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1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึก ษาหลั ก พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร ซึ่ง ประกอบด ว ย นิ ย าม ประพจน การใหสั ญ ลั ก ษณ แ สดง
กฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรและการประยุกตที่สามารถใชได
ในการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
100-111 สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
ศึก ษาความหมายของสถิ ติแ ละการใช สถิ ติ การรวบรวมและการเสนอข อ มูล การวั ด แนวโน ม
เขาสูสวนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน การจัดลําดับและการจัดหมู การแจก
แจงไมตอเนื่องแบบตางๆ การแจกแจงของคาที่ไดจากตัวอยางประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ
การอนุมานเชิ งสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ ยวกับคาเฉลี่ย
คาตัวแปร และสัดสวน การใชไคสแควร สหสัมพันธ และการถดถอยอยางงาย
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Introduction to Computer
ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรในยุคตางๆ
องค ประกอบและระบบของคอมพิ วเตอร อุ ปกรณ นํ าข อมู ลเข าและแสดงผล หน วยความจํ าสํ ารอง
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต การประมวลผลขอมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร และระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

100-113 วิทยาศาสตรทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตรสมัยใหมใหเขากับ
การดําเนินชีวิต เนนการใชวิทยาการทางเคมี ฟสิกส ชีววิทยา ดาราศาสตรและที่เกี่ยวของ เพื่อการ
ดํารงชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นของมนุษย
3(3-0-6)
100-117 ความนาจะเปนและสถิติ
Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจง
ที่สํ าคั ญจากการสุ มตั วอย าง การประมาณค า การทดสอบสมมติ ฐาน การวิ เคราะห ความแปรปรวน
การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการวิเคราะหความถี่ สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร
3(3-0-6)
100-118 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง
Discrete Mathematics
ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ความสัมพันธเวียนบังเกิด
และระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบงและเอาชนะ บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธทวิภาคและ
ไดกราฟ การปดของความสัมพันธ ความสัมพันธอิควิวาเลนซ และการแบงกั้น เซตอันดับยอยและ
การแยกจําพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอดแบบ
ขั้นตอนวิถีที่สั้นที่สุด ทรีแผทั่วเล็กสุดเฉพาะกลุมรากทรี การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุป และฟงกชัน
ถายแบบ
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Fundamentals
ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่อสารขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ต การประยุกตใช
งานเวิรดองคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจํา
สํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต การประมวลผลขอมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

100-120 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษาธรรมชาติ และนิเวศวิทยา
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต รวมทั้ ง ความหลากหลายของเหล า สิ่ ง มี ชี วิ ต ปฏิ สั ม พั น ธ แ ละดุ ล ยภาพระหว า ง
เหลาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธของสิ่งมีชีวิตเหลานั้นรวมทั้งมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ
โดยอาจมีตัวอยางของกิจกรรมมนุษยที่อาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจนความเขาใจ
ตอการเลือกใชเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ

100-122 เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
General Chemistry
ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การสมดุลทางเคมี
การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน เคมีจลน และนิวเคลียส
100-123 ฟสิกสทั่วไป
3(2-2-5)
General Physics
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น แสง ฟสิกสแผนใหม
แมเหล็กไฟฟา การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การสื่อสาร และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส
เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส

100-126 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental s of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตรพื้นฐานสําหรับ
นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะหและการขึ้นรูปนาโน เครื่องมือและการวิเคราะหทางดานนาโน
เทคโนโลยี วั ส ดุ น าโน นาโนเทคโนโลยี ชี ว ภาพและนาโนเทคโนโลยี ท างการแพทย น าโน
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องจักรนาโน การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความเปนพิษของนาโนที่มี
ผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน และแนวโนมของ
นาโนเทคโนโลยีในอนาคต

100-127 ชีววิทยาทั่วไป
3(2-2-5)
General Biology
ศึ ก ษาหลั ก การทางชี ว วิ ท ยาของสิ่ ง มี ชี วิ ต โครงสร า งและหน า ที่ ข องเซลล พลั ง งานกั บ ชี วิ ต
ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสราง
และสรีรวิทยาของสัตว นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยที่มีผลตอระบบนิเวศ และการนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน
100-128 ชีวิตกับพลังงาน
3(2-2-5)
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงาน และชนิดของ
พลังงานที่มีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงานและรูปแบบพลังงานและการเปลี่ยนรูป
พลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกตใชพลังงานและศักยภาพของแหลงพลังงาน
ทดแทนประเภทต า งๆ ได แ ก พลั ง งานแสงอาทิ ต ย พลั ง งานลม พลั ง งานน้ํ า พลั ง งานใต พิ ภ พ
พลังงานจากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การใชพลังงานทดแทน
3(2-2-5)
100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
Life and Modern Technology
ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหมอื่นๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยี
สมัยใหมในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีที่มีผลตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแตเริ่มแรก การตั้งถิ่นฐานและการ
สถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีสวนสรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย อารย
ธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรมศรีวิชัย การเริ่มกอตัวของอารยธรรมไทยที่เดนชัด
ตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมา จนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะทางวัฒนธรรม
ของชนรุนใหม
100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเนนอารยธรรมยุคใหม ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 15
จนถึงปจจุบัน การวิเคราะหปญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัวเขาสูอารยธรรมยุคใหม การผสมผสาน
ระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ทางดานการเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษยกับศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึ กษาความสั มพั นธ ระหว างมนุ ษย กั บการแสดงออกทางศิ ลปะในรู ปของสถาป ตยกรรม
จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกตางระหวางศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่มีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุค
ตางๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ

100-136 มนุษยกับดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาเครื่องดนตรีประเภทตางๆ ทั้งของไทยและสากล ความเขาใจองคประกอบของดนตรี อัน
เปนพื้นฐานตอการฟง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรียบเทียบความแตกตางของดนตรีแตละสมัย
รวมทั้งอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดานประวัติความเปนมา การจําแนกประเภท
รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได
3(2-2-5)
100-139 ดนตรีสากล
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะตางๆ การจับกลุมตัวโนต
ตามจังหวะระดับเสียง กุญแจประจําหลัก เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียงตางๆ การฝก
อาน ตัวโนตงายๆ และใหสามารถปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได
3(3-0-6)
100-140 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปจจัยดานชีววิทยาที่มีผลตอพฤติกรรม ความจําของ
มนุษยการเรียนรู การรับรู บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณของมนุษย ความคิดและการ
แกปญหา การปรับตัว สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม
เนนการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพ
จริงของพฤติกรรมมนุษยในสังคมปจจุบัน และใชสื่อการสอนที่ทันสมัย

100-141 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย สกุลกฎหมาย
ที่ สํ า คั ญ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวิ ช ากฎหมายกั บ ศาสตร แ ขนงต า งๆ การใช ก ฎหมาย
กระบวนการในการออกกฎหมาย การรางกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดชองวาง
ของกฎหมายสิทธิ์และการใชสิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตางๆ
3(3-0-6)
100-142 หลักรัฐศาสตร
Principles of Political Science
ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา
พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมืองที่สําคัญ ตลอดจนการเมืองระหวาง
ประเทศ
100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการปกครอง สถาบัน
นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการ
เปลี่ยนแปลง การปกครองจนถึงปจจุบัน รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
100-144 หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเรื่องปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ปจ จั ย กํ า หนดอุ ปสงค อุ ปทานของสิน คา พฤติกรรมของผู บริ โ ภค ลั ก ษณะสํ าคั ญของ
การตลาด สินคาที่มีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ การวิเคราะหรายไดในบัญชี
ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระชาชาติ การกํ า หนดรายได ป ระชาชาติ นโยบายการเงิ น และการคลั ง
โดยสังเขป ความสําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและ
รายไดประชาชาติ

100-146 พลศึกษา
Physical Education
ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ

1(0-2-1)

100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Skills in Social Dance
ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทางในการลีลาศ
การจับคูที่ถูกตอง ความรูเบื้องตนในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการ
ลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกตองในการลีลาศ
100-148 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม วิเคราะหสังคมในรูปแบบตางๆ ความสัมพันธ
และอิ ทธิ พลของมนุษย กั บสั งคม หน าที่และความรั บผิดชอบตลอดจนป ญหาและวิธี การ
แกปญหาสังคม
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3(3-0-6)
Politics and Economics in Society
ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สําคัญ ความสัมพันธระหวางการเมืองและ
เศรษฐกิ จ เปรี ย บเที ย บระบบการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ในสั ง คมที่ มี รูป แบบการปกครอง
แตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีตอสังคม
100-158 ปรัชญาทั่วไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา ทั้ง
ปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและ
ชีวิตของมนุษย และการประยุกตปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา

100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
Study Skills in Higher Education
ศึ ก ษาปรั ช ญา ระบบการศึ ก ษาและหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย เป า หมายในการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสรางความรักในการเรียน เทคนิคการฟง เทคนิคการอาน เทคนิคการเขียนและการจด
บันทึกความรู เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน เทคนิคการบริหารเวลา เทคนิคการเรียนรูแบบกลุม
กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการสืบคนขอมูลสารสนเทศ และการเตรียมตัวสอบและวิธีการทํา
ขอสอบ

2(1-2-3)

100-163 นันทนาการ
Recreation
ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ ความสําคัญของการพักผอนและนันทนาการที่
มี ต อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต กิ จ กรรมนั น ทนาการและหลั ก ในการเลื อ กกิ จ กรรมนั น ทนาการ
แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน และการฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ

1(0-2-1)

100-164 การใชหองสมุด
Using the Library
ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ในหองสมุด ระบบ
การจัด หมูหนังสือ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสืออางอิง วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและ
เชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูลและทรัพยากรสารสนเทศตางๆ

1(0-2-1)

100-165 การคิดวิเคราะห
Critical Thinking
ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใชเหตุผลทางตรรกวิทยา ดวยกิจกรรม
การเรียนรูและกิจกรรมฝกการคิด การฝกวิธีการคิดวิเคราะหและการคิดสังเคราะห จาก
กรณีศึก ษา กระบวนการคิดแกปญหาและการคิดสรางสรรค จากการเผชิญสถานการณ
การจัด การความรู  การพัฒ นาเหตุผ ลเชิง จริย ธรรม เทคนิค การคิด เพื ่อ ตัด สิน ใจโดย
วิเคราะหความสมเหตุสมผล และการนําเสนอองคความรูที่เปนสัมฤทธิ์ผลจากการฝกฝน
ทักษะการคิด

3(3-0-6)

100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
Asian Studies
ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน วัตถุประสงค
เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เขตการคาเสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนนประเทศพื้นที่ใกลเคียงกับประเทศไทย องคประกอบ
ของประเทศรวมเจรจา ที่มีผลกระทบตอประชาคม และกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศ
ไทย
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค
Ideal Graduate
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของมหาวิทยาลัย
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําและผูตามที่ดี การทํากิจกรรมเพื่อสวนรวม การรูจักสิทธิ
และหนาที่ของตน การเรียนรูประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตน
หางไกลจากยาเสพติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนําองค
ความรู คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค า นิ ย มอั น พึ ง ประสงค ไปประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด ขึ้ น เป น
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค

2(1-2-3)

100-200 พหุวัฒนธรรม
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมทองถิ่นใต การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของโลก ที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
มนุษย

3(3-0-6)

100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเรื่องสั้น
นว
นิ ย าย บทกวี บทละคร และงานเขี ย นอื่ น เพื่ อ เข า ใจเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
วรรณกรรมกับชีวิต ในคุณคาดานความดี ความงามและความจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติที่
ดี มี โ ลกทั ศ น ต อ ชี วิ ต และสั ง คม ทั้ ง ยั ง ส ง เสริ ม การอ า นวรรณกรรมเพื่ อ ให ผู เ รี ย นรั ก
วรรณกรรมและรักการอาน

3(3-0-6)

100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง แนวทางการนําไปประยุกตใชใ น
รูปแบบและลักษณะตางๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจัดการในครอบครัว การ
จัดการของชุมชน การประกอบการขนาดยอม ขนาดธุรกิจแตละประเภท เพื่อใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน

3(2-2-5)

100-241 ภูมิปญญาทองถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ทั้งภูมิปญญาชนชาติตะวันออก
และ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปญญาทองถิ่นไทยและภูมิปญญาทองถิ่นใต เนนภูมิ
ปญญาทองถิ่นดานเกษตรกรรม คหกรรม อุ ตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม องคความรูภูมิ
ปญญาดานภาษาและวรรณคดี เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดคุณคาตอการดําเนิน
ชีวิต
100-242 สันติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงในสังคม ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ โดยอาศัยองคความรู
ดานรัฐศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี

3(3-0-6)

100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาและระเบี ย บข อ ปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข อ ง
จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใชภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานรวมกันในองคกร
และระบบบริหารงานอยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน
และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ อันเปนพื้นฐานของการเตรียมตัวเพื่อการทํางาน
ในสังคมอยางมีความสุข

3(3-0-6)

3. กลุมวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการสื่อสารในดานการฟง การพูด
การอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใชภาษา
100-151 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน ฝกทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อานและเขียน
ใหเชื่อมโยงประสานกัน เพื่อเปนพื้นฐานไปสูความสามารถในการศึกษาขั้นตอไป
3(2-2-5)
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาบังคับกอน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษที่จําเปนในการดําเนินชีวิตอยางกวางขวางเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมีประสิทธิภาพ
3(2-2-5)
100-154 ภาษาจีน 1
Chinese I
ศึก ษาระบบเสี ย ง เน น การถ า ยเสี ย งภาษาจีน กลางด ว ยอั ก ษรจี น (pinyin) ให ถู ก ต อ งชั ด เจนตาม
หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสรางประโยค ฝกทักษะทั้ง 4 ดานคือ การฟง การพูด
การอาน และการเขียน ศึกษาคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา
3(2-2-5)
100-155 การพัฒนาการอาน
Reading Development
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การอานจับใจความ การวิเคราะห
การตีความ การสังเคราะหและการเขียนตามวัตถุประสงคตาง ๆ

100-156 การพัฒนาทักษะการอานขั้นสูง
3(2-2-5)
Improving Advanced Reading Skills
ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ กลไกในการอานตลอดจนความ
มุงประสงคในการอานหนังสือ ระดับของการอาน การเริ่มตนการอานและการอานเตรียม การอาน
กวาดและการอานเก็บ การอานวิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ การอานเปรียบเทียบและ
การพัฒนาความเร็วในการอาน วิธีการอานเร็วเบื้องตน การพัฒนานิสัยในการอาน

3(2-2-5)
100-157 การฝกพูดภาษาไทย
Thai Speech
ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเนนฝกทักษะการพูดแบบตางๆ
ในที่ชุมชนที่ถูกตอง การใชถอยคําสํานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอที่
ชุมชนในหัวขอทั่วไปที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
100-250 ภาษาอังกฤษ 3
English III
วิชาบังคับกอน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ อันจะเอื้อใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่อานได
ดีขึ้น เทคนิ ค ในการเดาความหมายของคํ าศัพ ท คํา ศัพ ท แ ละสํา นวนที่ ใ ชทั่ว ไปในวงการธุรกิ จ
วิธีการอานจับใจความและการตีความ ดวยการฝกอานคําจากบทความ ตํารา และหนังสือพิมพ
3(2-2-5)
100-251 ภาษาอังกฤษ 4
English IV
วิชาบังคับกอน : 100-250 ภาษาอังกฤษ 3
ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในที่ทํางาน การเขียนสํานวนที่ถูกตองของภาษาอยางมีหลักเกณฑ
และภาษาที่ใชในสังคมที่จําเปนในการติดตองานเชนการใชโทรศัพท การนัดหมาย การตอนรับแขก
การขอขอมูลและการจดบันทึกขอความ

100-252 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน
3(2-2-5)
English for Academic Purpose
ศึกษาศัพทเทคนิค การใชภาษาและโครงสรางประโยค สํานวนภาษาอังกฤษที่ใชสําหรับวิชาการ
เฉพาะดาน
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับกอน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะทั้ง 4 ดานในระดับที่สูงขึ้น ใชภาษาใหถูกตองสอดคลอง
กับเหตุการณและสิ่งแวดลอม การคนคําศัพทจากพจนานุกรม ศึกษาความแตกตางของอักษรจีนแบบ
ตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวยอ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 คํา
100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานการฟง พูด อาน เขียน
ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
100-301 ภาษามลายู 2
Malay II
วิชาบังคับกอน : 100-300 ภาษามลายู 1
ฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนที่ตอเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถ
ใชภาษามลายูในการสื่อสารและตามสถานการณที่กําหนดได
100-302 ภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese I
ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอั กษรคาตะคานะ คําศัพ ท
พื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการสื่อสาร ฝกทักษะการฟงเพื่อความ
เขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญี่ปุนเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝกการกลาวแนะนําตัวดวย
การพูดสนทนา ผานการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร

100-303 ภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับกอน : 100-302 ภาษาญี่ปุน 1
ฝกทักษะพื้นฐานตอเนื่อง ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการพูด การเขียนประโยค การอาน
ขอความพื้นฐานและคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝกฝนการออกเสียงและการเขียน
ตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน
ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ โดยสนทนาตอบโตดวยภาษาเกาหลี
และการอานฝกอานขอความ ฝกการเขียนเปนรูปประโยค
100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับกอน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษา รูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการสื่อสาร ดวยการฟงและพูดภาษา
เกาหลีและเรียนรูคําศัพทที่ใชในการทํางาน คําศัพทในบทเรียน โดยฝกการใชภาษาบูรณาการทักษะ
พื้นฐานในระดับสูงขึ้น
100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business I
ศึ ก ษาการพั ฒ นาทั ก ษะในการเขี ย นและพู ด ทางธุ ร กิ จ โดยในการพั ฒ นาทั ก ษะในการเขี ย น
ใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียนจดหมายธุรกิจและการฝกฝนใหเขียน
จดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาทักษะการพูดใหนักศึกษาเรียนรูและ
ฝกฝนการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ

100-352 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business II
วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1
ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝนเขียนจดหมายธุรกิจและ
งานเขียนอื่นทางธุรกิจที่ ซับซอนและยุงยากยิ่งขึ้น ทั้งยังฝกฝนการสนทนา และอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจที่มีระบบสูงขึ้นไปอีก
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดในการสนทนา รูปแบบ
ของภาษาที่ไดเรียนมาแลวในการสนทนา ศึกษาการออกเสียงใหถูกตอง ศึกษาศัพทสํานวนตางๆ ที่
นารู ฝกทบทวนการเลาลําดับเหตุการณ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เพื่อเตรียม
ตัวในการเขาสัมมนาหรือรับการอบรม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกนทางบริหาร
201-203 องคการและการจัดการ
Organization and Management

3(3-0-6)

ศึก ษาลัก ษณะขององค ก าร อํ า นาจหนาที่ความรับผิดชอบ โครงสรา งและวิธีดํา เนิน งานของ
องคการธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองคการ การวินิจฉัยสั่งการ การสงเสริม
กําลังใจผูปฏิบัติงานและการควบคุม
201-208

สถิติธุรกิจ
Business Statistics
ศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการทางสถิติตางๆ สําหรับการเก็บรวบรวม และการวิเคราะห
ขอมูล เพื่อการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ การสํารวจตัวอยาง การแจกแจงของตัวอยาง การ
ประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร
การวิเคราะหความ
แปรปรวน การวิเคราะหถดถอย และสหพันธอยางงาย การวิเคราะห การถดถอยและสหพันธ
พหุคูณ และการวิเคราะหอนุกรมเวลาและการตัดสินใจเชิงสถิติและฝกปฏิบัติการโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ

3(2-2-5)

201-308

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรม ความสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ เหตุผลที่องคการธุรกิจตองมี
จริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ โดยเนนจริยธรรมของ
ผูบริหาร และจริยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมธุรกิจ ดวยการใชกรณี
ตัวอยางประกอบ

201-310

การจัดการธุรกิจขนาดยอม
3(3-0-6)
Small Business Management
วิชาบังคับกอน : 201-203 องคการและการจัดการ
ศึกษาการริเริ่มจัดตั้งและดําเนินธุรกิจขนาดยอมที่เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดลอม โดย
คํานึงถึงการจัดการดานการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย
การจัดทํา
โครงการที่มีความเปนไปได และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน การศึกษาจากกรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอม

201-412

การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
วิชาบังคับกอน : ตองเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 และลงทะเบียนแลวอยางนอย 109 หนวยกิต
ศึกษาแนวคิดและพัฒนาการของการจัดการกลยุทธ การจัดการแบบมีสวนรวม กระบวนการ
จัดการกลยุทธ การวิ เคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุ ทธสูการปฏิบัติ
การประเมินผลและควบคุมทางกลยุทธ

202-101

หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการบัญชี
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี
การ
จัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซื้อขายสินคาและกิจการใหบริการ
ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดยอย

202-103

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษี
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย ภาษีศลุ กากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป และอื่น ๆ

202-205

การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ศึกษาขอบเขต บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน เปาหมายและความสําคัญของ การ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและภาษีอากร การอานและตีความหมายงบการเงิน
ขั้นตน เทคนิคของการวิเคราะหทางการเงิน หลักเบื้องตนในการจัดการทางการเงินของธุรกิจ ทั้ง
ในดานการจัดหาและจัดสรรเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน การจัด
การเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบันการเงินและตลาดการเงิน

202-316

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : 202-101 หลักการบัญชี (นักศึกษาตองสอบผานกอนเทานั้น)
ศึกษาการใชรายงานขอมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมของฝายบริหาร เทคนิคตางๆ
ที่ใชในการตัดสินใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ลักษณะแลระบบตนทุนการบัญชี โดยใช
กิจกรรมเปนฐาน ตนทุนมาตรฐาน งบประมาณ ความสัมพันธระหวางตนทุน จํานวนการผลิต
และกําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะห และการวางแผนจัดหาสินทรัพยถาวร

203-100

เศรษฐศาสตรจุลภาค
Micro Economics
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิตในรูปตางๆ ของการผลิต พฤติกรรม
ของผูบริโภคระบบตลาด อุปสงค อุปทาน มูลคาและราคา การกําหนดคาตอบแทนใหแกปจจัย
การผลิตในรูปดอกเบี้ย กําไร คาเชา และคาจาง กําลังแรงงาน และประชากรแรงงานและ
อุตสาหกรรมสัมพันธ บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยทั่ว ๆไป เพื่อใหเขาใจแนวความคิด
และหลักวิชาทางเศรษฐศาสตรอยางกวาง ๆ

3(3-0-6 )

203-200

เศรษฐศาสตรมหภาค

3(3-0-6)

Macro Economics
ศึกษาเกี่ยวกับรายไดสวนบุคคล และรายไดประชาชาติ พฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆซึ่ง
เปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ เชน พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน
การใชจายของรัฐบาล การสงออกสุทธิ ภาวะเงินเฟอ เงินฝด ระบบการเงิน และการธนาคาร
นโยบายการเงิน นโยบายการคลังสาธารณะ การคาระหวางประเทศ การคาเสรี และการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการนําไปประยุกตใช
203-201

หลักการตลาด

3(3-0-6)

Principles of Marketing
ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หนาที่ของตลาด สถาบันทางการ
ตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบริโภค การวิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย
สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการตลาด และสวนประสมการตลาด
204-300

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems
ศึกษาการบริหารองคการดิจิทัล
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและ
องคประกอบของระบบสารสนเทศในองคการ รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ การ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน กระบวนการธุรกิจ การออกแบบองคการใหม
โดยใชระบบสารสนเทศ ระบบจัดการหวงโซอุปทาน ระบบบริหารองคการ (ERP) การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสและการทําธุรกิจอิเลิกทรอนิกส ระบบอินเทอรเน็ตและโครงสรางขาวสารภายใน
องคกรยุคใหม การจัดการความสัมพันธลูกคา และระบบจัดการความรู การรักษาความปลอดภัย
และการควบคุมระบบสารสนเทศ และผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของระบบสารสนเทศ

3(3–0–6)

205-200

การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาหนาที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม การพัฒนา
อาชีพ การจายผลตอบแทนสวัสดิการ จูงใจ บํารุงขวัญ การประเมินผลงาน การเปลี่ยนแปลง
ตําแหนง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ และแนวโนมการจัดการทรัพยากรมนุษย

206-200

การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : 201-208 สถิติธุรกิจ
ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณเชิงธุรกิจ วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ การวางแผนและการควบคุม
การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การจัดการ
งานซอมและบํารุงรักษา ปจจัยมนุษยที่มีผลตอการดําเนินงาน
301-209

กฎหมายธุรกิจ

Business Laws
ศึกษาความหมายและลักษณะทั่วไปของนิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับ ชื้อขาย
เชาทรัพยเชาชื้อ จํานอง จํานํา ค้ําประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เชน สหกรณ รัฐวิสาหกิจ สมาคมการคา
หอการคา ตลอดจนพระราชบัญญัติตางๆ เชน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา คุมครอง
ผูบริโภค และสงเสริมการลงทุน

3(3-0-6)

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
206-300 การจัดการดานความปลอดภัยอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management

3(2-2-5)

ศึกษาหลักการจัดการในดานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการเบื้องตนของ
อุบัติเหตุ ชนิด สาเหตุ และวิธีการปองกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัยและการจัดการดานความ
ปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม การวางแผนงานดานความปลอดภัย
และวิธีการจูงใจ หลักและวิธีการในการปองกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม หลักการควบคุม
สภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม ระบบการจัดการดานความปลอดภัย และระบบการจัดการ
ดานอาชีวอนามัย การบริหารความเสี่ยง และการประยุกตใช
206-303 การจัดการคุณภาพ
Quality Management
ศึกษาประวัติ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีของการจัดการคุณภาพ นโยบายคุณภาพ การจัด
องค ก าร การวางแผนคุ ณ ภาพ กิ จ กรรมกลุ ม คุ ณ ภาพ การควบคุ ม คุ ณ ภาพเชิ ง รวม ระบบ
มาตรฐานดานคุณภาพ และการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพสินคา

3(3-0-6)

206-304 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
Production Planning and Control

3(3-0-6)

วิชาบังคับกอน : 206–200 การจัดการการดําเนินงาน
ศึกษาระบบการผลิต ขอมูลในการวางแผนและควบคุมการผลิต พยากรณการผลิต
การ
วางแผนกําลังการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง การจัดตารางการผลิต และการควบคุมตนทุน
การผลิต
206-305 การจัดการโครงการอุตสาหกรรม
Industrial Project Management
ศึกษาหลักการ และทฤษฎีของการจัดการโครงการ การวางแผน การดําเนินการ การควบคุม
การติ ดตาม ประเมินผลและประสานงานโครงการ ความเป น ไปได ของโครงการ การจั ด
โครงสรางองคการโดยเนนโครงการธุรกิจอุตสาหกรรม วิธีการและเทคนิคการวิเคราะหปญหา
การวางแผนและการจัดการการใชทรัพยากร

3(3-0-6)

206-306 การวิเคราะหตนทุนและการจัดทํางบประมาณอุตสาหกรรม
Industrial Budgeting and Cost Analysis
ศึกษาการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตนทุน การวิเคราะหตนทุนเพื่อการวางแผนสําหรับการผลิต
การวิเคราะหตนทุนเพื่อการตัดสินใจ หลักการกําหนดราคาสินคา การวิเคราะหตนทุนโดย
งบประมาณและโดยกิจกรรมการผลิตแตละกิจกรรม การจัดทํางบประมาณโดยการวิเคราะห
เชิงระบบ การวิเคราะหเปรียบเทียบคาใชจายและผลตอบแทน การจัดสรรงบประมาณ

3(3-0-6)

206-307 การศึกษาการทํางาน
Work Study
ศึกษาการวิเคราะหวิธีการทํางาน การเคลื่อนไหว การกําหนดมาตรฐาน เพื่อใชในกระบวนการ
ออกแบบและวิเคราะหงาน การใชแผนภูมิตางๆเพื่อการวิเคราะหงาน และการเขียน Flow
Process Chart

3(2–2–5)

206-308 การวิจัยการจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Research
วิชาบังคับกอน : 201–208 สถิติธุรกิจ
ศึ ก ษาความหมาย และความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย การจั ด การอุ ต สาหกรรม ขั้ น ตอนในการ
ดําเนินงานวิจัย การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย การกําหนดปญหาและวัตถุประสงคในการวิจัย
การคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การตั้งสมมติฐาน และการทดสอบ การเก็บรวบรวม
ขอมูล การประมวลผล การวิเคราะห และนําเสนอรายงานผลงานวิจัย

3(2–2–5)

206–314 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและการสรางแรงจูงใจ
Industrial Psychology and Motivation
ศึกษาหลักและทฤษฎีทางดานจิตวิทยาอุตสาหกรรม การวิเคราะหบทบาท ทัศนคติ และคานิยม
ของบุคคลในองคการ การจูงใจพนักงานในองคการ ปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
ภาวะการเป น ผู นํ า และผู ต ามที่ ดี แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ หลั ก การ จู ง ใจที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

3(3-0-6)

206-414 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด บทบาทหนาที่ และความสําคัญของโลจิสติกส ระบบหวงโซอุปทานที่
สร า งประสิ ท ธิ ภ าพทางด า นการผลิ ต และการตลาด การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส
โดย
ครอบคลุมทั้งระบบ เริ่มตั้งแตการจัดหาและจัดซื้อ การจัดการและการควบคุมสินคาคงคลัง
การขนถายวัสดุ การวางแผนและควบคุมการผลิต การบรรจุภัณฑ การขนสง การกระจาย
สินคา การจัดจําหนาย การบริการลูกคา และระบบสารสนเทศโลจิสติกส

3(3-0-6)

206-415 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management Information Systems
ศึก ษาแนวคิ ด ความหมาย บทบาท และความสําคั ญ ของระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การ
อุตสาหกรรม โครงสรางของระบบสารสนเทศและความสัมพันธของระบบขอมูลในองคการ
ศึกษาถึงผลกระทบของการใชระบบขอมูลชวยในการจัดการ และการตัดสินใจ ศึกษาการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ในการจัดการอุตสาหกรรม ตลอดจนการอานผลลัพธเพื่อนําไปใชใน
การตัดสินใจ

3(2–2–5)

206-416 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
Seminar in Industrial Management
อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องตางๆ เชน ดานการเพิ่มผลผลิต ดานการตลาด ดานการ
ขนสง ดานสิ่งแวดลอม ดานสินคาคงคลัง ดานคุณภาพ ดานตนทุนการผลิตและดานแรงงาน
เปนตน

3(1–4–4)

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
206-302 กฎหมายอุตสาหกรรม และแรงงาน
Industrial and Labor Legislation
ศึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครองแรงงาน กองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม กฎหมาย
ระหวางประเทศ พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายอุตสาหกรรม รวมทั้งกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

3(3–0–6)

206-309 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
Industrial Economics
ศึ ก ษาประเภทและความสํ า คั ญ ของอุ ต สาหกรรม เทคนิ ค ในการวิ เ คราะห
เชิ ง
เศรษฐศาสตร เชน ตนทุน จุดคุมทุน ทําเลที่ตั้ง มูลคาซาก และการคิดคาเสื่อมราคา เปนตน เพื่อ
ใชเปนหลักเกณฑในการตัดสินใจในลงทุน

3(3–0–6)

206-310 การจัดการสิ่งแวดลอมทางอุตสาหกรรม
Industrial Environmental Management
ศึกษาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความสําคัญของระบบนิเวศวิทยา การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
เทคโนโลยีสะอาด กฎหมาย พระราชบัญญัติ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ระบบ ISO
14000 ลักษณะสภาพแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางานในอุตสาหกรรมผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและมลพิษอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรม การจัดการ และแนวทางแกไขปรับปรุง
คุ ณ ธรรม และความรั บ ผิ ด ชอบของผู ป ระกอบการในการดู แ ลและกํ า จั ด ของเสี ย จาก
อุตสาหกรรม

3(3–0–6)

206-312 การจัดการการตลาดสินคาอุตสาหกรรม
Industrial Marketing Management
วิชาบังคับกอน : 203–206 หลักการตลาด
ศึกษาประเภทของสินคาอุตสาหกรรม สินคาทดแทน พฤติกรรมของลูกคา ระบบการจัดซื้อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ กลยุทธในการจัดจําหนายและแผนการตลาด การสงเสริมและการควบคุม
การตลาด

3(3–0–6)

206-313 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
Hospitality Industry Management
ศึกษาลักษณะพื้นฐานของอุตสาหกรรมบริการ รูปแบบการบริหารจัดการลักษณะตางๆ ชนิด
และประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจบริการที่พัก ธุรกิจคมนาคมขนสง ธุรกิจ
รานอาหาร และภัตตาคาร ธุรกิจดานบันเทิงและนันทนาการ ธุรกิจการทองเที่ยว และธุรกิจ
MICE

3(3–0–6)

206-413 การออกแบบระบบงานและขอมูล
Information and Work Systems Design
ศึก ษาแนวคิ ด ที่ ใ ช ใ นการวิเ คราะห จั ด ระบบงานโดยอิ ง ความถนัด ของผูทํา งานแตล ะกลุ ม
เปรียบเทียบกับการอิงกระบวนการของงาน ปญหาการสงผานงาน และขอมูลซึ่งมีผลกระทบ
ในเชิงเวลาและคุณภาพ ผลงานการศึกษาความตองการ และการวิเคราะหออกแบบการพัฒนา
ระบบ คุ ณ ลั ก ษณะของฐานข อ มู ล การส ง ผ า นและแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ตลอดจนการจั ด ทํ า
คุณลักษณะความตองการของระบบ

3(3–0–6)

206-419 การจัดการงานซอมบํารุงในอุตสาหกรรม
Industrial Maintenance Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และการจั ด หน ว ยงาน เพื่ อ การจั ด การงานซ อ มบํ า รุ ง
การ
บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณตางๆ การนําระบบ วิธีการ
และเทคนิคตางๆ
มาใชในการปฏิบัติ การซอมบํารุง การแกไข การซอมบํารุงแบบปองกัน การซอมบํารุงแบบ
ทวีผล และการบริหารงานซอมบํารุงอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต
206-420 การจัดการการเพิ่มผลผลิต
Productivity Management
ศึกษาความจําเปนและความสําคัญของการเพิ่มผลผลิต แนวคิดและวิวัฒนาการดานการเพิ่ม
ผลผลิต องคประกอบของการเพิ่มผลผลิต เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มผลผลิตในหนวยงาน ผลที่ไดรับจากการเพิ่มผลผลิตทั้งในองคการ พนักงาน และภาพรวม
ในระดับประเทศ การนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน รวมทั้งการหา
แนวทางนําเครื่องมือไปพัฒนางานเพื่อเขาสูการสรางงานคุณภาพ
206-422 การจัดการสินคาคงคลัง
Inventory Management
ศึกษาบทนําเกี่ยวกับการจัดการสินคาคงคลัง ประเภทของสินคาคงคลัง ตนทุนเกี่ยวกับสินคา
คงคลัง และการวัด เหตุผลของการเก็บสินคาคงคลัง ปญหาจากการ มีสินคาคงคลัง เทคนิค
การพยากรณอุปสงค วิธีการตรวจนับสินคาคงคลัง ระบบควบคุมระดับสินคาคงคลัง และการ
คํานวณปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อ

3(3–0–6)

3(3–0–6)

206-423 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
Product Design and Development
ศึ ก ษาหลั ก ในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เทคนิ ค การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ การผลิ ต
กระบวนการในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ การจั ด การองค ค วามรู ด า นเทคโนโลยี และการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ รวมถึงการใชโปรแกรมกราฟฟคในการออกแบบผลิตภัณฑ
(Solid Work)

3(2–2–5)

206-424 นโยบายและการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
Policy and Planning on Industrial Development
ศึกษานโยบาย และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายชาตินิยม นโยบายรัฐวิสาหกิจ นโยบาย
สงเสริ มการลงทุน นโยบายการสงเสริมการสงออก ความเป นมา และลักษณะโครงสราง
อุตสาหกรรมไทย รวมทั้งปญหาและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

3(3–0–6)

206-426 หัวขอพิเศษทางการจัดการอุตสาหกรรม
Special Topics in Industrial Management
ศึกษาหัวขอพิเศษที่นาสนใจดานการจัดการอุตสาหกรรม สําหรับแตละภาคการศึกษา โดย
หัวขอที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชา และ
คณบดี

3(3–0–6)

2.4 กลุมวิชาสหกิจศึกษา
206–479 สหกิจศึกษา
9(0–40–9)
Cooperative Education
วิชาบังคับกอน : 101-244 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตางๆ โดยที่การปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตองอยู
ภายใตการดูแลของผูบริหารแตละสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา เปนเวลา 1 ภาค
การศึกษา หรือไมนอยกวา 600 ชั่วโมง

