
ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
HM02101   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6) 
                Sufficiency Economy Philosophy 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาถึงแนวความคิดเบื้องต้นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนว
ทางการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้ง
ในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าว
ทันต่อโลกาภิวัฒน์ และเข้าใจถึงความเป็นจริงของมนุษย์ และหลักเกณฑ์เพ่ือที่จะดํารงชีวิตในโลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างสันติสุข และมีการพัฒนาแบบยั่งยืน 

HM02102   ตรรกวิทยาเบื้องต้น                3(3-0-6)             
              Introduction to Logic 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเหตุผล โครงสร้างของการอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย และ
อุปนัย  การแสดงออกของเหตุผลในรูปนิรนัย (Syllogism) การใช้เหตุผล ตรรกวิทยา สัญลักษณ์ ความสมเหตุ
ของการอ้างเหตุผล รวมทั้งข้อผิดพลาดในการอ้างเหตุผล และการแก้ไข ตลอดจนการวิเคราะห์การอ้างเหตุผล
ในภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 

HM02103   อารยธรรมไทย        3(3-0-6)     
               Thai Civilization 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณ การก่อตั้งเป็นเมืองแว่นแคว้นอาณาจักร และประเทศความ
เจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมไทยด้านสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ศิลปกรรม วรรณกรรม
และอ่ืนๆ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
จากอดีตถึงปัจจุบัน 

HM02104   อารยธรรมโลก                 3(3-0-6) 
               World Civilization 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาวิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทย และของ
สังคมไทย การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครอง ตลอดถึงการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของไทย เพ่ือปรับตัวเข้ากับการจัดระเบียบของสังคมโลก 

 



HM02105   สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า               3(3-0-6) 
                Informationfor study skill andResearch 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ความหมาย ความสําคัญของสารนิเทศ แห่งสารนิเทศ   ทรัพยากรสารนิเทศ ระบบการจัดเก็บ 
ทรัพยากรสารนิเทศ การสืบค้นและรวบรวมสารนิเทศด้วยระบบมือ และระบบคอมพิวเตอร์จากฐานข้อมูลต่าง 
ๆ ตลอดจนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าใน
รูปแบบของบทนิพนธ์ที่เป็นมาตรฐาน 

HM02106   คุณธรรมกับชีวิต        3(3-0-6) 
               Virtual and Life 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาถึงความหมาย และความสําคัญ  ทางด้านจริยธรรม ศึกษาคุณค่าของจริยธรรม และความเป็นผู้
มีคุณธรรมของนักปรัชญาจากสํานักต่างๆ ศึกษาถึงคุณธรรมตามหลักศาสนาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตและแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบัน ศึกษาถึงปัญหาคุณธรรมในสังคมอดีต และปัจจุบัน 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     
SO02101   การเมืองและเศรษฐกิจ       3(3-0-6) 
              Politics and Economy 
พ้ืนฐานความรู้ :  ไม่มี 
 การจัดการ การบริโภค การผลิตและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจโดยเน้นให้
เห็นถึงอิทธิพลของพฤติการณ์ และค่านิยมทางสังคม  การเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ แนวทางการเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางเศรษฐกิจอันเป็นผลเนื่องมาจากวิวัฒนาการ
ของระบบสังคม และความสัมพันธ์ของการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทย 

SO02102   ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์               3(3-0-6) 
              Introduction to Political Science 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างอํานาจกับกฎหมายกระบวนการทางการเมืองรัฐบาลรัฐสภา
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์สิทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สําคัญตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

 

 

 

 



SO02103   การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์     3(3-0-6) 
               Personality Development and Human Relations 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ความหมายของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ
ที่สําคัญ หลักของมนุษย์สัมพันธ์ เทคนิคในการชนะใจผู้อ่ืน วิธีปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืนชอบ วิธีปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืน
คล้อยตาม วิธีปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงผู้อ่ืน วิธีทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข และวิธีชนะความทุกข์และสร้าง
ความสุข 
SO02104   สภาวการณ์โลก                3(3-0-6) 
               Global Issue 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆที่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตในสภาวการณ์โลกปัจจุบัน
และอนาคต 

SO02105   มนุษย์กับสังคม        3(3-0-6) 
               Man and Society 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 สังคมมนุษย์การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบสังคม การควบคุมทางสังคม กลุ่มสังคม การจัดช่วง
ชั้นทางสังคม สถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะสังคมไทย สังคมในอนาคตมนุษย์กับการ
ค้นคว้าหาความรู้การสืบค้นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงานมนุษย์
กับการทํางาน การสมัครงาน การเขียนโครงการ การประชุม ความเป็นผู้นํา การสื่อสารภายในหน่วยงาน การ
เพ่ิมผลผลิตในองค์กร  จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และรัฐธรรมนูญฉบับปีปัจจุบัน 

SO02106  กฎหมายกับสังคม                 3(3-0-6) 
              Law and Society 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมายประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การ
บัญญัติการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ืน 
ๆ ระบบกฎหมายที่สําคัญของโลก  การใช้ การตีความผลบังคับ และการบังคับตามกฎหมายสิทธิ หน้าที่ และ
การใช้สิทธิรวมทั้งการใช้สิทธิเกินส่วนนิรโทษกรรม และหลักทั่วไป ของกฎหมายแพ่งที่บัญญัติไว้  ตามกฎหมาย
แพ่ง และพาณิชย์บรรพ 1 และหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา 

SO02107   จิตวิทยาสังคมทั่วไป       3(3-0-6) 
               General Social Psychology 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาประวัติ และวิธีการทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์  
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์  บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 



SO02108  ความเป็นพลเมือง       3(3-0-6) 
 Citizenship 

พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาความเป็นพลเมืองในกระแสความเปลี่ยนแปลง สิทธิหน้าที่ของพลเมือง การมีจิตสาธารณะ 
หลักการแห่งการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในการเตรียมความพร้อมของพลเมืองไทยเพ่ือให้สามารถแข่งขัน
กับสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมันต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิใจและรักษาวัฒนธรรม
ของชาติ เคารพกฎหมาย รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรักและความสามัคคี
กัน และรู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

SO02109 รักษ์เมืองไทย                 3(3-0-6) 
 A Multicultural Approach to the Preservation of Thailand Society 

พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาลักษณะทั่วไปของสังคม สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นต่างๆ ของ
ประเทศไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีการศึกษานอกสถานที่ 

SO02110  ประชาคมอาเซียนศึกษา       3(3-0-6) 
 ASEAN Community Studies 

พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาความเป็นมาของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน 
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ความสําคัญอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา อาเซียนส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค ภาษาทางการของอาเซียน บทบาทของไทยด้าน
การเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการ
เป็นสมาชิกอาเซียน การมีส่วนช่วยสร้างประชาคมอาเซียน บทบาทของเยาวชนต่อประชาคมอาเซียน 

RC02101  ลีลาศ                     1(0-0-2) 
              Ballroom Dance 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาจุดมุ่งหมายความหมายประวัติของการลีลาศมารยาทในการลีลาศ ทักษะพ้ืนฐาน และประโยชน์
ของการลีลาศประเภทและจังหวะของการลีลาศเพ่ือเป็นพื้นฐานในการเข้าสังคม 

RC02102   นันทนาการ                 1(0-0-2) 
               Recreations 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานในกิจกรรมต่างๆเพ่ือการนันทนาการให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และ
เพลิดเพลินกับการออกกําลังเพื่อมีสุขภาพอนามัยที่ดีรวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะรู้จักช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 



RC02103   กิจกรรมเข้าจังหวะ                1(0-0-2) 
               Rhythmic Activities 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 เรียนรู้และฝึกทักษะในกิจกรรมการออกกําลังกายที่ใช้การเคลื่อนไหวอิริยาบถแบบต่างๆตาม
เสียงดนตรีและจังหวะเพลงอย่างถูกต้อง และสวยงาม 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

MS02101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                3(3-0-6) 
              Fundamental Mathematics 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์  วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ การอ้างเหตุผลอุปนัยทาง
คณิตศาสตร์ อสมการ ค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการ  ฟังก์ชัน การเขียนกราฟของฟังก์ชัน โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับ
ฟังก์ชันประเภทต่างๆ เมทริกซ์และการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยเมทริกซ์ 

MS02102   สถิติเบื้องต้น        3(3-0-6) 
               Introduction to Statistics 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 การนําวิชาสถิติช่วยวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ  ซึ่งรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง 
การทดสอบสมมุติฐานอย่างละเอียด และการสร้างเลขดัชนี (INDEX-NUMBER) การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
(TIME SERIES) การวิเคราะห์เส้นถดถอย และสหสัมพันธ์ (REGRESSION AND CORRELATION ANALYSIS) 

MS02103   มนุษย์และสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
               Man and Environment 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 กฎเกณฑ์ทั่วไปของนิเวศวิทยา เพ่ือให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม ใน
ธรรมชาติ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ศึกษาสารพิษต่างๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม  และศึกษา
การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

MS02104   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 
               Science for Quality of Life 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดํารงอยู่อย่างเป็นสุข และ มีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 

 



MS02105   วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
               Science and Environment 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาพัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกฎเกณฑ์ทั่วไปของระบบนิเวศวิทยาศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อชีวิต สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาที่เกิดข้ึนในโลกปัจจุบัน 
 
MS02106   เคมีมูลฐาน                                  3(3-0-6) 
               Elementary Chemistry 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเก่ียวกับเคมีทั่วไปบางหัวข้อ สมดุลเคมี สมดุลของไอออนในน้ํา ไฟฟ้า เคมี หลักเบื้องต้นของเคมี
อินทรีย์ การจําแนกประเภทโครงสร้าง สมบัติทั่วไป และความเป็นกรด – เบส ของสารอินทรีย์การเรียกชื่อ 
การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัว อนุพันธ์ไฮโดรคาร์บอน 
สารอินทรีย์อื่นๆ ที่น่าสนใจในทางการแพทย์ 

กลุ่มวิชาภาษา 

EN02103   ภาษาอังกฤษ 1            3(3-0-6) 
               English 1 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ โดยการเน้นถึงการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา 
การพูดให้ครบรูปประโยค และการเขียนเรียงความสั้นๆ  

EN02104   ภาษาอังกฤษ 2              3(3-0-6) 
               English 2 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาอังกฤษ  โดยเน้นถึงการอ่านและแปลภาษาอังกฤษ   โดย
ฝึกฝนให้อ่านเพื่อเก็บใจความสําคัญ  แปลประโยค  ตามความหมาย โดยให้ได้ใจความที่ครบและถูกต้อง 

EN02212   ภาษาอังกฤษ 3                             3(3-0-6) 
               English 3 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ที่เน้นฝึกฝนการฟังคําบรรยายและจดบันทึกเป็น
รายงานโดยเก็บใจความสําคัญ ได้ครบสมบูรณ์ ฝึกการอภิปรายนํา และตอบโต้คําอภิปรายอย่างเป็นระบบ 

 

 



EN02213   ภาษาอังกฤษ 4                 3(3-0-6) 
               English 4 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ฝึกทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ   เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเริ่มจาก
การสื่อสารชีวิตประจําวัน ไปจนถึงการสื่อสารทางธุรกิจ  เช่น การทักทาย การแนะนําตัว การซื้อของ การต่อ
ราคา การติดต่อธนาคาร และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวต่างชาติ เป็นต้น และเน้นความถูกต้องของ
การออกเสียง และรูปแบบประโยคที่ใช้สื่อสาร 

TH02101   ภาษาไทยธุรกิจ                  3(3-0-6) 
               Thai for Business 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้าน การฟัง การพูด    การอ่าน และการเขียน การฟัง และการอ่านจับ
ใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงต่าง ๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาหาความรู้ และการใช้ภาษาในการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน การรู้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

TH02102   ทักษะการใช้ภาษาไทย                 3(3-0-6) 
               Thai Usage Language Skill 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาความสําคัญ ลักษณะภาษาไทย และการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนําไปใช้ในการสื่อสาร รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

MM02221 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร (ภาษาพม่า 1)      3(3-0-6) 
  Burmese for Communication (Burmese 1) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาพม่า โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

VN02201 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร (ภาษาเวียดนาม 1)              3(3-0-6) 
  Vietnamese for Communication (Vietnamese 1) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาเวียดนาม โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน 

 

 



CB02201 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร (ภาษาเขมร 1)               3(3-0-6) 
  Cambodian for Communication 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาเขมร โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

LA02201 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร (ภาษาลาว 1)      3(3-0-6) 
  Laos for Communication (Laos 1) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาลาว โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 

ID02201 ภาษาอินโดนีเซียนเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอินโดนีเซียน 1)   3(3-0-6) 
  Bahasa Indonesian for Communication (Indonesian 1) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอินโดนีเซียน โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

PH02201 ภาษาฟิลิปปินโนเพื่อการสื่อสาร (ภาษาฟิลิปปินโน 1)   3(3-0-6) 
  Philippino for Communication (Philippino 1) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาฟิลิปปินโน โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน 

JP02201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (ภาษาญี่ปุ่น 1)             3(3-0-6) 
  Japanese for Communication (Japanese 1) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้ 

KR02201 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร (ภาษาเกาหลี 1)    3(3-0-6) 
  Korean for Communication (Korean 1) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้ 

 

 



CN02201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ภาษาจีน 1)     3(3-0-6) 
  Chinese for Communication (Chinese 1) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาองค์ความรู้ และการใช้ทักษะด้านการฟัง การพูด ภาษาจีน เพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นการออก
เสียงภาษาจีนกลาง เน้นการสนทนาสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

RS 02201 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร (ภาษารัสเซีย 1)    3(3-0-6) 
  Russian for Communication (Russian 1) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษารัสเซีย โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 2.1 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 

AC04105       การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี                                                    3(3–0-6)             
                     Accounting for Non-accountant 
พ้ืนความรู้ : ไม่มี 
        ศึกษาความหมาย  วัตถุประสงค์  และประโยชน์  แม่บททางการบัญชี  วิธีการบันทึกรายการในสมุด
ขั้นต้น  และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับกิจการบริการ  การจัดทํางบทดลอง  การจัดทํางบ
การเงิน  หลักและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร  การควบคุมภายในเกี่ย วกับเงินสด  หลัก
และวิธีการของระบบเงินสดย่อยและใบสําคัญ 

BA0110๑       หลักการจัดการ                              3(3–0-6) 
  Principles of Management 
พ้ืนความรู้ : ไม่มี 

ศึกษาถึงลักษณะขององค์การและการจัดการ  แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการกระบวนการ
และหน้าที่การจัดการได้แก่  การวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดคนเข้าทํางาน  การสั่งการ  การจูงใจและการ
ควบคุม  รวมถึงศึกษาทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่  สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ  ตลอดจนจริยธรรม
ทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 

BA0110๒ กฎหมายธุรกิจ                                                                       3(3–0-6) 
             Business Law 
พ้ืนความรู้ : ไม่มี                                                
 ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สําคัญ ๆ เกี่ยวกับบุคคล สิทธิ สภาพ และชนิดของสิทธิ สิทธิตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม หนี้ สัญญา ละเมิดทรัพย์ ซื้อขาย เช่าสินทรัพย์ เช่าซื้อ จ้าง
แรงงาน จ้างทําของ รับขน เก็บของในคลังสินค้า ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอม
ยอมความประกันภัย  ตั๋วเงิน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และห้างหุ้นส่วนและบริษัท รวมทั้งกฎหมายที่จําเป็นสําหรับ
ประกอบธุรกิจ 

BC0110๓  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ                                              3(2-2-5) 
              Computer Application in Business 
พ้ืนความรู้ : ไม่มี    
              ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง  ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ การใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในสํานักงาน  ได้แก่ 
Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet 

 

 



BA01๑๐๓  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                   3(3–0-6) 
  Business Economics  
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 

 ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์  ทฤษฎีการผลิต  พฤติกรรมของผู้บริโภค 
ตลาด   ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ  การเงิน  การธนาคาร  การคลังและการค้าระหว่างประเทศ 

BA01203 การเงินธุรกิจ                            3(3–0-6) 
 Business Finance 

พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 วัตถุประสงค์ หลักการ และเครื่องมือทางการเงินการวางแผน และควบคุมทางการเงิน การบริหาร
สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ งบลงทุน การจัดหาเงินแหล่งเงินทุนระยะ
สั้น ปานกลางและระยะยาว การจัดโครงสร้างเงินทุน ค่าของทุนและนโยบายเงินปันผล  

MK01๑01  หลักการตลาด                                   3(3–0-6) 
 Principles of Marketing     

พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาขอบข่ายและความสําคัญของการตลาด  คนกลาง  และประเภทสินค้าทางการตลาด  ส่วน
ประสมทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย   การส่งเสริมการขาย  พฤติกรรมผู้บริโภค  
การวางแผนและการพยากรณ์ความต้องการ 

BA01201  การจัดการทรัพยากรมนุษย์       3(3–0-6) 
 Human Management 

พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
ความเป็นมา ทฤษฏีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและ

ขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

BA01202  จริยธรรมทางธุรกิจ        3(2–2-5) 
 Business Ethics 

พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
ศึกษาถึงแนวคิดและท่ีมาของจริยธรรม และเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้างจริยธรรม

องค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร(Management Ethics) และจริยธรรมของพนักงาน (Employee’s 
Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบด้วย 

 

 

 

 



BA01๒๐๔   การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3–0-6) 
  Quantitative Analysis for business 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพ่ือช่วย
ในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็นของแผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสินค้าคง
คลัง (Inventory Model) การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)  เทคนิคการประเมินผลและการ
ตรวจสอบโครงการ (PERT/ CPM) ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) ตัวแบบ
แถวคอย (Queuing Model) การจําลองเหตุการณ์ (Simulation) 

BA01301    ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ                                                              3(2–2-5) 
                 Business Research Methods 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ความหมายและความสําคัญของการวิจัยธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีการวิจัยทางธุรกิจประเภทของการวิจัย 
สถิติที่นํามาใช้ในการวิจัยทางธุรกิจ ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย 
กรอบแนวความคิดการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและการเขียนเค้าโครงการวิจัย 

BA01302   การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ       3(2–2-5) 
  Business Negotiation 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 แนวคิดทฤษฎี เทคนิค และวิธีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรองเพ่ือ
โน้มน้าวคู่เจรจาในการสร้างประสิทธิภาพของธุรกิจ การศึกษาจะมีการฝึกฝนโดยการใช้บทบาทสมมติและการ
ใช้กรณีศึกษา 

BA01๓๐๓   การจัดการเชิงกลยุทธ์                                  3(3–0-6) 
  Strategic  Management 
พ้ืนฐานความรู้  :  BA  01106 
 ประสมประสานองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ    เครื่องมือด้านการจัดการ   การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพขององค์การ  และความสามารถในการแข่งขัน   การจัดทํากลยุทธ์   การปฏิบัติตาม กลยุทธ์   และ
การประเมินผล  โดยเน้นเพ่ือการพัฒนากลยุทธ์ของกิจการ  รวมทั้งการใช้กรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

GM 01201   การติดต่อสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ในองค์กร                         3(3–0-6) 
   (Interactive Communication in Organizations) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาถึงทฤษฎีการติดต่อสื่อสารในองค์การ  กระบวนการติดต่อสื่กสารในองค์การ  การปฏิสัมพันธ์
ทางบวกและทางลบ  การติดต่อสื่อสารในแนวดิ่งและแนวนอน  รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับ
บุคคล  บุคคลกับกลุ่ม  บุคคลกับองค์การ  และองค์การกับองค์การ  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลอันนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล  กลุ่ม  และองค์การ 

GM 01202   ภาวะผู้น าและการพัฒนาทีมงาน                                   3(3–0-6) 
   (Leadership and Team Development) 
พ้ืนฐานความรู้ :  ไม่มี 
 ศึกษาถึงความหมายและรูปแบบของผู้นํา  บทบาทของผู้นํา ในการสร้างแรงจูงใจ และความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกระดับชั้นในองค์การเพ่ือให้เกิดการสร้างและพัฒนาทีมงานที่ดี  ด้วยการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
มนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งฝึกฝนทักษะและความสามารถในการเป็นผู้บริหาร และผู้นําทีมเพ่ือให้นักบริหารสามารถ
กําหนดแนวทางและพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

GM  01203 ทฤษฎีองค์การ                                  3(3–0-6) 
  (Theory  and  organization) 
พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 

ศึกษาทฤษฎี แนวคิด ด้านการบริหาร การจัดโครงสร้างองค์การในรูปแบบต่างๆ ศึกษาถึง
สภาพแวดล้อม ภายนอกและภายในองค์การ ที่มีผลกระทบต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การ การออกแบบ
โครงสร้างองค์การ เพ่ือสร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ในองค์การ 

GM  01204  พฤติกรรมองค์การ                                                    3(3–0-6) 
  (Organizational Behavior) 
พ้ืนฐานความรู้ :  ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของพฤติกรรมองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ  คนกับองค์การ 
องค์การกับองค์การ โดยรวมถึงพฤติกรรมระดับบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม  โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
แสดงพฤติกรรม  และการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและความพอใจในการทํางาน รวมทั้งพฤติกรรม
ระดับองค์การ ภาวะผู้นํา  การสื่อสาร ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลงขององค์การ 

GM 01205  การจัดการการผลิต                   3(3–0-6) 
  (Production Management) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
        ศึกษาหน้าที่ในการผลิตและการดําเนินการต่างๆ  เกี่ยวกับการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยศึกษาถึง
การจัดจําหน่ายรายงานผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน 
การวางผังโรงงาน การวางแผน การควบคุมการผลิต วางแผนออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับ
การจัดการการผลิตจัดทําเอกสารประกอบชิ้นงานและนําเสนอผลงานโดยมีอาจารย์ประจํารายวิชาคอยกํากับ
ดูแลทุกข้ันตอนและให้คําปรึกษา 



GM  01206   การจัดการคุณภาพ                                        3(3–0-6) 
  (Quality  Management) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์ การจัดการด้านคุณภาพ  ระบบการจัดการคุณภาพสากล (ISO) 
TQM  กลุ่มสร้างคุณภาพ six sigma PDCA PDCCC เทคนิคและเครื่องมือทางสถิติที่นํามาใช้ในการควบคุม
คุณภาพของการผลิตสินค้าและบริการ 

GM 01207   การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดส่ง                                            3(3–0-6) 
   (Supply Chain and Logistics Management) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 

ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน และการจัดส่งโดยเริ่ม
จากธุรกิจต้นทางจนถึงธุรกิจปลายทาง รวมทั้งศึกษาถึงความสําคัญของการไหลเวียนของข้อมูลการจัดส่งและ
การไหลเวียนของเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การบริการลูกค้าและการ
เพ่ิมคุณค่าให้กับธุรกิจ 

GM 01301   การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่                             3(2–2–5) 
  (Entrepreneurship and New Venture Creation) 
พ้ืนฐานความรู้  :  BA0110๑ หลักการจัดการ 
        ศึกษาถึงความหมาย ประเภทและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี บทบาทของผู้ประกอบการและจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ความเป้นผู้นํา ความมุ่งมั่นและเชื่อมั่น และคิดสร้างสรรค์ การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ทางธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การประเมินและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์  การแสวงหาโอกาสและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ การนําเอาเทคโนโลยี
ด้านต่างๆ มาปรับใช้กับธุรกิจใหม่และหรือเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ืองานธุรกิจ และทักษะในการจัดการธุรกิจที่
จําเป็นด้วยการลงมือปฏิบัติ 

GM  01410   การจัดการพนักงานสัมพันธ์                             3(3–0-6) 
  (Employee  Relationship  Management) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงระบบแรงงานสัมพันธ์  ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจการเมือง และสังคม 
กฎหมายที่มีผลต่อกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ กลไกที่ใช้ในระบบแรงงานสัมพันธ์ แนวทางการก่อตั้งสหภาพ
แรงงาน การกําหนดข้อบังคับสภาพการจ้างงาน  ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง การเจรจาต่อรอง 
ร่วมมือ ป้องกัน ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์อันดี  การเสริมสร้างบรรยากาศ  ของ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยการเน้นให้เห็นถึงปัญหาแรงงานในประเทศไทย การปรับตนทางสังคม การ
ตัดสินใจในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน  ตลอดจนประยุกต์หลักจิตวิทยา การจูงใจและการแก้ปัญหาในการทํางาน 

 

 

 

 



GM 01212  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                       3(3–0-6) 
  (International Business)  
พ้ืนความรู้ : ไม่มี 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้า ระหว่างประเทศ ความตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศ (WTO) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและนําเข้า 
การตลาด  การเงิน และการบริหารงานบุคคลระหว่างเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง การ
ประกันภัย การศุลกากร  การคํานวณและการเสนอราคา การชําระเงิน  

 
GM  01304  การจัดการธุรกิจกับสังคมและชุมชน     3(2–2–5) 
  (Social and Community Blusiness mangement) 
พ้ืนความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษา CSR (Corporate  Social  Responsibility) บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสังคมและ
ชุมชน  ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ วิเคราะห์  วางแผน  ออกแบบและพัฒนา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม  ต่างๆที่มีอยู่จริง  อาชีวอนามัย  มาตรฐานและความปลอดภัยในสถานประกอบการ  
และอุปสรรคในการดําเนินการของผู้ประกอบธุรกิจที่มีต่อชุมชนและสังคม จัดทําเอกาสารรายงานประกอบ
นําเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีและหรือการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ 

GM  01305   การบริหารการเปลี่ยนแปลง                                  3(3–0-6) 
  (Change  Management) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 

ศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และประยุกต์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างพฤติกรรม รูปแบบ
สําหรับการเปลี่ยนแปลง  เช่น  การบริหารแนววิทยาศาสตร์  มนุษยสัมพันธ์ เชิงระบบและตามสภาวการณ์ 
ภาวการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง การจัดรูปแบบองค์กร  กลยุทธ์การจัดการ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และข้ันตอนของการสร้างบรรยากาศจูงใจในองค์กรเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

GM 01306 สัมมนาการจัดการ                                   3(3–0-6) 
  (Seminar in Management) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาปัญหาทางการจัดการ  หรือ  ศึกษาจากผลงานวิจัยต่อการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อ
การบริหารจัดการ  สามารถนําเทคนิค  ทฤษฎีทางการจัดการเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยมีการวางแผน
โครงการ  ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  การวางแผนปฏิบัติการ และการดําเนินงาน
ตามแผน การควบคุม  การติดตาม และการประเมินผลโครงการในภาคสนามและนําเสนอผลงาน 

 

 

 

 



GM 01307  การจัดการความรู้เพื่อองค์การ                                                      3(3–0-6) 
  (Knowledge management for the organization) 
พ้ืนฐานความรู้ :  BA0110๑ หลักการจัดการ  GM 01202  ภาวะผู้นําและการพัฒนาทีมงาน 
          ทฤษฎีการจัดการองค์กร  และการตัดสินใจของผู้บริหาร บทบาทของการจัดการ ทักษะของผู้บริหาร  
จริยธรรมของนักบริหาร 7 Responsesto ทฤษฎีการจัดการองค์กร แนวคิดการบริหารเชิงพฤติกรรม และให้
นักศึกษาศึกษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมมีส่วนสําคัญและสามารถนํามา
จัดการความรู้เพ่ือองค์การอย่างไร โดยใช้เทคโนโลยีและหรือเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ืองานธุรกิจช่วยในการ
นําเสนอผลงาน  เพ่ือการพัฒนาชุมชน องค์การและสังคม 
 
2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก 

GM 01404  การจัดการส านักงาน                                      3(3–0-6) 
  (Office  Management) 
พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
           ศึกษาความรู้  ความเข้าใจในการดําเนินงานของสํานักงาน  บทบาทของการจัดสํานักงาน  งานสาร
บรรณ  งานเอกสาร  งานธุรการ  การติดต่อสื่อสารในสํานักงาน  ระเบียบวิธีปฏิบัติและระบบสํานักงาน  การ
จัดสถานที่ท่ีทํางาน  การใช้อุปกรณ์สํานักงาน  ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดสํานักงาน 

GM 01420  การพัฒนาบุคลิกภาพทางการจัดการ                        3(3–0-6) 
 (Personality Development for Management ) 
พ้ืนฐานความรู้ :  ไม่มี 
 ศึกษาความหมายและขอบเขตของคําว่าบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ทําให้มนุษย์มีบุคลิกภาพต่างกัน  
บุคลิกภาพของบุคลากรทางการจัดการ  การปรับพฤติกรรม  การสร้างบุคลิกภาพของนักการจัดการ  วิธีการ
พูด การแต่งกาย  มนุษย์สัมพันธ์และการส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การเพ่ือพัฒนาการทํางานด้านการ
จัดการ 

GM 01406  ธุรกิจอาเซียน                      3(3–0-6) 
  (ASEAN Business) 
พ้ืนฐานความรู้ :  ไม่มี 
       ศึกษาข้อมูลทั่วไป ประเทศสมาชิก กลไกของอาเซียน ประเทศไทยกับอาเซียน ความร่วมมือกับประเทศ

คู่เจรจา  กรอบความร่วมมือ ขั้นตอนกระบวนการดําเนินธุรกิจ ความยั่งยืนของธุรกิจ 

BC01309   คอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม                                    3(3–0-
6) 
   (Business Computer  Community and Social Development) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ให้นักศึกษา ทําการศึกษาวิเคราะห์ วางแผนออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศสําหรับการ
พัฒนาชุมชนและสังคมโดยนักศึกษาจะต้องทําการศึกษา จากชุมชนที่มีอยู่จริง พร้อมกับจัดทําเป็น
เอกสารรายงานประกอบและนําเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์ประจํารายวิชาคอยดูแลและให้คําปรึกษา 



BC01402   การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                          3(3–0-6) 
  Electronic Commerce 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบอินเตอร์เน็ต แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทําหน้าเว็บ 
และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและโปรแกรมต่างๆ การพัฒนาแอพลิเคชันบนอินเตอร์เน็ต 
โครงสร้างการทํางาน และการเขียนโปรแกรมของ Web Server และ Web Client การบันทึกข้อมูลผ่าน
ฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต 
 
BC01407   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน                                  3(3–0-6) 
  Information Technology for Supply Chain Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายของโซ่อุปทาน ความสําคัญของการจัดซื้อ การจัดซื้อจากแหล่งภายนอก การจัดซื้อแบบ
ทันเวลา การจัดซื้อระหว่างประเทศ การเลือกผู้เสนอขาย การประเมิน และการวิเคราะห์แหล่งผู้ขาย การตรวจ
เยี่ยมแหล่งผู้ขาย การจัดส่งสินค้า การประเมินทางเลือกของการจัดส่ง แถบรหัส การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน ความต้องการการจัดจําหน่าย การขนส่งแบบทันเวลาและการรีเอนจิเนียริ่ง โดย
เน้นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน  

GM 01401   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ        2(90) 
  (Preparation  for  Professionl) 
พ้ืนความรู้ : วิชาเอกบังคับ  อย่างน้อย  2  รายวิชา  6  หน่วยกิต 
         จัดให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ  เพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
หน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  และหรืออาจารย์
ผู้สอนรายวิชาโดยนําความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษา  ไปใช้สถานที่จริงในการ
ปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ 

GM 01402   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ                     4(450) 
  (Professional Internship) 
พ้ืนความรู้ : วิชาเอกบังคับ  อย่างน้อย  2  รายวิชา  6  หน่วยกิต 
         จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ  ในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจ
เอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  และหรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาโดยนําความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษา  ไปใช้สถานที่จริงในการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จัด
ให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปราย
ปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ังหมดหรือฝึกประสบการณ์และทําโครงการพิเศษ 

 

 

 



GM 01403  สหกิจศึกษา                                                    6 หน่วยกิต 
  (Co-operative Education)  
พ้ืนความรู้ : วิชาเอกบังคับ  อย่างน้อย  2  รายวิชา  6  หน่วยกิต                                                                                         
 ศึกษาระบบการทํางานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพ่ือ
เสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพ้ืนฐานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ 
โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ  นักศึกาต้องเข้าปฏิบัติงานเต็ม เวลาไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์  เสมือนเป็นพนักงานของหน่วยงานองค์การนั้น โดยองค์การผู้ใช้
บัณฑิตจัดให้หัวหน้างานหรือบุคลากรที่เหมาะสมกับงานทําหน้าที่พนักงานที่ปรึกษา  ทําหน้าที่กําหนดงานให้
นักศึกษาปฏิบัติดูแลให้คําปรึกษาแนะนําแก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน  นักศึกษาต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจะมีการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความคิดอธิบายสรุปผลการศึกษา โดยสามารถเขียนและนําเสนอผลงานได้     

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6         หน่วยกิต 
   นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกเสรี รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   จากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่

เปิดสอนในวิทยาลัยพิษณุโลก และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี 
 


