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หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2558
1.1 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย นิ ยาม ประพจน์ การให้สัญลักษณ์แสดง
กฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์ และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ใน
การดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้า
สู่ ส่ ว นกลางและการกระจาย ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ นเบื้ อ งต้น การจัด ลํา ดับ และการจัด หมู่
การแจกแจงไม่ต่อเนื่ องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจง
แบบปกติ การอนุ มานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ให้เข้ากับ
การดําเนิ นชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์และที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
ดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
101-116 แคลคูลสั
3(2-2-5)
Calculus
วิชาบังคับก่อน : 100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ศึกษาเรื่ องลิมิต ความต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์ และอินทริ กรัลของฟั งก์ชนั่ ค่าจริ งตัวแปรเดียว อินทิกรัล
ไม่ตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริ งและอนุกรมกําลัง

100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ น การแจกแจงที่
สําคัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย
และสหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
100-118 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด
และระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิ ยาม อุปนัย ความสัมพันธ์ทวิภาคและ
ไดกราฟ การปิ ดของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อยและ
การแยกจําพวกเชิ งโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮามิลตันฟั งก์ชนั ถอดแบบ
ขั้นตอนวิถีที่ส้ ันที่ สุด ทรี แผ่ทวั่ เล็กสุ ดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดําเนิ นการทวิภาค เซมิ กรุ๊ ป และ
ฟังก์ชนั ถ่ายแบบ
100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Fundamentals
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร องค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ข้อมูลและการบริ หารข้อมูล การสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ความมัน่ คงของระบบสารสนเทศ
จริ ยธรรมและมิติทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบตั ิเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผล
คํา โปรแกรมตารางงานและโปรแกรมนําเสนอ เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและนิ เวศวิทยา
ของสิ่ งมี ชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต ปฏิ สัมพันธ์และดุ ลยภาพระหว่างเหล่า
สิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุ ษย์ต่อปั จจัยทางกายภาพ
โดยอาจมีตวั อย่างของกิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจต่อ
การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

100-123 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Physics
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิ คทางฟิ สิ กส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง ฟิ สิ กส์แผนใหม่
แม่เหล็กไฟฟ้ า การพัฒนาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การสื่ อสาร และการโต้ตอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานสําหรับ
นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ปนาโน เครื่ องมือและการวิเคราะห์ทางด้าน นาโน
เทคโนโลยี วัสดุ นาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทย์ นาโน
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความเป็ นพิษของนาโนที่มี
ผลกระทบต่อชี วิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปั จจุบนั และแนวโน้ม
ของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต
3(2-2-5)
100-128 ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพลัง งานและการดํา รงชี วิ ต ความหมายของพลัง งานและชนิ ด
ของพลังงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและรู ปแบบพลังงานและการเปลี่ยน
รู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพของแหล่ง
พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใต้
พิภพ พลังงานจากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ มการใช้พลังงานทดแทน
100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยี ท างจี โ นม เทคโนโลยี พ ลัง งาน และเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ อื่ น ๆ รวมถึ ง แนวโน้ม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่นฐานและการสถาปนา
อํานาจของชนชาติ ไทยในคาบสมุทรอิ นโดจี นตอนเหนื อ การรั บอิทธิ พลของอารยธรรมอิ นเดี ย
รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วนสร้างสรรค์พ้ืนฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี
อารยธรรมขอม อารยธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา
เป็ นต้นมา จนถึ งการเข้ามาของชนชาติ ตะวันตกและอิ ทธิ พลของอารยธรรมตะวันตกในสมัย
รัตนโกสิ นทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่
100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึกษาวิวฒั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 15
จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่ งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่ อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสาน
ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต่ อการเปลี่ ยนแปลงแนวคิ ด
ทางด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั การแสดงออกทางศิลปะในรู ปของสถาปั ตยกรรม จิตรกรรม
และประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิ จการเมื องและสังคมที่ มีอิทธิ พลต่ อวิวฒ
ั นาการทางศิ ลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้ง
แนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ
100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรี อันเป็ น
พื้นฐานต่อการฟั ง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความแตกต่างของดนตรี แต่ละสมัย รวมทั้ง
อัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน

100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึ กษาหลักการเกี่ ยวกับศิ ลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การจําแนกประเภท
รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎี ดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่าง ๆ การจับกลุ่มตัวโน้ตตาม
จังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง บันไดเสี ยงต่างๆ การฝึ กอ่าน ตัว
โน้ตง่าย ๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี สากลได้
100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ ยวกับจิตวิทยา ปั จจัยด้านชี ววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม พัฒนาของมนุ ษย์
ความจําของมนุ ษย์ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุ ษย์ ความคิด
สติปัญญา จริ ยธรรม การปรับตัว สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม
เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริ ง
ของพฤติกรรมมนุ ษย์ในสังคมปั จจุบนั ทั้งสังคมเผชิ ญหน้าและสังคมออนไลน์ และใช้สื่อการ
สอนที่ทนั สมัย
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึ กษาวิวฒ
ั นาการของกฎหมาย ทฤษฎี และแนวความคิ ดต่างๆ ทางกฎหมาย สกุลกฎหมาย
ที่ สํ า คั ญ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งวิ ช ากฎหมายกั บ ศาสตร์ แ ขนงต่ า ง ๆ การใช้ ก ฎหมาย
กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่ องว่างของ
กฎหมายสิ ทธิ์และการใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะต่าง ๆ
100-142 หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รั ฐ กระบวนการทางการเมือง รั ฐบาล รั ฐสภา
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองที่สําคัญ ตลอดจนการเมืองระหว่าง
ประเทศ

100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง สถาบันนิ ติ
บัญญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ตลอดจน
ขบวนการเคลื่ อนไหวทางการเมื องและการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อง หลักการเปลี่ ยนแปลง
การปกครองจนถึงปั จจุบนั รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปั จจัย
กํา หนดอุ ปสงค์ อุ ปทานของสิ น ค้า พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โ ภค ลัก ษณะสําคัญของการตลาด
สิ น ค้าที่ มี ก ารแข่ งขัน อย่า งสมบู ร ณ์ แ ละไม่ สมบูรณ์ การวิ เ คราะห์ ร ายได้ใ นบัญชี ผลิ ต ภัณ ฑ์
ประชาชาติ การกําหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสําคัญ
ของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ
100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Skills in Social Dance
ศึกษาความเข้าใจและปฏิ บตั ิ การเกี่ ยวกับการลี ลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทางในการลี ลาศ
การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศ
แบบบอลรู มและลาตินอเมริ กนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรู ปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของมนุษย์กบั สังคม หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม
ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคมออนไลน์
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึ ก ษาแนวความคิ ด เกี่ ย วกับ การเมื อ งและระบบเศรษฐกิ จ ที่ สํา คัญ ความสัม พัน ธ์ แนวโน้ม
การเปลี่ ยนแปลงในอนาคต และสาเหตุ ต่าง ๆ ของการเกิ ดปั ญหา รวมไปถึ งผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริ หารจัดการเพื่อนําไปสู่ การมีส่วนร่ วมในการ

แก้ไขปั ญหาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน

100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึก ษาความหมาย ความรู ้พื้น ฐานเกี ่ย วกับ ปรัช ญา อภิป รัช ญา ญาณวิท ยา และคุณ วิท ยา
ทั้งปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและ
ชี วิตของมนุ ษย์ และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการดําเนิ นชี วิตอย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study skills in Higher Education
ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย เป้ าหมายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้างทักษะการเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักใน
การเรี ยน เทคนิ คการฟั ง เทคนิคการอ่าน เทคนิ คการเขียนและการจดบันทึกความรู ้ เทคนิ คการพูดเพื่อ
นําเสนองาน เทคนิ คการบริ หารเวลา เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการ
สื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การเตรี ยมตัวสอบและวิธีการทําข้อสอบ
100-164 การใช้ ห้องสมุด
1(0-2-1)
Using the Library
ศึกษาการใช้หอ้ งสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องสมุด ระบบการจัด
หมู่หนังสื อ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง วิธีรวบรวมบรรณานุ กรมและเชิ งอรรถ
ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ
100-165 การคิดวิเคราะห์
3(3-0-6)
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด ปั จ จัย พื้น ฐานของการคิด ลัก ษณะของการคิด ความสัม พัน ธ์
ระหว่างสมองกับการคิด ความสําคัญของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด การ
ป้ องกันและแก้ไขข้อบกพร่ องในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ เน้นพัฒนากระบวนการคิด
วิเ คราะห์ จากกรณี ศึก ษา การเผชิญ สถานการณ์ การคิด วิเ คราะห์เ หตุผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม
เทคนิ ค การคิด วิเ คราะห์เ พื่อ ตัด สิ น ใจอย่า งสมเหตุส มผลและการนํา เสนอองค์ค วามรู ้ที่เ ป็ น
สัมฤทธิ ผลจากการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์

100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐาน
ในประชาคมอาเซี ยนแถบภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจาที่มีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน
100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ไทยและคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต อัน พึ ง ประสงค์ข องมหาวิ ท ยาลัย
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การทํากิจกรรมเพื่อส่ วนรวม การรู ้จกั สิ ทธิ และ
หน้าที่ของตน การเรี ยนรู ้ประชาธิ ปไตย การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริ ยธรรม
และการปฏิบตั ิตนห่ างไกลจากยาเสพติด การทํานุบาํ รุ งรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ
เพื่อนําองค์ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นเป็ น
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
100-168 หาดใหญ่ ศึกษา
2(1-2-3)
Hatyai Studies
ศึกษาประวัติศาสตร์ สภาพอดีตและปั จจุบนั ของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ความเชื่อ ที่มีอิทธิ พลต่อการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพ
ปั จจุบนั และปั ญหาของอําเภอใหญ่ท้ งั ในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต
100-169 การคิดเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Thinking
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรู ปแบบของความคิด
เชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู ้ เทคนิ คการคิดเชิง
สร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิ งสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน
แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจําวัน
100-170 ความปลอดภัยในชีวติ
2(2-0-4)
Safety for Life
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้นในชี วิตจาก
สิ่ งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การใช้ชีวิตทัว่ ไป ความปลอดภัยจากการมี
เพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและ

ความปลอดภัยในชีวิต
100-171 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
Sports and Recreation
ศึกษาความสําคัญและความจําเป็ นของการเล่นกี ฬาและการเข้าร่ วมกิ จกรรมนันทนาการต่ อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง การเลือก
รู ปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรม
ทางนันทนาการ
100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งตะวันตก
และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแส
ความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์
100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
3(3-0-6)
Life and Literature
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิ พลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น นวนิ ยาย บทกวี
บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่า
ด้านความดี ความงามและความจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม
ทั้งยังส่ งเสริ มการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ในรู ปแบบ
และลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หารจัดการในครอบครั ว การจัดการของ
ชุ ม ชน การประกอบการขนาดย่อ ม ขนาดธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเภท เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวันออกและ
ภูมิปัญญาชนชาติ ตะวันตก ภู มิปัญญาท้องถิ่ นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่ นใต้ เน้น ภู มิปัญญา
ท้องถิ่นด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ภูมิปัญญาด้านภาษา
และวรรณคดี เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
100-242 สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปั ญหาความขัดแย้งและความ
รุ นแรงในครอบครั ว สั ง คม ชุ ม ชน ชาติ และระหว่ า งประเทศ โดยอาศัย องค์ ค วามรู ้
ด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเกิ ดพฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี
100-245 การปรับตัวทางสั งคม
2(1-2-3)
Social Adjustment
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป
ศึกษาหลักการ แนวคิด ในการดําเนิ นชี วิตในสังคมและระบบการทํางาน จริ ยธรรมในวิชาชี พ
หลักการครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่ อสาร การสร้ างมนุ ษยสัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันในองค์กร และระบบบริ หารงาน
อย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรี ยมสู่ กระบวนการสหกิจศึกษาหรื อการทํางานใน
อนาคต

3. กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร ในด้านการฟั ง การพูด
การอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษา

100-151 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคําศัพท์ในชีวิตประจําวันเบื้องต้น เพื่อนําไปสู่ การฝึ กฝน
ทักษะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ เพื่อฝึ กฝนการออกเสี ยงในภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง นักศึกษาสามารถ
โต้ตอบภาษาอังกฤษในประโยคสั้น ๆ สามารถอ่านเพื่อหารายละเอียดและจับใจความ และสามารถ
เขียนภาษาอังกฤษได้เป็ นประโยค

100-152 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึ ก ษาโครงสร้ า งในระดับ กลางและคําศัพ ท์ภ าษาอัง กฤษที่ จ าํ เป็ นในชี วิตที่ ก ว้างขึ้ น เพื่อพัฒ นา
ความสามารถในพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้งเพื่อพัฒนาทักษะการฟั งและการอ่านใน
สถานการณ์ที่หลากหลายยิง่ ขึ้นเพื่อการสื่ อสาร
3(2-2-5)
100-154 ภาษาจีน 1
Chinese I
ศึ ก ษาระบบเสี ย ง เน้น การถ่ า ยเสี ย งภาษาจี น กลางด้ว ยอัก ษรจี น (pinyin)ให้ ถู ก ต้อ งชัด เจนตาม
หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน ศึกษาคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา
100-155 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai
ศึ ก ษาหลัก การพัฒ นาทัก ษะการอ่ า นภาษาไทยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้แ ก่ การอ่ า นจับ ใจความ
การอ่าน วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะการพูดแบบต่างๆในที่
ชุมชนที่ถูกต้อง การใช้ถอ้ ยคําสํานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชน
ในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต

100-252 ภาษาอังกฤษเพือ่ วิชาการเฉพาะด้ าน
3(2-2-5)
English for Academic Purpose
ศึกษาคําศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชี พ โดยการอ่านบทความ และการฟั ง เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
การเขียนและการพูดในเชิ งวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุ ปบทความทางวิชาการเฉพาะ
ด้าน และแสดงความคิดเห็นทั้งในรู ปแบบการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
100-253 ภาษาจีน 2
Chinese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้น ใช้ภาษาให้ถูกต้องสอดคล้อง
กับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม การค้นคําศัพท์จากพจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบ
ตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ 600 คํา
100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน
ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่ องจากภาษามลายู 1
เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์ที่กาํ หนด
3(2-2-5)
100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
Japanese I
ศึ กษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิ รางะนะ และอักษรคาตะคานะ คําศัพ ท์
พื้นฐาน รู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการสื่ อสาร ฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อความ
เข้า ใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ ปุ่นเกี่ ยวกับกิ จ วัต รประจําวัน และฝึ กการกล่ า วแนะนําตัว
ด้วยการพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร

100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่ อง ผ่านทักษะการฟั ง การออกเสี ยงและการพูด การเขียนประโยค
การอ่าน ข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยงและการ
เขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชี วิตประจําวัน
โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่านข้อความ ฝึ กการเขียนเป็ นรู ปประโยค
100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่ อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสารด้วยการฟังและพูดภาษาเกาหลี
และเรี ยนรู ้ คาํ ศัพท์ที่ใ ช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ย น โดยฝึ กการใช้ภาษาบูรณาการทัก ษะ
พื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น
100-306 ภาษาเขมร 1
3(2-2-5)
Khmer I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษาไวยากรณ์
เบื้องต้นและรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กออกเสี ยงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึ กอ่านประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
100-307 ภาษาเขมร 2
Khmer II
3(2-2-5)
วิชาบังคับก่ อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดับที่ยากขึ้น การฟั ง
เพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และฝึ กการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับ
การค้า ธุรกิจ การเดินทาง การศึกษา

100-308 ภาษาพม่ า 1
3(2-2-5)
Myanmar I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารู ปประโยคและ
ไวยากรณ์พ้ืนฐานเน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การอ่านฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถ
สรุ ปและตอบคําถามได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้
100-309 ภาษาพม่ า 2
3(2-2-5)
Myanmar II
วิชาบังคับก่อน : 100-308 ภาษาพม่ า 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดับที่ยากขึ้น การฟั ง
เพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบทอ่านสั้นๆ และฝึ กการสนทนาในทางธุรกิจ
100-310 ภาษาตากาล็อก 1
3(2-2-5)
Tagalog I
ศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชี วิตประจําวัน
โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาตากาล็อก
100-311 ภาษาตากาล็อก 2
3(2-2-5)
Tagalog II
วิชาบังคับก่ อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึกษาคําศัพท์ รู ปประโยคและไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เน้นการฝึ กบทสนทนาในเรื่ องเฉพาะทาง
มากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นทักษะด้านการฟังและการพูด และศึกษาสํานวนการพูด
ในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
100-354 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
English for Business
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียนกระบวนการทางธุรกิจ
การอ่านข้อมูลเชิ งสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในสํานักงาน การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดเรี ยง
กําหนดการและการนัดหมาย บันทึกข้อความ จดหมายเวียน คําเตือน ป้ ายประกาศ

100-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทกั ษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด การเดาคําศัพท์จากเนื้ อ
เรื่ อง การอ่านเพื่อจับใจความ เพื่อเสริ มทักษะการอ่านในภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ นกั ศึกษายังสามารถเพิ่มพูนความรู ้ดา้ นคําศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านการอ่านจากเนื้ อเรื่ องที่
หลากหลาย
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางบริหาร
201-203 องค์ การและการจัดการ
Organization and Management
ศึกษาลักษณะขององค์การ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดาํ เนิ นงาน
ขององค์การธุ รกิ จ หน้าที่สําคัญของกระบวนการบริ หาร การวางแผน การจัดองค์การ
การจัดคนเข้าทํางาน การสั่งการ และการควบคุม พร้อมทั้งเครื่ องมือทางการจัดการ
เบื้องต้น
201-208

สถิติธุรกิจ
Business Statistics

3(3-0-6)

3(2-2-5)

ศึ กษาความรู ้ เกี่ ยวกับทฤษฎี และวิธีการสถิ ติต่างๆ สําหรั บการเก็บรวบรวมและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อการตัดสิ นใจและวางแผนทางธุรกิจ การสํารวจตัวอย่าง การแจกแจง
ของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์
การถดถอยและสหพันธ์พหุ คูณ และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการตัดสิ นใจเชิงสถิติ
และฝึ กปฏิบตั ิการโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
201-303

การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management
วิชาบังคับก่อน : 201-208 สถิติธุรกิจ
ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการ
ควบคุม การเลือกทําเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุม
คุณภาพ การจัดการงานซ่อมและบํารุ งรักษา ปัจจัยมนุษย์ที่มีผลต่อการดําเนินงาน

3(3-0-6)

201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
Small Business Management
วิชาบังคับก่ อน : 201-203 องค์ การและการจัดการ
ศึ ก ษาการริ เริ่ มจั ด ตั้ งและดํ า เนิ นธุ รกิ จ ขนาดย่ อ มที่ เ หมาะสมกั บ ทรั พ ยากร
สภาพแวดล้อม โดยคํานึ งถึ งการจัดการด้านการผลิ ต การตลาด การเงิ น การบริ หาร
ทรั พยากรมนุ ษย์ การจัดทําโครงการที่ มีความเป็ นไปได้ และเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
การศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษาธุรกิจขนาดย่อมประกอบ

3(3-0-6)

201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
วิชาบังคับก่อน : ลงทะเบียนแล้วอย่ างน้ อย 99 หน่ วยกิต
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการธุ รกิจ ความรับผิดชอบของ
องค์การธุรกิจต่อสังคม การกําหนดทิศทางขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์ก าร การกํา หนดกลยุ ท ธ์ การนํา กลยุ ท ธ์ สู่ ก ารปฏิ บ ัติ ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ การประเมินผลและควบคุมทางกลยุทธ์

3(3-0-6)

201–423 เกมจําลองทางธุรกิจ
3(2–2–5)
Business Simulation Game
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
ศึกษาและปฏิบตั ิการทางธุรกิจในสถานการณ์จาํ ลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบูรณา
การความรู ้ ทางกลยุทธ์ธุรกิ จ หลักการลงทุน การเลือกประเภทและขนาดขององค์กร
ธุ รกิ จ การจัด การ การเงิ น การลงทุ น การบัญชี การตลาด การผลิ ต การดํา เนิ น การ
ทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบตั ิการในบทบาทของผูบ้ ริ หารองค์กรที่ตอ้ งวางแผน ตัดสิ นใจ และ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเชิงพลวัตรของธุ รกิจเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขัน
202-101

หลักการบัญชี
Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บท
การบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชี คู่ การบันทึกบัญชี ตาม
วงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซื้ อขายสิ นค้า
และกิจการให้บริ การ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย

3(2-2-5)

202-103 การภาษีอากร 1
Taxation I
ศึกษานโยบายภาษีอากร วิธีการประเมิน หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอียดใน
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต ศุลกากร และอื่นๆ การ
คํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสี ยภาษี ทางธุ รกิ จ การอุ ทรณ์ ต่อพนัก งาน
เจ้า หน้า ที่ ใ นเรื่ อ งภาษี อ ากรแต่ ล ะประเภท ปั ญ หาภาษี อ ากรและผลกระทบต่ อ การ
ตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบื้องต้น

3(3-0-6)

202-205

การเงินธุรกิจ
Business Finance
ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการเงิน เป้ าหมายและความสําคัญของ
การจัด การทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ รู ป แบบของธุ ร กิ จ และภาษี อ ากร การอ่ า นและ
ตีความหมายงบการเงินขั้นต้น เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบื้องต้นในการ
จัด การทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ ทั้ง ในด้า นการจัด หาและจัด สรรเงิ น เพื่ อ ใช้ใ นการ
ดําเนินงาน การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึง
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน

3(2-2-5)

202-316 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่ อน : 202-101 หลักการบัญชี
ศึกษาถึ งการวิเคราะห์ งบการเงินและการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี อื่นๆที่สําคัญเพื่อการ
วางแผน การควบคุม และการตัดสิ นใจ รวมถึงการบริ หารและการจัดการงบกระแสเงิน
สด แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน ระบบต้นทุน การควบคุมต้นทุน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ต้นทุน จํานวนการผลิตและกําไร การจัดทํางบประมาณ การนําข้อมูลการบัญชีตน้ ทุนไป
ใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจในระยะสั้นและระยะยาว การบัญชีตามความรับผิดชอบ
รวมถึงการควบคุมการดําเนิ นงานของกิ จการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่ นอน และภายใต้
ความเสี่ ยง

3(2-2-5)

203-101 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

3(3-0-6 )

Business Economics
ศึกษาความรู ้เกี่ ยวกับเศรษฐศาสตร์ จุลภาค และเศรษฐศาสตร์ มหภาค วิธีการประยุกต์
หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์
และธุ รกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสําหรับตลาดต่าง ๆ การสํารวจตลาด การวางแผน

การผลิต การวิเคราะห์ตน้ ทุน การกําหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่ อ
และการตัดสิ นใจในการลงทุน การวิเคราะห์กรณี ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

203-201

หลักการตลาด

3(3-0-6)

Principles of Marketing
ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หน้าที่ของตลาด
สถาบันทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์และการ
เลือกตลาดเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด และส่ วนประสมการตลาด
204-300 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

3(3–0–6)

Management Information Systems
ศึ ก ษาองค์ก ารธุ ร กิ จ ดิ จิ ท ัล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การบริ หารธุ ร กิ จ ระบบ
สารสนเทศขององค์การธุ รกิ จ การบริ หารองค์การธุ รกิ จและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิ งกลยุทธ์ กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิ จ การจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การประยุกต์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
วางแผนทรั พยากรขององค์การ ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการจัดการความรู ้
ระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยระบบ
สารสนเทศขององค์การธุรกิจ
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ศึกษาหน้าที่ ทางการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ในองค์การ การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์
เชิ งกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุ ษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการ
ฝึ กอบรม การพัฒ นาอาชี พ การจ่ า ยผลตอบแทนสวัส ดิ ก าร จู ง ใจ บํา รุ ง ขวัญ การ
ประเมินผลงาน การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ และ
แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

301-209 กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

Business Laws
ศึ ก ษาความหมายและลัก ษณะทั่ว ไปของนิ ติ ก รรม สั ญ ญา หนี้ และเอกเทศสั ญ ญา
เกี่ ยวกับ ชื้ อขาย เช่ าทรั พย์เช่ าชื้ อ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ ยวกับห้าง

หุ ้นส่ วน บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจ
เช่น สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการค้า หอการค้า ตลอดจนพระราชบัญญัติต่างๆ เช่น
ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และส่ งเสริ มการลงทุน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
201-210 การวางแผนและการควบคุมทางการจัดการ
3(3-0-6)
Management Planning and Control
วิชาบังคับก่ อน : 201-203 องค์ การและการจัดการ
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ และระบบในการวางแผนและการ
ควบคุ มประเภทและลัก ษณะของแผนต่ างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการ
ควบคุม ตลอดจนเทคนิ ควิธีการใช้ในการวางแผนและการควบคุม แนวโน้ม และการ
พัฒนาเครื่ องมือการวางแผนและการควบคุมสมัยใหม่
201-211

การจัดการคุณภาพและการเพิม่ ผลผลิต
3(3-0-6)
Quality and Productivity Management
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบตั ิในการจัดการคุณภาพในกิจการการผลิตสิ นค้าและบริ การ
โดยเน้นให้เห็นวิธีปฏิบตั ิในกิจการลักษณะต่างๆ ถึงเทคนิคและเครื่ องมือต่างๆ ทางสถิติ
ที่นาํ มาใช้ในการจัดการคุณภาพของการผลิตสิ นค้าและบริ การ การจัดการคุณภาพเชิ ง
รวม ระบบมาตรฐานของสถานประกอบการแต่ละประเภท การประกันคุณภาพในการ
ผลิตและบริ การ เทคนิคและเครื่ องมือพื้นฐานในการปรับปรุ งเพิ่มผลผลิตในหน่วยงาน

201-305

3(2-2-5)
การวิจัยธุรกิจ
Business Research
วิชาบังคับก่อน : 201-208 สถิติธุรกิจ
ศึกษาความสําคัญของการวิจยั ธุรกิจ ขั้นตอนของกระบวนการวิจยั ธุรกิจ การจัดทําโครง
ร่ างการวิจยั การกําหนดวัตถุประสงค์ และสมมติ ฐาน การสุ่ มตัว อย่าง และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงานการวิจยั และฝึ กปฏิบตั ิการ
โปรแกรมสําเร็ จรู ป

201-311

ความเป็ นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
ศึกษาแนวคิดของการเป็ นผูป้ ระกอบการ ลักษณะการเป็ นผูป้ ระกอบการและปฏิบตั ิ
ลักษณะของผูป้ ระกอบการ กระบวนการการเป็ นผูป้ ระกอบการ การสร้ างความคิ ด
สร้างสรรค์ การเสนอรู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การแสวงหาโอกาส การกําหนดทางเลือก
การประเมิ น ผลทางเลื อ กในการประกอบธุ ร กิ จ และสรุ ปปั ญหา อุ ป สรรคที่
ผูป้ ระกอบการเผชิญและการแก้ปัญหา

201-414

การจัดการโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน
3(3-0-6)
Logisitics and Supply Chain Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด บทบาทหน้าที่ และความสําคัญของโลจิสติกส์ ระบบห่ วงโซ่
อุ ปทานที่ สร้ างประสิ ทธิ ภ าพทางด้านการผลิ ตและการตลาด การจัดการโลจิ สติ ก ส์
โดยครอบคลุมทั้งระบบ เริ่ มตั้งแต่การจัดหาและจัดซื้อ การจัดการและการควบคุมสิ นค้า
คงคลัง การขนถ่ายวัสดุ การวางแผนและควบคุมการผลิต การบรรจุภณ
ั ฑ์ การขนส่ ง
การกระจายสิ นค้า การจัดจําหน่าย การบริ การลูกค้า และระบบสารสนเทศโลจิสติกส์

201-419

การสื่ อสารในองค์ การและภาวะผู้นํา
3(3-0-6)
Organizational Communication and Leadership
ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การจัดการทางด้านการติดต่อสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การติ ด ต่ อ สื่ อสารในหลากหลายสถานการณ์ ประเภทของการ
ติดต่อสื่ อสาร การใช้เครื่ องมือและเทคนิคในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การวางกล
ยุทธ์การสื่ อสาร และภาวะผูน้ าํ ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ บทบาทของผูน้ าํ ในการสื่ อสาร

201-420

การจัดการตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
3(3-0-6)
Thailand Quality Award Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality
Award) การนําองค์กร การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัดการวิเคราะห์
และการจัดการความรู ้ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการ และผลลัพทธ์ของ
การจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

201-478

การจัดการนวัตกรรม และการเปลีย่ นแปลง
3(3-0-6)
Innovation and Change Management
ศึ กษาสร้ างแนวคิดใหม่ทางการจัดการสร้ างความแตกต่างทางทฎษฎี การจัดการเพื่อ
ความเหมาะสมกับสภาพสิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมเฉพาะด้าน การใช้เทคโนโลยี

ทางการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ โดยไม่เกิดความขัดแย้ง
และมี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้ า วิ ธี ก ารการบริ ห ารจัด การที่ ส ามารถรั บ กับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้เทคนิคและการตัดสิ นใจที่ทนั ต่อ
สถานการณ์เพื่อให้องค์กพัฒนาไปสู่องค์การแห่งนวัตกรรม
201-480

สั มมนาการจัดการ
3(1-4-4)
Seminar in Management
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางด้า นการจัด การ เพื่ อ เสนอแนวคิ ด ในการ
แก้ปัญหาและส่ งเสริ มให้เป็ นไปในแนวทางที่วางไว้ โดยการใช้กรณี ศึกษารวมถึงการ
เชื่อมโยงสถานการณ์ปัจจุบนั เข้ากับหัวข้อทางการจัดการในลักษณะของกระบวนการ
สัมมนา

201-481

โครงงานแผนธุรกิจ
3(1-4-4)
Business Plan Project
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ
ศึ ก ษารู ป แบบของแผนธุ ร กิ จ ตามลัก ษณะการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในแต่ ล ะประเภทอัน
ประกอบด้วยธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริ การ และธุรกิจการค้า ซึ่งสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการวางแผนและจัดทําแผนธุ รกิจตามมาตรฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ อันประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกิจ ความเป็ นมาของธุรกิจ หรื อแนวคิดการเริ่ มต้น
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ สิ นค้า หรื อบริ การ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
แผนการบริ หารจัดการ แผนการตลาด แผนการผลิตหรื อการบริ การ แผนการเงิน แผน
ประเมินความเสี่ ยง และนําเสนอแนวคิดในการดําเนินธุรกิจและการวิเคราะห์แผนธุรกิจ

203-311

การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
วิชาบังคับก่ อน : 203-201 หลักการตลาด
ศึ กษาความหมายความสําคัญของการบริ หารการตลาด บทบาทหน้าที่ ของผูบ้ ริ หาร
การตลาด การจัดองค์การการตลาด การวิเคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้างตลาด
และพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค การวัดและการพยากรณ์ยอดขาย การแบ่งส่ วนตลาด
การกํา หนดตลาดเป้ าหมาย การวางตํา แหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ การวางแผนกลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด การปฏิบตั ิ
ตามแผน และการควบคุมทางการตลาด โดยคํานึ งถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม

205-205

ทฤษฎีและพฤติกรรมในองค์ การ
3(3-0-6)
Theories and Behavior in Organization
ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในที่ทาํ งาน ความหลากหลาย ทัศนคติ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้
การจูงใจ กลุ่ม ทีมงาน การติดต่อสื่ อสาร ภาวะผูน้ าํ ความขัดแย้ง โครงสร้างองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ การเปลี่ยนแปลงในองค์การ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
201-213 การจัดการสํ านักงาน
3(3-0-6)
Office Management
ศึกษาแ น ว คิด ก า ร จัด ก า ร สํา นัก ง า น ส มัย ใ ห ม่ ก า ร จัด ก า ร พื้น ที่สาํ นัก ง
า น ก า ร จัด สภาพแวดล้อมในสํานักงาน งานสารบรรณ การบริ หารงานเอกสาร
สํานักงานอัตโนมัติ การติดต่อสื่ อสารในสํานักงาน การควบคุมสํานักงาน รู ปแบบการ
จัดระบบสํานักงานต่าง ๆ
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของจริ ยธรรม ความสําคัญของจริ ยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลที่องค์กร
ธุ รกิ จต้องมีจริ ยธรรม จรรยาบรรณทางธุ รกิจ การสร้างจริ ยธรรมในองค์กรธุ รกิ จ โดย
เน้นจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร และจริ ยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สังคมธุรกิจ ศึกษาโดยใช้กรณี ตวั อย่างประกอบ

3(3-0-6)

201-371

การพัฒนาธุรกิจทีย่ งั่ ยืน
3(3-0-6)
Sustainable Business Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด และวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ในการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ คุ ้ม ค่ า และมี
ประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลสู งสุ ด โดยสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นสําคัญ
แนวทางในการอนุ รักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตลอดจนศึกษา
มาตรการด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยัง่ ยืน
ให้แก่ธุรกิจ รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

201-410

การจัดการโครงการธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Project Management
วิชาบังคับก่อน : 202-205 การเงินธุรกิจ
ศึกษาการเขียนโครงการ การวางแผน ขั้นตอนวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการ
การปฏิบตั ิ การควบคุม การติดตามประเมินผล การดําเนิ นงานของโครงการให้บรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
201-422

การจัดการสิ นค้ าคงคลัง
3(3-0-6)
Inventory Management
ศึกษาบทนําเกี่ยวกับการจัดการสิ นค้าคงคลัง ประเภทของสิ นค้าคงคลัง ต้นทุนเกี่ยวกับ
สิ นค้าคงคลังและการวัด เหตุผลของการเก็บสิ นค้าคงคลัง ปั ญหาจากการมีสินค้าคงคลัง
วิธีการตรวจนับสิ นค้าคงคลัง ระบบควบคุมระดับสิ นค้าคงคลังและการคํานวณปริ มาณ
การสัง่ ซื้อและจุดสัง่ ซื้อ

201-417

การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
ศึกษาวิธีการจัดการและการดําเนิ นธุ รกิจระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ใน
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ กฎหมายและข้อ ตกลงระหว่ า งประเทศ รวมทั้ง
อนุ สั ญ ญาต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ระหว่า งประเทศ ผลประโยชน์ แ ละ
โอกาสจากการลงทุนต่างประเทศ การพัฒนาและปรับปรุ งนโยบายการบริ หาร และการ
จัดการธุ รกิ จระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุ รกิ จระหว่าง
ประเทศ

201-473

การเงินส่ วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Finance
ศึกษาการจัดทํางบประมาณส่ วนบุคคล สภาวะทางการเงิน การออม แหล่งเงินทุนและ
เงินกูส้ ิ นเชื่ อส่ วนบุคคล การจัดการค่าใช้จ่ายหลักของบุคคล ภาษีเงินได้ การประกัน
ชีวิต การตัดสิ นใจลงทุน

201-476

หัวข้ อพิเศษทางการจัดการ
Special Topics in Management
วิชาบังคับก่ อน : ความเห็นชอบของอาจารย์ ผู้สอน
ศึกษาพัฒนาการ หรื อหัวข้อใหม่ ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

203-312

การเงินการธนาคาร
3(3-0-6)
Money and Banking
ศึกษาวิวฒั นาการของเงินตราในประเทศ นโยบายการเงินทฤษฎีและปฏิบตั ิ โครงสร้าง
ตลาดเงิ น ตลาดทุ น ทฤษฎี เ งิ น เฟ้ อ เงิ น ฝื ด ระดับ ราคา การพัฒ นาเครดิ ต ตลอดจน
บทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารกลาง ในการควบคุมปริ มาณเงินและระบบ

3(3-0-6)

การเงินระหว่างประเทศ
203-402

การจัดการการค้ าส่ งและค้ าปลีก
3(3-0-6)
Wholesaling and Retailing Management
ศึ กษาบทบาทและหน้าที่ ของผูค้ า้ ส่ งและผูค้ า้ ปลี กต่ อธุ รกิ จ เศรษฐกิ จและสังคม การ
ดําเนิ นงานของผูค้ า้ ส่ งในการซื้ อและการจัดจําหน่ ายสิ นค้า กลยุทธ์การค้าส่ ง การจัดการ
สิ นค้า การควบคุมสิ นค้าคงคลัง และการให้บริ การแก่ผคู ้ า้ ปลีก หลักการจัดการร้านค้าปลีก
การจัดรู ปองค์กร การเลือกทําเลที่ต้ งั การจัดร้านค้าและสิ นค้า การจัดซื้อ เครดิตการค้า การ
กําหนดราคา การใช้ตราและเครื่ องหมายการค้าสิ นค้าเฮาส์แบรนด์ กลยุทธ์และเทคนิ ค
ต่างๆ ในการค้าปลีก

204-309

คอมพิวเตอร์ เพือ่ การจัดการเอกสารและงานเลขานุการ
3(2-2-5)
Computers for Document Management and Secretarial
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานสารบรรณ งานจัดเก็บ
เอกสาร งานวางแผน งานนัดหมาย การนําเสนอข้อมูล งานติดต่อสื่ อสารและการใช้
อินเทอร์เน็ต งานเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

204–319

พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
ศึ ก ษาแนวคิ ดและพื้นฐานการพาณิ ชย์อิเ ล็กทรอนิ ก ส์ แนวทางการดําเนิ นการเข้าสู่
พาณิ ชย์ ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลัก การตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภาษี กั บ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การชํา ระเงิ น ออนไลน์ การจัด การระบบพาณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัย บนอิ น เตอร์ เ น็ ต การจดทะเบี ย นพาณิ ชย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ การบริ หารธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสําเร็ จ ตลอดจน
ทิศทางและอนาคตของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

205-306

กฎหมายแรงงานและ แรงงานสั มพันธ์
3(3–0–6)
Labour Laws and Labour Relations
ศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ ายบริ หาร ลักษณะ
วิวฒั นาการของสหภาพแรงงาน นโยบายแรงงาน ภาวะแรงงาน ผลกระทบของกฎหมาย
และข้อบังคับของสถาบันแรงงาน การเจรจาต่อรองร่ วม การไกล่เกลี่ ย การระงับข้อ
พิ พ าทแรงงาน ปั ญ หาในด้า นแรงงานสั ม พัน ธ์ วิ ธี ก ารบริ หารแรงงานเพื่ อ สร้ า ง

ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อให้เกิดความพอใจแก่ทุกฝ่ าย และเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพ การผลิตขององค์การ
205-310

การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่ อรอง
3(2–2–5)
Conflict Management and Negotiation
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย แนวคิดและทรรศนะเกี่ยวกับการขัดแย้ง ที่มาและ
กระบวนการของความขัดแย้ง ความขัดแย้งระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม การแก้ไข
ความขัด แย้ง วิ ธีก ารจัด การความขัด แย้ง ในองค์ก าร ขั้น ตอนการเจรจาต่ อ รอง การ
เตรี ยมพร้อม บรรยากาศ กลวิธีและการสื่ อความในการเจรจาต่อรอง การปฏิบตั ิหลังการ
เจรจาต่อรอง

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
เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์การและสังคม รู ้จกั การใช้เหตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
201-479 สหกิจศึกษา
9(0-40-9)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : 100-245 การปรับตัวทางสังคม
ศึกษาการปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการประเภทต่างๆ โดยที่การปฏิบตั ิงานและ
การทํารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดู แลของผูบ้ ริ หารแต่ละสถานประกอบการ และ
อาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรื อไม่นอ้ ยกว่า 600 ชัว่ โมง
201-499

ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
2(0-40-0)
Internship
ศึกษาการทดลองปฏิบตั ิงานตามความเป็ นจริ งนอกสถานศึกษา โดยการประสานงาน
ระหว่างสถาบันกับหน่ วยงานต่าง ๆ ที่จะสามารถรับนักศึกษาภายใต้การควบคุม ดูแล
ติดตามและประเมินผล

