คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ.2556
1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึ กษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้ว ย นิ ย าม ประพจน์ การให้สัญลักษณ์ แสดง
กฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์ และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ใน
การดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่ วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น การจัดลําดับและการจัดหมู่ การแจกแจง
ไม่ต่อเนื่องแบบต่าง ๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การ
อนุ มานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัว
แปร และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย
100-112 คอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
3(3-0-6)
Introduction to Computer
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์ ใน
ยุ ค ต่ า ง ๆ องค์ ป ระกอบและระบบของคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ นํ า ข้อ มู ล เข้า และแสดงผล
หน่ ว ยความจํา สํา รอง ระบบปฏิ บ ัติ ก าร โปรแกรมประยุก ต์ การประมวลผลข้อ มู ล ผัง งาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ให้เข้ากับ
การดําเนิ นชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชี ววิทยา ดาราศาสตร์ และที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์

100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information Technology
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต การประยุกต์ใช้
งานเวิ ร์ ด องค์ ป ระกอบและระบบของคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ นํ า ข้อ มู ล เข้า และแสดงผล
หน่ ว ยความจํา สํา รอง ระบบปฏิ บ ัติ ก าร โปรแกรมประยุ ก ต์ การประมวลผลข้อ มู ล ผัง งาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึ ก ษาถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์แ ละสภาวะแวดล้อ ม โดยเน้น การศึ ก ษาธรรมชาติ และ
นิเวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิต ภาวะโลกร้อน รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต ปฏิสมั พันธ์และ
ดุลยภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้น รวมทั้งมนุษย์
ต่อปั จจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตวั อย่างของกิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ
ตลอดจนความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
100-122 เคมีทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Chemistry
ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การสมดุลทาง
เคมี การสมดุ ล ของไอออนในสารละลาย ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชัน และรี ดัก ชัน เคมี จ ลน์ และ
นิวเคลียส
100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานสําหรับ
นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ปนาโน เครื่ องมือและการวิเคราะห์ทางด้านนาโน
เทคโนโลยี วัส ดุ น าโน นาโนเทคโนโลยีชี ว ภาพและนาโนเทคโนโลยีท างการแพทย์น าโน
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความเป็ นพิษของนาโนที่มี
ผลกระทบต่อชี วิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปั จจุบนั และแนวโน้ม
ของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต

100-127 ชีววิทยาทัว่ ไป
3(2-2-5)
General Biology
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิ คทางฟิ สิ กส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง ฟิ สิ กส์แผนใหม่
แม่เหล็กไฟฟ้ า การพัฒนาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การสื่ อสาร และการโต้ตอบข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
เช่น พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
100-128 ชีวติ กับพลังงาน
3(2-2-5)
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชี วิต ความหมายของพลังงานและชนิ ดของ
พลังงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและรู ปแบบพลังงานและการเปลี่ยนรู ป
พลัง งาน การแนะนํา พลัง งานทดแทน หลัก การประยุก ต์ใ ช้พ ลัง งานและศัก ยภาพของแหล่ ง
พลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใต้
พิภพ พลังงานจากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ ม การใช้พลังงานทดแทน
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 และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่นฐานและการสถาปนา
อํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจี นตอนเหนื อ การรับอิทธิ พลของอารยธรรมอินเดี ย
รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วนสร้างสรรค์พ้ืนฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารย
ธรรมขอม อารยธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็ นต้นมา
จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่

100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ ว ัฒ นาการของอารยธรรมตะวัน ตก โดยเน้ น อารยธรรมยุ ค ใหม่ ตั้ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหา ซึ่ งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่ อารยธรรมยุค
ใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต่ อการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้าน การเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์กับ การแสดงออกทางศิ ล ปะในรู ป ของสถาปั ต ยกรรม
จิ ต รกรรมและประติ ม ากรรม ลักษณะความแตกต่ า งระหว่ า งศิ ล ปกรรมไทยกับ ศิ ล ปะสากล
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่มีอิทธิ พลต่อวิวฒั นาการทางศิลปกรรมในยุค
ต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ
100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาให้รู้จกั เครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ ประกอบของดนตรี อนั
เป็ นพื้นฐานต่อการฟั ง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความแตกต่างของดนตรี แต่ละสมัย
รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับศิ ลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมาการจําแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและให้สามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี
ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎี ดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ ยวกับจังหวะลี ลา อัตราจังหวะต่าง ๆ การจับกลุ่มตัวโน้ตตาม
จังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง บันไดเสี ยงต่าง ๆ การฝึ กอ่านตัวโน้ต
ง่ายๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี สากลได้

100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาระบบพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุ ษย์ โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทาง
ชีววิทยา ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและศึกษาองค์ประกอบสําคัญ บุคลิกภาพและการปรับตัว การจําและการ
ลืม แรงจูงใจ การรับรู ้อารมณ์ ความคิดและการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของมนุ ษย์ พฤติกรรมทาง
สังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่าง ๆ ทางกฎหมายสกุลกฎหมายที่สาํ คัญ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์ แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย กระบวนการในการ
ออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายสิ ทธิ์และการใช้
สิ ทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะต่าง ๆ
100-142 หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรค
การเมื อง กลุ่ ม ผลประโยชน์แ ละอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งที่ สํา คัญ ตลอดจนการเมื อ งระหว่า ง
ประเทศ
100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนู ญและโครงสร้างทางการปกครอง สถาบันนิ ติ
บัญญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปั จจัย
กําหนดอุปสงค์ อุปทานของสิ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ลักษณะสําคัญของการตลาด สิ นค้าที่มี
การแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชี ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การ
กําหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสําคัญของการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ

100-146 พลศึกษา
Physical Education
ศึกษาและเข้าใจพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนาร่ างกายและจิตใจให้สมบูรณ์

1(0-2-1)

100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
ศึกษาให้เกิดความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทางในการลีลาศ
การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอล
รู มและลาตินอเมริ กนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรู ปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของมนุษย์กบั สังคม หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economics in Society
ศึ ก ษาถึ ง ลัท ธิ ท างการเมื อ งและระบบเศรษฐกิ จ ที่ สํา คัญ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเมื อ งและ
เศรษฐกิจ เปรี ยบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกัน
และศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม
100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา ทั้งปรัชญา
ตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชี วิตของมนุ ษย์
และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study Skills in Higher Education
ศึ กษาปรั ชญา ระบบการศึ กษา หลักสู ตรของสถาบัน และระเบี ย บวินัย ทักษะในการเรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ วิธีฟัง-จดคําบรรยาย การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน ความรับผิดชอบ วิธีการซักถาม
การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ กระบวนการกลุ่ ม การสื บ ค้น ในห้อ งสมุด การสื บ ค้น จาก
อินเทอร์ เน็ตและการใช้แหล่งความรู ้อื่นๆ การเขียนรายงานและการนําเสนอ การเตรี ยมตัวสอบ
วิธีการทําข้อสอบ การบริ หารเวลาในระดับอุดมศึกษาให้เหมาะสม และการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต

100-163 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ศึกษาประวัติและประโยชน์ของนันทนาการ ความสําคัญของการพักผ่อนและนันทนาการที่มีต่อ
การดําเนิ นชี วิต กิ จกรรมนันทนาการและหลักในการเลื อกกิ จกรรมนันทนาการ แนวโน้มและ
บทบาทของนันทนาการในสังคมปั จจุบนั การฝึ กร่ วมกิจกรรมนันทนาการ
100-164 การใช้ ห้องสมุด
1(1-0-2)
Using the Library
ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดําเนิ นงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด ระบบการจัด
หมู่หนังสื อ บัตรรายการ (โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจน
วิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ
100-165 การคิดวิเคราะห์
3(3-0-6)
Critical Thinking
ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใช้เหตุผลทางตรรกวิทยา ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และกิ จ กรรมฝึ กการคิ ด การฝึ กวิ ธี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด สั ง เคราะห์ จากกรณี ศึ ก ษา
กระบวนการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ จากการเผชิญสถานการณ์ การจัดการความรู ้ การ
พัฒนาเหตุผลเชิงจริ ยธรรม เทคนิ คการคิดเพื่อตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล และการ
นําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ นสัมฤทธิ์ผลจากการฝึ กฝนทักษะการคิด
100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึ กษาประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพ
เศรษฐกิ จพื้นฐานในประชาคมอาเซี ยนเน้นประเทศพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย องค์ประกอบ
ของประเทศร่ วมเจรจา ที่มีผลกระทบต่อประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซี ยนและประเทศ
ไทย
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 คุณธรรมและจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่ างไกลจากยา
เสพติ ด การทํานุ บาํ รุ งรั ก ษาศิ ล ปวัฒ นธรรมของชุ ม ชนและชาติ เพื่อ นํา องค์ค วามรู ้ คุ ณ ธรรม

จริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
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
ศึกษา ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น นวนิ ยาย บทกวี บท
ละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้าน
ความดี ความงามและความจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชี วิตและสังคม ทั้งยัง
ส่ งเสริ มการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักและแนวทฤษฎี เศรษฐกิ จพอเพียง ปรัชญาแนวทางการนําไปประยุกต์ในรู ปแบบและ
ลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการบริ หารการจัดการในครอบครัว การจัดการของชุ มชน การประกอบการ
ขนาดย่อม ขนาดธุรกิจและระดับบูรณาการกับโลกาภิวตั น์
100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญาไทยตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันตก
ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม คหกรรม ภาษาและวรรณคดี และการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นต่อการดําเนินชีวิต
100-242 สั นติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
ศึกษาความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและความ
รุ นแรงในสังคม ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ น

รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความ
ขัดแย้งได้โดยสันติวิธี
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
2(1-2-3)
Cooperative Education Preparation
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง เทคนิ คในการสมัคร
งาน ความรู ้พ้ืนฐานในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตาม มาตรฐาน
วิชาชี พของแต่ละสาขาวิชา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสาร
มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็ นทีม และระบบบริ หารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจน
วิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ เป็ นต้น
1.3 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
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับต้น ฝึ กทักษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน
ให้เชื่อมโยงประสานกัน เพื่อเป็ นพื้นฐานไปสู่ความสามารถในการศึกษาขั้นต่อไป
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึ กษาโครงสร้ างและศัพท์ภาษาอังกฤษที่ จาํ เป็ นในการดําเนิ นชี วิตอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้ นเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
100-154 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน (Pinyin) ให้ถูกต้องชัดเจนตาม
หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟั ง การ
พูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา

100-155 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การอ่านจับใจความ การวิเคราะห์ การ
ตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
100-156 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษขั้นสู ง
3(2-2-5)
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการพัฒนามโนทัศน์และเทคนิคของการอ่านภาษาอังกฤษ กลไกในการอ่านตลอดจนความมุ่ง
ประสงค์ในการอ่านหนังสื อ ระดับของการอ่าน การเริ่ มต้นการอ่านและการอ่านเตรี ยม การอ่าน
กวาดและการอ่านเก็บ การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์และการอ่านตรวจพินิจ การอ่านเปรี ยบเทียบและ
การพัฒนาความเร็ วในการอ่าน วิธีการอ่านเร็ วเบื้องต้น การพัฒนานิสยั ในการอ่าน
100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะการพูดแบบต่าง ๆใน
ที่ ชุ มชนที่ถูกต้อง การใช้ถอ้ ยคําสํานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่
ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต
100-250 ภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
English III
วิชาบังคับก่ อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาทักษะในการอ่านในรู ปของการเสนอกลวิธีต่าง ๆ อันจะเอื้อให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องที่อ่าน
ได้ดีข้ ึน เทคนิ คในการเดาความหมายของคําศัพท์ คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ทวั่ ไปในวงการธุ รกิจ
วิธีการอ่านจับใจความและการตีความ ด้วยการฝึ กอ่านคําจากบทความ ตํารา และหนังสื อพิมพ์
100-251 ภาษาอังกฤษ 4
3(2-2-5)
English IV
วิชาบังคับก่ อน : 100-250 ภาษาอังกฤษ 3
ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในที่ทาํ งาน การเขียนสํานวนที่ถูกต้องของภาษาอย่างมีหลักเกณฑ์
และภาษาที่ใช้ในสังคมที่จาํ เป็ นในการติดต่องานเช่นการใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การต้อนรับ
แขก การขอข้อมูลและการจดบันทึกข้อความ

100-252 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิชาการเฉพาะด้ าน
3(2-2-5)
English for Academic Purpose
ศึกษาศัพท์เทคนิ ค การใช้ภาษาและโครงสร้างประโยค สํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้สาํ หรับวิชาการ
เฉพาะด้าน
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งจากภาษาจี น 1 โดยฝึ กทัก ษะทั้ง 4 ด้า นในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น ใช้ภ าษาให้ ถู ก ต้อ ง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม การค้นคําศัพท์จากพจนานุ กรม ศึกษาความแตกต่างของ
อักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประมาณ 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 หนดได้
100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(2-2-5)
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิ รางะนะ และอักษรคาตะคานะ คําศัพท์
พื้นฐานรู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการสื่ อสาร ฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อความ
เข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัว ด้วย
การพูดสนทนาผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร

100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสี ยงและการพูด การเขียนประโยค
การอ่านข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยงและการ
เขียนตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้แก่ การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้ อของ 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 โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรั บการสื่ อสาร ด้วยการฟั งและพูดภาษา
เกาหลีและเรี ยนรู ้ คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ยน โดยฝึ กการใช้ภาษาบูรณาการ
ทักษะพื้นฐานในระดับสูงขึ้น
100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business I
ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุ รกิ จ โดยในการพัฒนาทักษะในการเขี ยนให้
นักศึกษาเรี ยนรู ้ถึงทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขียนจดหมายธุ รกิจและการฝึ กฝนให้เขียน
จดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในการพัฒนาทักษะการพูดให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้และ
ฝึ กฝนการสนทนาในรู ปแบบต่าง ๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ
100-352 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business II
วิชาบังคับก่ อน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1
ศึกษาการฝึ กฝนต่อจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยให้นกั ศึกษาฝึ กฝนเขียนจดหมายธุรกิจและ
งานเขียนอื่นทางธุ รกิจที่ ซับซ้อนและยุง่ ยากยิง่ ขึ้น ทั้งยังฝึ กฝนการสนทนาและอภิปรายแสดง
ความ คิดเห็นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจที่มีระบบสูงขึ้นไปอีก

100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใช้เหตุการณ์สมมติเพื่อให้นักศึกษาฝึ กหัดในการสนทนา รู ปแบบ
ของภาษาที่ได้เรี ยนมาแล้วในการสนทนา ศึกษาการออกเสี ยงให้ถูกต้อง ศึกษาศัพท์สาํ นวนต่าง ๆ
ที่น่ารู ้ ฝึ กทบทวนการเล่าลําดับเหตุการณ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อ
เตรี ยมตัว ในการเข้าสัมมนาหรื อรับการอบรม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางบริหาร
201-203 องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ศึ ก ษาลัก ษณะขององค์ ก าร อํา นาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ โครงสร้ า งและ
วิธีดาํ เนินงานขององค์การธุรกิจ กระบวนการบริ หาร การวางแผน การจัดองค์การ
การวินิจฉัยสัง่ การ การส่ งเสริ มกําลังใจผูป้ ฏิบตั ิงานและการควบคุม
201-208 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ศึกษาความรู ้ เกี่ ยวกับทฤษฎี และวิธีการสถิติต่างๆ สําหรับการเก็บรวบรวมและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อการตัดสิ นใจและวางแผนทางธุ รกิจ การสํารวจตัวอย่าง
การแจกแจงของตัว อย่ า ง การประมาณค่ า การทดสอบสมมติ ฐ านทางสถิ ติ
การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และ
สหพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหพันธ์พหุ คูณ และการวิเคราะห์
อนุ ก รมเวลาและการตัด สิ น ใจเชิ ง สถิ ติ แ ละฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารโปรแกรมสํา เร็ จ รู ป
ทางสถิติ
3(3-0-6)
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
ศึ กษาแนวคิดที่ มาของจริ ยธรรม ความสําคัญของจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ เหตุผลที่
องค์กรธุรกิจต้องมีจริ ยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างจริ ยธรรมในองค์กร
ธุรกิจ โดยเน้นจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร และจริ ยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความ
รับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ ศึกษาโดยใช้กรณี ตวั อย่างประกอบ

201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
3(3-0-6)
Small Business Management
วิชาบังคับก่ อน : 201-203 องค์ การและการจัดการ
ศึ ก ษาการริ เริ่ มจัด ตั้ง และดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มที่ เ หมาะสมกับ ทรั พ ยากร
สภาพแวดล้อม โดยคํานึงถึงการจัดการด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริ หาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจัด ทํา โครงการที่ มี ค วามเป็ นไปได้ และเจริ ญเติ บ โต
อย่างยัง่ ยืน การศึกษาโดยใช้กรณี ศึกษา
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
วิชาบังคับก่อน : ต้ องเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 และลงทะเบียนแล้ วอย่ างน้ อย
109 หน่ วยกิต
ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของการจัดการกลยุทธ์ การจัดการแบบมีส่วนร่ วม
กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์
การนํา กลยุท ธ์ สู่ ก ารปฏิ บ ัติ ใ นสถานการณ์ ต่ า งๆ การประเมิ น ผลและควบคุ ม
ทางกลยุทธ์
202-101 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
แม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึก
บัญชี ตามวงจรบัญชี การจัด ทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงิ น สํา หรั บ
กิจการซื้อขายสิ นค้าและกิจการให้บริ การ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย
3(3-0-6)
202-103 การภาษีอากร 1
Taxation I
ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี อากรต่าง ๆ ตามประมวล
รั ษ ฎากร และภาษี อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ประกอบด้ว ย ภาษี เ งิ น ได้บุ ค คลธรรมดา
ภาษี เ งิ นได้นิ ติบุคคล ภาษี มูลค่า เพิ่ม ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ ภาษี เ งิ นได้หัก ณ ที่ จ่ าย
ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์ และอื่น ๆ

202-205

การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการเงิน เป้ าหมายและความสําคัญ
ของการจัดการทางการเงิ นของธุ รกิ จ รู ปแบบของธุ รกิ จและภาษีอากร การอ่าน
และตี ค วามหมายงบการเงิ น ขั้น ต้น เทคนิ ค ของการวิ เ คราะห์ ท างการเงิ น
หลักเบื้องต้นในการจัดการทางการเงินของธุรกิจ ทั้งในด้านการจัดหาและจัดสรร
เงิ นเพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน การจัดการเกี่ ยวกับทรั พย์สิน รวมทั้งการวางแผน
และควบคุมทางการเงินถึงสถาบันการเงินและตลาดการเงิน

202-316 บัญชีเพือ่ การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่ อน : 202-101 หลักการบัญชี (นักศึกษาต้ องสอบผ่านก่ อนเท่ านั้น)
ศึกษาการใช้รายงานข้อมูลทางการบัญชี ในการวางแผน การควบคุมของฝ่ าย
บริ หาร เทคนิ คต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสิ นใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ลักษณะ
ระบบต้นทุนการบัญชี โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน ต้นทุนมาตรฐาน งบประมาณ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งต้น ทุ น จํา นวนการผลิ ต และกํา ไร การบัญ ชี ต ามความ
รับผิดชอบ การวิเคราะห์และการวางแผนจัดหาสิ นทรัพย์ถาวร
203-100 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3(3-0-6 )
Micro Economics
ศึ กษาเกี่ ย วกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จ จัยการผลิ ต ในรู ปต่ าง ๆ ของ
การผลิตพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคระบบตลาด อุปสงค์ อุปทาน มูลค่า และราคา
การกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรู ปดอกเบี้ย กําไร ค่าเช่า และค่าจ้าง
กําลังแรงงาน และประชากรแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บทบาทของรัฐ
เกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ โดยทั่ว ๆ ไป เพื่ อ ให้เ ข้า ใจแนวความคิ ด และหลัก วิ ช าทาง
เศรษฐศาสตร์อย่างกว้าง ๆ

203-200 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3(3-0-6)
Macro Economics
ศึกษาเกี่ยวกับรายได้ส่วนบุคคล และรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมของปั จจัยทาง
เศรษฐกิจต่างๆซึ่ งเป็ นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่ วนรวมของ
การบริ โภค การออม การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐบาล การส่ งออกสุ ทธิ ภาวะเงิน
เฟ้ อ เงิ นฝื ด ระบบการเงิ น และการธนาคาร นโยบายการเงิ น นโยบายการคลัง
สาธารณะ การค้าระหว่างประเทศ การค้าเสรี และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จ
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ การรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ การพัฒ นา
เศรษฐกิจ และการนําไปประยุกต์ใช้
203-201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หน้าที่ของ
ตลาด สถาบันทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์
และการเลื อ กตลาดเป้ าหมาย สิ่ ง แวดล้อ มที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตลาด และส่ ว น
ประสมการตลาด
204-300 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
ศึกษาการบริ หารองค์กรดิจิทลั ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาท
และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รู ปแบบและโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารงาน กระบวนการ
ธุ รกิ จ การออกแบบองค์กรใหม่ โดยใช้ระบบสารสนเทศ ระบบจัดการห่ วงโซ่
อุ ป ทาน ระบบบริ หารองค์ ก าร (ERP) การพาณิ ชยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต และโครงสร้ า งข่ า วสารภายใน องค์ ก รยุ ค ใหม่ การจั ด การ
ความสัมพันธ์ลูกค้า และระบบจัดการความรู ้ การรั กษาความปลอดภัยและการ
ควบคุ ม ระบบสารสนเทศ และผลกระทบทางจริ ย ธรรมและสั ง คมของระบบ
สารสนเทศ

205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและ
การฝึ กอบรม การพัฒนาอาชีพ การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการ การจูงใจบํารุ ง
ขวัญ การประเมินผลงาน การเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงาน
สัมพันธ์ และแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
206-200 การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management
วิชาบังคับก่ อน : 201–208 สถิติธุรกิจ
ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การวางแผน
และการควบคุม การเลือกทําเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง
การควบคุมคุณภาพ การจัดการงานซ่อมและบํารุ งรักษา ปัจจัยมนุษย์ที่มีผลต่อการ
ดําเนินงาน
301-209 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ศึกษาความหมายและลักษณะทัว่ ไปของนิ ติกรรม สัญญาหนี้ และเอกเทศสัญญา
เกี่ ยวกับซื้ อขาย เช่ าทรัพย์เช่ าซื้ อ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ ยวกับ
ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ธุ ร กิ จ เช่ น สหกรณ์ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สมาคมการค้า หอการค้า ตลอดจน
พระราชบัญ ญัติ ต่ า ง ๆ เช่ น ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บ ัต ร เครื่ อ งหมายการค้า คุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภค การส่ งเสริ มการลงทุน การค้าปลีกและแฟรนไชส์

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
208-200 หลักการธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Principles of Retail and Franchise Business
ศึกษาความเป็ นมาและแนวโน้มธุ รกิ จค้าปลีกและแฟรนไชส์ การค้าปลีกในธุ รกิ จ
ต่าง ๆ สิ่ งแวดล้อมทางธุ รกิจ ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ นการธุ รกิ จค้าปลีก
และแฟรนไชส์ประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อธิ บายธรรมชาติและลักษณะ
การดําเนิ นธุ รกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ ได้แก่ การกําหนดทําเลที่ต้ งั ร้าน การจัดซื้ อ
สิ น ค้า การจัด วางผัง ร้ า น การจัด แสดงสิ น ค้า การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมผูบ้ ริ โ ภค
การขายและการส่ งเสริ มการขาย การบริ หารการไหลเวียนสิ นค้า และการควบคุม
ผลการดําเนินงาน จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินงาน
208-201

การจัดการการขาย
3(2-2-5)
Sales Management
ศึกษาความสําคัญของการจัดองค์การการขาย หน้าที่ของพนักงานขาย การจัดการ
การขาย การวางแผนการขาย การคัด เลื อ ก การฝึ กอบรมพนัก งานขาย การจ่ า ย
ค่าตอบแทน การมอบหมายงานอาณาเขต การขายโควตา การวิเคราะห์แนวทางการ
ปฏิบตั ิของพนักงานขาย การประเมินผล การควบคุมและการปฏิบตั ิงาน

208-300

กลยุทธ์ การสื่ อสารทางการตลาดในธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
3(2-2-5)
Marketing Communication Strategies in Retail and Franchise Business
ศึกษาสภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางการตลาด การกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
และตํา แหน่ ง การตลาดของร้ า นค้า ปลี ก และแฟรนไชส์ การกํา หนดกลยุ ท ธ์
ด้านการสื่ อสารทางการตลาดให้เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันและพฤติกรรมของ
ลู ก ค้า ทั้ง ภายนอกและภายใน ประกอบด้ว ย การโฆษณา การส่ ง เสริ ม การขาย
การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การนําเสนอโดยใช้บุคคล เพื่อสนับสนุ น
ธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

208-301

การจัดการการจัดซื้อ
3(3-0-6)
Purchasing Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด และนโยบายเกี่ ย วกับ การจัด ซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก และ
แฟรนไชส์เพื่อการสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ของธุรกิจ กระบวนการจัดซื้อ/จัดหา
เพื่อ การประกอบธุ รกิ จ ค้าปลี ก และแฟรนไชส์ การประเมิ นผล และการควบคุ ม
คุณภาพการจัดซื้ อ/จัดหา โดยคํานึ งถึงสิ นค้าคงคลัง และการสร้างกําไรแก่ ร้านค้า
เหมาะสมและความสอดคล้องกับการบริ หารส่ วนผสมของผลิตภัณฑ์

208-302

การจัดการโลจิสติกส์ สําหรับธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Logistics Management for Retail and Franchise Business
ศึกษาความสัมพันธ์ของเครื อข่ายการไหลเวียนสิ นค้า บทบาทของการจัดส่ งในการ
ให้บริ การลูกค้า การกําหนดวิธีการจัดส่ งสิ นค้าที่เหมาะสม การกําหนดเส้นทางการ
ขนส่ งและพาหนะ ลักษณะ ระบบ ประเภทของการขนส่ ง การบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการ
จัดส่ งสิ นค้า หลักการเลือกใช้บริ การขนส่ ง อัตราค่าระวางขนส่ งในสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ในด้านต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนดําเนินงานและการแข่งขัน การดูแล
จัดเก็บสิ นค้าที่จดั ส่ ง

208-303

การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานสําหรับธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Supply Chain Management for Retail and Franchise Business
ศึกษาการจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ การคัดเลือกสิ นค้า การส่ งเสริ มการขาย การนําเสนอ
สิ นค้าใหม่อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ศึกษา
เกี่ยวกับการบริ หารสิ คา้ แก่ผบู ้ ริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด ทั้งในแง่คุณภาพเวลา
และค่าใช้จ่ายครอบคลุมการบริ หารจัดการอุปทาน โดยเริ่ มจากการบริ หารวัตถุดิบ
จนเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปถึงมือผูบ้ ริ โภค เน้นการประสานงานการจัดการทําแผนการ
ผลิตร่ วมกันระหว่างคู่คา้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค การบริ หาร
การสั่ ง ซื้ อ การส่ ง มอบ และการกระจายสิ น ค้า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการใช้
เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิ ทธิภาพ

208-304

การจัดการสิ นค้ าสํ าหรับธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Merchandising Management for Retail and Franchise Business
ศึ ก ษาการจัด หาผลิ ต ภัณ ฑ์ซ่ ึ ง สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โภคในธุ รกิ จ
ค้า ปลี ก และแฟรนไชส์ ล ัก ษณะต่ า ง ๆ กิ จ กรรมในการจัด ซื้ อ เช่ น การหาแหล่ ง
ผลิ ตภัณ ฑ์ การเจรจาต่ อรอง ขั้นตอนการจัด ซื้ อ จากในและต่ างประเทศ กลยุทธ์
และวิธีดาํ เนิ นการสําหรับผูจ้ ดั ซื้ อ การวางแผนสิ นค้าที่เหมาะสมกับลักษณะร้านค้า
ปลี ก การวิ เ คราะห์ ก ํา ไร การบริ หารสิ น ค้า คงคลัง ความสั ม พัน ธ์ ใ นระบบ
การไหลเวียนสิ นค้าของฝ่ ายจัดซื้อและฝ่ ายอื่น ๆ เช่น ฝ่ ายจัดแสดงสิ นค้า การตลาด
การเงินและผูข้ าย

208-305

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์
3(2-2-5)
Information Technologies for Retail and Franchise Business
ศึกษาเทคโนโลยีเพื่อธุ รกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ โดยเน้นการนําเทคโนโลยีมาใช้
สนั บ สนุ น การจั ด การให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ การใช้ ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การ
บริ หารธุ รกิจค้าปลีกในด้านการวางแผน การดําเนิ นงาน และการควบคุม ตลอดจน
การนําข้อมูลการขายมาใช้วิจยั ตลาดและพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อการตัดสิ นใจใน
ธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

208-400

การจัดแสดงสินค้ าและการตกแต่ งร้ าน
3(2-2-5)
Merchandising Display and Store Decorations
ศึกษาหลักการและสร้างทักษะในการออกแบบและตกแต่งสถาปัตยกรรม สิ่ งประดับ
ตกแต่ ง สิ น ค้า เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง แวดล้อ มที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผูบ้ ริ โภคทั้งทางกายภาพและจิ ตใจ และต่อยอดขายและภาพพจน์ของร้ าน การจัด
ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน การใช้แสง สี และเสี ยง เส้นและองค์ประกอบใน
การตกแต่ง การจัดแสดงสามมิติ การจัดวางผังภายในร้าน การจัดแสดงสิ นค้าเพื่อ
การขายและการส่ ง เสริ ม การขาย รวมทั้ง ศึ กษาเทคโนโลยีใ นการออกแบบและ
ตกแต่ง

208-401

การดําเนินงานธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์
3(2-2-5)
Retail and Franchise Operations
การปฏิบตั ิตามกระบวนการบริ หารเชิ งกลยุทธ์สําหรับธุ รกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
โดยใช้ทฤษฎี และการฝึ กปฏิ บตั ิจากการศึ กษาวิชาต่ าง ๆ ที่ เรี ยนมาในการดําเนิ น
โครงการจําลอง

208-402

สั มมนาคุณธรรมจริยธรรม
3(1-4-4)
Seminar in Morals and Ethics
ตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เข้าใจภาวะความเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นที มและแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง รู ้จกั การเคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์การและสังคม รู ้จกั การใช้เหตุและผล มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
208-306 การจัดการหมวดหมู่สินค้ า
3(2-2-5)
Category Management
ศึ กษากลยุทธ์ เทคนิ ค และเครื่ องมื อในการจัด ผลิ ตภัณฑ์แต่ละหมวดหมู่สําหรั บ
การขายและการส่ งเสริ มการตลาดให้เ หมาะกับลูก ค้า แต่ ละกลุ่ มแต่ ละทําเลที่ ต้ งั
วิธีการติดตามและตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคที่ถูกต้อง รวดเร็ ว ต้นทุนไม่สูง
การบริ หารสต๊อกสิ นค้าเพื่อสร้างกําไรและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการบริ หารหมวดหมู่สินค้า
208-307

การป้องกันความสู ญเสี ยและการบริหารความปลอดภัย
3(3-0-6)
Loss Prevention and Safety Management
ศึกษาความสู ญเสี ยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับธุ รกิจ รวมทั้งวิธีการและเครื่ องมือ
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

208-308

การจัดการคุณภาพงานบริการ
3(3-0-6)
Service Quality Management
ศึกษาถึงมาตรฐานการให้บริ การ ตามแนวทฤษฎีต่าง ๆ การพัฒนาความต้องการของ
ลูกค้า และศึกษาแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และควบคุม และ
การตรวจสอบโดยใช้หลักและแนวคิดการควบคุมคุณภาพต่าง ๆ

208-309

การจัดการลูกค้ าสั มพันธ์ ในธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Retail and Franchise Business Customer Relationship Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ที่มีต่อองค์กร
รู ปแบบ การนํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จ และกลยุทธ์ของ
องค์กร การออกแบบการนําสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ การตอบสนองตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า ผลกระทบภายหลังการนําการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มาใช้
แนวโน้มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และแนวโน้มในอนาคต

208-310

ธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์ แบบไม่ มีหน้ าร้ าน
3(3-0-6)
Non-Store Retail and Franchise Business
ศึ ก ษาการดํา เนิ น ธุ รกิ จ ค้า ปลี ก และแฟรนไชส์ ที่ ไ ม่ มี ร้ า น เช่ น การขายปลี ก ด้ว ย
แคตาล็อก ทางโทรศัพท์ ทางทีวีหรื อเคเบิ้ลทีวี และทางอินเทอร์ เน็ต การคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวิธีการขาย การจัดหาและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ การกระจาย
สิ นค้าไปให้ถึงมือผูบ้ ริ โภค วิธีทาํ การขายและการตลาด

208-311

การพยากรณ์ ยอดขาย
3(3-0-6)
Sales Forecasting
ศึ กษาหลัก ทฤษฎี และความสําคัญของการพยากรณ์ การขาย เทคนิ ค และวิธีการ
พยากรณ์ประเภทของข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ปั จจัยที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความถู ก ต้ อ ง แม่ น ยํา ของการพยากรณ์ รวมทั้ง การนํ า ผลของ
การพยากรณ์ไปเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาแผนการตลาด

208-312

การจัดการสิ นค้ าแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Merchandising
ศึ ก ษาการติ ด ตามความต้อ งการของผู บ้ ริ โภคที่ มี ต่ อ สิ น ค้า แฟชั่น การติ ด ตาม
การคิดค้นพัฒนาสิ นค้าใหม่และแนวโน้มของแฟชัน่ ใหม่ ๆ การบริ หารสิ นค้าและ
การจัดตกแต่ง การพัฒนาพนักงานเพื่อการขายและการให้บริ การลูกค้า

208-313

การจัดการตราสิ นค้ าสํ าหรับธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์
3(3-0-6)
Branding in Retail and Franchise Business
ศึกษาวิธีการบริ หารผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อในธุ รกิ จค้าปลีกและแฟรนไชส์ ปั จจัย
และวิ ธี ก ารพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละตรายี่ห้อ ของร้ า นค้า ปลี ก การจัด หาผูผ้ ลิ ต และ
การบริ หารการผลิ ต การจัดส่ งสิ นค้า การกําหนดราคาและการส่ งเสริ มการตลาด

สําหรับตรายีห่ อ้ ของร้าน
208-314

วิจัยสํ าหรับธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์
3(2-2-5)
Research for Retail and Franchise Business
ศึ กษาความหมาย บทบาท ความสําคัญ และประโยชน์ข องการวิ จ ัย ทางธุ รกิ จ
จรรยาบรรณของนักวิจยั ประเภทของการวิจยั ทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจยั การเลือก
ปัญหาการวิจยั การกําหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคําถามในการวิจยั ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรและเทคนิ คการตั้งสมมติฐาน การเลือกรู ปแบบการวิจยั เครื่ องมือ
และวิ ธี การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การวิ จ ั ย แบบต่ า งๆ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการเตรี ยมข้อมูล และประมวลผล
ข้อมูลการเขียนเค้าโครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การประเมินผลการวิจยั

208-403

สั มมนาการจัดการธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์
3(1-4-4)
Seminar in Retail and Franchise Business
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ในปั จจุบนั
เช่น รู ปแบบค้าปลีกแบบแฟรนไชส์ร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่ และนวัตกรรมธุ รกิจค้า
ปลี ก ในรู ปแบบอื่ น ๆ พฤติ ก รรมลู ก ค้า และตลาด กรณี ศึ ก ษาการอภิ ป ราย
การฝึ กงานและการปฏิบตั ิการในด้านการดําเนิ นงานและการบริ หารธุ รกิจค้าปลีก
และแฟรนไชส์

3(1-4-4)
208-404 โครงงานทางธุรกิจค้ าปลีกและแฟรนไชส์
Retail and Franchise Business Project
วิชาบังคับก่ อน : ต้ องเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบตั ิจริ ง ถึงขั้นตอนและกิจกรรมดําเนิ นงานของธุ รกิจค้าปลีก
และแฟรนไชส์ โดยนําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้และนําเสนอโครงงาน
2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
208-479 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานจริ งในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยที่การปฏิบตั ิงานและการทํารายงาน
จะต้อง อยูภ่ ายใต้การดูแลของผูบ้ ริ หารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่
ปรึ กษาเป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรื อไม่นอ้ ยกว่า 600 ชัว่ โมง

9(0-40-9)

