัดหมาย บันทึกข้อความ จดหมายเวียน คําเตือน
ป้ ายประกาศ
100-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทกั ษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด การเดาคําศัพท์จาก
เนื้อเรื่ อง การอ่านเพื่อจับใจความ เพื่อเสริ มทักษะการอ่านในภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจ
รวดเร็ วยิง่ ขึ้น นอกจากนี้นกั ศึกษายังสามารถเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการ
อ่านจากเนื้อเรื่ องที่หลากหลาย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางบริหาร
201-203 องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ศึกษาลักษณะขององค์การ อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดาํ เนินงานของ
องค์การธุรกิจ หน้าที่สาํ คัญของกระบวนการบริ หาร การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคน
เข้าทํางาน การสัง่ การ และการควบคุม พร้อมทั้งเครื่ องมือทางการจัดการเบื้องต้น

201-208 สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติต่างๆ สําหรับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อการตัดสิ นใจและวางแผนทางธุรกิจ การสํารวจตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่าง
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหพันธ์
พหุคูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตัดสิ นใจเชิงสถิติและฝึ กปฏิบตั ิการโปรแกรม
สําเร็ จรู ปทางสถิติ
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
3(3-0-6)
Small Business Management
วิชาบังคับก่ อน : 201–203 องค์ การและการจัดการ
ศึกษาการริ เริ่ มการจัดตั้งและดําเนินธุรกิจขนาดย่อมที่เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดล้อม
โดยคํานึงถึงการจัดการด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดทําโครงการที่มีความเป็ นไปได้และเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน การศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษา
ธุรกิจขนาดย่อมในเขตภาคใต้
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
วิชาบังคับก่ อน : ลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้ อย 99 หน่ วยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการธุรกิจ ความรับผิดชอบขององค์การ
ธุรกิจต่อสังคม การกําหนดทิศทางขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ การกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิในสถานการณ์ต่างๆ การ
ประเมินผลและควบคุมทางกลยุทธ์
201–423 เกมจําลองทางธุรกิจ
3(2–2–5)
Business Simulation Game
ศึกษาและปฏิบตั ิการทางธุรกิจในสถานการณ์จาํ ลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบูรณา
การความรู ้ทางกลยุทธ์ธุรกิจ หลักการลงทุน การเลือกประเภทและขนาดขององค์กรธุรกิจ
การจัดการ การเงิน การลงทุน การบัญชี การตลาด การผลิต การดําเนินการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบตั ิการในบทบาทของผูบ้ ริ หารองค์กรที่ตอ้ งวางแผน ตัดสิ นใจ และ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเชิงพลวัตรของธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขัน

202-101 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการ
บัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี
การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซื้อขายสิ นค้าและกิจการ
ให้บริ การ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย
202–103 การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
ศึกษานโยบายภาษีอากร วิธีการประเมิน หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดในการ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต ศุลกากร และอื่นๆ การคํานวณ
ภาษี การยืน่ แบบรายการและการเสี ยภาษีทางธุรกิจ การอุทรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่ อง
ภาษีอากรแต่ละประเภท ปั ญหาภาษีอากรและผลกระทบต่อการตัดสิ นใจทางการเงินและการ
บริ หาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบื้องต้น
202-205 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการเงิน เป้ าหมายและความสําคัญของการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ รู ปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอ่านและตีความหมายงบ
การเงินขั้นต้น เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบื้องต้นในการจัดการทางการเงิน
ของธุรกิจ ทั้งในด้านการจัดหาและจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการดําเนินงาน การจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบันการเงินและตลาดการเงิน
202-316 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่ อน : 202-101 หลักการบัญชี
ศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีอื่นๆที่สาํ คัญเพื่อการวางแผน
การควบคุม และการตัดสิ นใจ รวมถึงการบริ หารและการจัดการงบกระแสเงินสด แนวคิด
เกี่ยวกับต้นทุน ระบบต้นทุน การควบคุมต้นทุน และความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน จํานวน
การผลิตและกําไร การจัดทํางบประมาณ การนําข้อมูลการบัญชีตน้ ทุนไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสิ นใจในระยะสั้นและระยะยาว การบัญชีตามความรับผิดชอบ รวมถึงการควบคุมการ
ดําเนินงานของกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน และภายใต้ความเสี่ ยง

203-101 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Economics
ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค วิธีการประยุกต์ หลัก
และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพือ่ ใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสําหรับตลาดต่าง ๆ การสํารวจตลาด การวางแผนการผลิต
การวิเคราะห์ตน้ ทุน การกําหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและการตัดสิ นใจ
ในการลงทุน การวิเคราะห์กรณี ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
203-201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หน้าที่ของตลาด สถาบัน
ทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์และการเลือกตลาด
เป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด และส่ วนประสมการตลาด
204–300 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(3–0–6)
Management Information Systems
ศึกษาองค์การธุรกิจดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริ หารธุรกิจ ระบบสารสนเทศ
ขององค์การธุรกิจ การบริ หารองค์การธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์
ธุรกิจ การจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์
ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบวางแผนทรัพยากรขององค์การ
ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการจัดการความรู ้ ระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ และฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยระบบสารสนเทศขององค์การธุรกิจ
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึ กอบรม การ
พัฒนาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการ การจูงใจบํารุ งขวัญ การประเมินผลงาน
การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ และแนวโน้มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

206-200 การจัดการการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
วิชาบังคับก่ อน : 201-208 สถิติธุรกิจ
ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วัฏจักรชีวติ ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการ
ควบคุม การเลือกทําเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุมคุณภาพ
การจัดการงานซ่อมและบํารุ งรักษาปัจจัยมนุษย์ที่มีผลต่อการดําเนินงาน
301-209 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ศึกษาความหมายและลักษณะทัว่ ไปของนิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับ ชื้อ
ขาย เช่าทรัพย์เช่าชื้อ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั จํากัด
บริ ษทั มหาชนจํากัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ
สมาคมการค้า หอการค้า ตลอดจนพระราชบัญญัติต่างๆ เช่น ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมาย
การค้า คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และส่ งเสริ มการลงทุน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรม ความสําคัญของจริ ยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลที่องค์กรธุรกิจ
ต้องมีจริ ยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างจริ ยธรรมในองค์กรธุรกิจ โดยเน้นจริ ยธรรม
ของผูบ้ ริ หารและจริ ยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ ด้วยการ
ใช้กรณี ตวั อย่างประกอบ
205–202 การวิเคราะห์ งานและการประเมินค่ างาน
3(3–0–6)
Job Analysis and Job Evaluation
ศึกษาความสําคัญของการวิเคราะห์งานและการออกแบบงานที่มีต่อองค์การและต่องาน
ทางด้านทรัพยากรมนุษย์อื่นๆโดยศึกษาถึงวิธีการวิเคราะห์งานตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล
จนถึงการจัดทําคําบรรยายลักษณะงานการจัดทํามาตรฐานการทํางานการกําหนดคุณสมบัติ
ผูป้ ฏิบตั ิงานการประเมิน ค่างานการจําแนกสายงานและระดับของตําแหน่งงาน

205–203 การวางแผนกําลังคน การสรรหา และการคัดเลือก
3(3–0–6)
Manpower Planning, Recruitment and Selection
ศึกษาถึงองค์ความรู ้ และมุ่งเน้นการประยุกต์ทฤษฎี หลักการ และแนวความคิด เกี่ยวกับการ
กําหนดกลยุทธ์และนโยบายในการวางแผนกําลังคน การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการพยากรณ์
กําลังคนการสรรหาและการคัดเลือก การวิเคราะห์งาน การทดสอบและการสัมภาษณ์ และ
การจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อสามารถนําไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้
205–205 ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์ การ
3(3–0–6)
Theories and Behavior in Organization
ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในที่ทาํ งาน ความหลากหลาย ทัศนคติ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ การจูง
ใจกลุ่ม ทีมงาน การติดต่อสื่ อสาร ภาวะผูน้ าํ ความขัดแย้ง โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรม
องค์การ การเปลี่ยนแปลงในองค์การ
205–300 การบริหารค่ าตอบแทน
3(3–0–6)
Compensation Administration
วิชาบังคับก่ อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึ กอบรม การ
พัฒนาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการ การจูงใจบํารุ งขวัญ การประเมินผลงาน
การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ และแนวโน้มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์
205–301 การจัดการสวัสดิการและการประกันสั งคม
3(3–0–6)
Welfare Management and Social Insurance
วิชาบังคับก่ อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาวิวฒั นาการและแนวคิดในการให้สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่พนักงานของ
องค์การ ประเภทและลักษณะของสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล ปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อองค์การในการกําหนดแบบระดับของสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล ปั ญหาต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการและผลประโยชน์การประกันสังคม กฎหมายและการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคของการจัดสวัสดิการและการประกันสังคมและ
แนวโน้วที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

205–302 การจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
3(3–0–6)
Performance Management
วิชาบังคับก่ อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค์ กระบวนการ ของการจัดการผลการปฏิบตั ิงาน
รู ปแบบ เทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประเภทต่างๆ ปั ญหาของการจัดการผลการ
ปฏิบตั ิงาน การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และแนวทางการแก้ไข เทคนิควิธีการกําหนด
เกณฑ์การวัดผล การกําหนดมาตรฐานงาน แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
วิธีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับและการนําไปใช้ผลการประเมินไปใช้ในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
205–303 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์ การ
3(3–0–6)
Human Resource Development in Organization
วิชาบังคับก่อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาแนวคิดและความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การเรี ยนรู ้ การกําหนดความต้องการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
อาชีพ การพัฒนาองค์การ และการฝึ กอบรม ปั ญหาในการฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ และการจัดการความรู ้ สู่ องค์การแห่ง
การเรี ยนรู ้ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์การ
205–305 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาองค์ การ
3(3–0–6)
Organization Change and Development
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การความสัมพันธ์ของ
องค์การกับสมาชิก การให้คาํ ปรึ กษาและวินิจฉัยองค์การ และการปรับปรุ งองค์การให้มี
ประสิ ทธิภาพโดยเครื่ องมือทางการจัดการสมัยใหม่
205–306 กฎหมายแรงงานและแรงงานสั มพันธ์
3(3–0–6)
Labour Laws and Labour Relations
วิชาบังคับก่อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ ายบริ หาร ลักษณะและ
วิวฒั นาการของสหภาพแรงงาน นโยบายแรงงาน ภาวะแรงงาน ผลกระทบของกฎหมาย และ
ข้อบังคับของสถาบันแรงงาน การเจรจาต่อรองร่ วม การไกล่เกลี่ย การระงับข้อพิพาทแรงงาน
ปั ญหาในด้านแรงงานสัมพันธ์ วิธีการจัดการแรงงานเพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง

205–308 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2–2–5)
Human Resource Management Information Systems
วิชาบังคับก่ อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาแนวคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบข้อมูลที่สามารถนําไปใช้งานด้านทรัพยากร
มนุษย์เพื่อช่วยในการจัดการและการตัดสิ นใจ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ
เครื อข่าย ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ขอ้ มูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากรายงานต่างๆ ตลอดจนการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศของงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์
205–402 สั มมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(1-4-4)
Seminar in Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบตั ิดา้ นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาการสรรหา การ
คัดเลือก การฝึ กอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทนสวัสดิการ และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้โดยการให้นกั ศึกษาค้นคว้าจัดทํารายงานและเสนอผล
การศึกษาในชั้นเรี ยน
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
201-211 การจัดการคุณภาพและการเพิม่ ผลผลิต
3(3-0-6)
Quality and Productivity Management
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบตั ิในการจัดการคุณภาพในกิจการการผลิตสิ นค้าและบริ การ โดย
เน้นให้เห็นวิธีปฏิบตั ิในกิจการลักษณะต่างๆ ศึกษาถึงเทคนิคและเครื่ องมือต่างๆทางสถิติที่
นํามาใช้ในการจัดการคุณภาพของการผลิตสิ นค้าและบริ การ การจัดการคุณภาพเชิงรวม
ระบบมาตรฐาน และการประกันคุณภาพในการผลิตและบริ การ เทคนิคและเครื่ องมือ
พื้นฐานในการปรับปรุ งเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน
206-301 การจัดการด้ านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Management
ศึกษาหลักการจัดการในด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการเบื้องต้นของ
อุบตั ิเหตุชนิด สาเหตุ และวิธีการป้ องกันอุบตั ิเหตุความปลอดภัยและการจัดการด้านความ
ปลอดภัยกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการวางแผนงานด้านความ
ปลอดภัยและวิธีการจูงใจหลักและวิธีการในการป้ องกันอัคคีภยั ในอุตสาหกรรมหลักการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและระบบการ

จัดการด้านอาชีวอนามัยการบริ หารความเสี่ ยงและการประยุกต์ใช้
201-311 ความเป็ นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
ศึกษาแนวคิดของการเป็ นผูป้ ระกอบการ ลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการและปฏิบตั ิลกั ษณะ
ของผูป้ ระกอบการ กระบวนการการเป็ นผูป้ ระกอบการ การสร้างความคิดสร้างสรรค์ การ
เสนอรู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การแสวงหาโอกาส การกําหนดทางเลือกการประเมินผล
ทางเลือกในการประกอบธุรกิจ และสรุ ปปัญหา อุปสรรคที่ผปู ้ ระกอบการเผชิญและการ
แก้ปัญหา
201-419 การสื่ อสารในองค์ การและภาวะผู้นํา
3(3-0-6)
Organization Communication and Leadership
ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การจัดการทางด้านการติดต่อสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ การติดต่อสื่ อสารในหลากหลายสถานการณ์ ประเภทของการติดต่อสื่ อสาร
การใช้เครื่ องมือและเทคนิคในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ การวางกลยุทธ์การสื่ อสาร
และภาวะผูน้ าํ ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ บทบาทของผูน้ าํ ในการสื่ อสาร
205–201 การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2–2–5)
Computer Applications in Human Resource Management
ศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประมวลผลคําสําหรับงานเอกสารโปรแกรมกระดาษ
ทําการอิเล็กทรอนิก โปรแกรมนําเสนอผลงาน และการประยุกต์ใช้เครื อข่ายสังคมบน
อินเทอร์เน็ตในงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
205-206 การสร้ างทีมงานและการจูงใจ
3(2–2–5)
Teamwork Building and Motivation
วิชาบังคับก่ อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของทีมงาน การทํางานเป็ นทีม เทคนิคในการสร้างทีม ปั จจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการสร้างทีม ทั้งในด้านการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
รวมทั้งทฤษฎีในการจูงใจพนักงานในรู ปแบบต่างๆ ทั้งการให้สิ่งตอบแทนในรู ปของตัวเงิน
และรู ปแบบอื่นๆ และฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับทีมงานและการจูงใจ
205–304 การฝึ กอบรมทรัพยากรมนุษย์
3(2–2–5)
Human Resource Training
ศึกษาบทบาทหน้าที่และความสําคัญของการฝึ กอบรม ประเภทและเทคนิควิธีการฝึ กอบรม
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้และการจูงใจสําหรับการฝึ กอบรม การวิเคราะห์ความต้องการในการ

ฝึ กอบรม การวางแผน การออกแบบและพัฒนาโครงการฝึ กอบรม การบริ หารโครงการ
ฝึ กอบรมเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการฝึ กอบรม การนําหลักการเรี ยนรู ้ในองค์การและ
เทคนิคการสอนงาน รวมถึงปัจจัยที่มีส่วนให้เกิดการถ่ายโอนความรู ้จากการฝึ กอบรมไปสู่
การปฏิบตั ิงานได้จริ ง และฝึ กปฏิบตั ิข้นั ตอนต่างๆ ในการฝึ กอบรม
205–307 นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
3(3–0–6)
Human Resource Policies and Planning
วิชาบังคับก่ อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาการกําหนดนโยบายและแผนทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการพยากรณ์กาํ ลังคนในระยะ
สั้นและระยะยาว การสํารวจวิเคราะห์กาํ ลังคนและความสามารถของกําลังคนในปั จจุบนั เพื่อ
สนองตอบตามนโยบายและการวางแผนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพขององค์การตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
205–309 มนุษยสั มพันธ์ ในองค์ การ
3(2–2–5)
Human Relations in Organization
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับลักษณะ แนวคิด ทฤษฎีและปั จจัยอันเป็ นพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะ และองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลและคณะ ภาวะผูน้ าํ ความรับผิดชอบ การตัดสิ นใจ บุคลิกภาพ
การจูงใจ การประสานงาน
205–310 การจัดการความขัดแย้ งและเจรจาต่ อรอง
3(2–2–5)
Conflict Management and Negotiation
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและทรรศนะเกี่ยวกับการขัดแย้ง ที่มาและ
กระบวนการของความขัดแย้ง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขความ
ขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้งในองค์การ ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การเตรี ยมพร้อม
บรรยากาศ กลวิธีและการสื่ อความในการเจรจาต่อรอง การปฏิบตั ิหลังการเจรจาต่อรอง
205-311 การวางแผนอาชีพและการพัฒนาอาชีพ
3(3–0–6)
Career Planning and Career Development
วิชาบังคับก่ อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ความหมายและประโยชน์ทางการวางแผนอาชีพ การจัดทําเส้นทางอาชีพสําหรับบุคลากรใน
องค์การ การพัฒนาอาชีพ ขั้นตอนและกิจกรรมในการวางแผนอาชีพ และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์และผูบ้ ริ หาร ในการเตรี ยมความพร้อมบุคลากรในการ
ดําเนินงานเพือ่ พัฒนาอาชีพ รวมทั้งการจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อการวางแผนอาชีพให้แก่บุคลากร

ในองค์การ
205–400 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
3(3–0–6)
Strategic Human Resource Management
วิชาบังคับก่ อน : 205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เครื่ องมือในการวิเคราะห์
และจัดทํากลยุทธ์ การสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ธุรกิจกับกลยุทธ์ทางการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การควบคุม การประเมินผลและการปรับกลยุทธ์
205-401 การวิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2–2–5)
Research in Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : 201–208 สถิติธุรกิจ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการวิจยั การกําหนดปั ญหาการวิจยั การกําหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนรายงาน
และการนําผลการวิจยั ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
205-403 หัวข้ อพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Special Topics in Human Resource Management
หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สําหรับแต่ละภาคการศึกษา โดย
หัวข้อที่จะนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา
และคณบดี
205-404 สั มมนาคุณธรรมจริยธรรม
3(1-4-4)
Seminar in Morals and Ethics
ตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เข้าใจภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้ง รู ้จกั เคารพ
สิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและ
สังคม รู ้จกั การใช้เหตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3(3-0-6)
402-209 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่
Human Resourse Management in New Publics
ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคน
แบบองค์รวม กลยุทธ์ และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริ หารจัดการกําลังคน
ระบบข้อมูลกําลังคน และการวิจยั กําลังคน ระบบข้าราชการและพนักงานของรัฐ

2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
205–479 สหกิจศึกษา
9(0–40–9)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 100-245 การปรับตัวทางสังคม
การปฏิบตั ิงานจริ งในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยที่การปฏิบตั ิงานและการทํารายงานจะต้องอยู่
ภายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นเวลา 1 ภาค
การศึกษาหรื อไม่นอ้ ยกว่า 600 ชัว่ โมง
205–499 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
2(0–40–0)
Internship
การให้นกั ศึกษาได้ทดลองปฏิบตั ิงานตามความเป็ นจริ งนอกสถานศึกษา โดยการประสาน
งานระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ที่จะสามารถรับนักศึกาภายใต้การควบคุมดูแล
ติดตามและประเมินผล

