
แผนการศึกษา 

 

                ชั้นปีที่ 1 

               ภาคการศึกษาต้น 

 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 3(3-0-6) 

  Fundamental of English 

 005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

  Life and Health 

 005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

  Life Skills 

 100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Business Law 

 122130 ธุรกิจเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business 

 128120 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

  Principles of Marketing 

 004xxx กลุ่มวชิาพลานามัย   1(0-2-1) 

  Personal Hygiene Course 

  รวม 18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคการศึกษาปลาย 

 001103   ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

  Thai Language Skills 

 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

  Developmental English 

 003134    อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น* 3(3-0-6)   

  Civilization and Indigenous Wisdom  

 003136 พะเยาศกึษา* 3(2-2-5) 

  Phayao Studies 

 122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

  Principles of Management  

 124151 การบัญชีการเงนิ 3(2-2-5) 

  Financial Accounting 

 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Fundamental Information Technology in Business 

  รวม       18 หน่วยกิต 

  หมายเหตุ * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ชั้นปีที่ 2 

               ภาคการศึกษาต้น 

 00xxxx วิชาศกึษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) 

  General Elective   

 00xxxx วิชาศกึษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) 

  General Elective   

 122210 พฤติกรรมองค์การและภาวะผูน้ า 3(3-0-6) 

  Organizational Behavior and Leadership  

 122230 การใชข้้อมูลทางธุรกิจเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

  Information Use in Business for Management 

 122231 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Quantitative Analysis for Decision Making in Business 

 126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งตน้ 3(3-0-6) 

  Introduction to Economics 

  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

  Living Management 

 00xxxx วิชาศกึษาทั่วไปเลือก 3(3-0-6) 

  General Elective  

 122220 การจัดการการผลติและการปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

  Production and Operations Management 

 122331 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

  International Business 

 146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

  English for Business Communication 1 

 122xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

  Major Elective 

  รวม 18 หน่วยกิต 

 

 



              ชั้นปีที่ 3 

               ภาคการศึกษาต้น 

 121211 การเงนิธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Business Finance 

 122310 การสื่อสารในองค์การธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Business Communication in Organization 

 122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(2-2-5) 

  Total Quality Management 

 122420 การจัดการโลจสิติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 

  Logistics and Supply Chain Management 

 122xxx  วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

  Major Elective 

 xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

  Free Elective 

  รวม 18 หน่วยกิต 

 

                ภาคการศึกษาปลาย 

 122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผูป้ระกอบการ 3(2-2-5) 

  Small Business Management and Entrepreneurship 

 122333 ระเบียบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 

  Research Methodology  

 122433 นวัตกรรมทางธุรกิจและการจัดการความรู้ 3(2-2-5) 

  Business Innovation and Knowledge Management 

 146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

  English for Business Communication 2 

 122xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

  Major Elective 

 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

  Free Elective 

  รวม 18 หน่วยกิต 

 

 



                 ชั้นปีที่ 4 

                ภาคการศึกษาต้น 

 122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

  Human Resource Management 

 122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5)  

  Strategic Management 

 122431 การศกึษาความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Feasibility Study in Business 

 122432 สัมมนา 1(0-3-2) 

  Seminar 

 122xxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 

  Major Elective 

  รวม 13 หน่วยกิต 

 

                ภาคการศึกษาปลาย 

  ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 122450 การฝึกงาน 6 หนว่ยกิต 

  Professional Training 

 122451 สหกิจศึกษา 6 หนว่ยกิต 

  Co-operative Education 

 122452   การศกึษาอิสระ 6 หนว่ยกิต 

  Independent Study 

  รวม 6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ค าอธิบายรายวิชา 

 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Language Skills 

  ทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน เพื่อการสื่อสาร 

โดยเน้นทักษะการเขียนเป็นส าคัญ 

  Thai language skills in listening, reading, speaking and writing for communication 

emphasizing on writing skills 

 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental English 

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน  เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการ

สื่อสารในปริบททางวิชาการและปริบทอื่น ๆ 

 English listening, speaking, reading, and writing skills and grammar for 

communicative purposes in academic contexts and others 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 

 Developmental English 

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับซับซ้อน  เพื่อการ

สื่อสารในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ 

   More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and 

grammar for communicative purposes in academic contexts and others 

 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 

 English for Academic Purposes 

 ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่านและการเขียนงานวิชาการ การศึกษา

ค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรยีน 

 English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’ academic 

areas and research interest 

 

 



002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า  3(3-0-6) 

 Information Sciences for Study and Research 

 ความหมาย ความส าคัญและประเภทของแหล่งสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ  

การเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ การสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ บริการฐานข้อมูล การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสร้างให้

ผูเ้รียนมีเจตคตทิี่ดแีละมีนิสัยในการใฝหุาความรู้ 

 Meaning and significance of information sources, approaches, and database 

services; information technology application, selection, synthesis, and presentation of information 

as well as creating positive attitudes and sense of inquiry in students 

 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 

 Philosophy for Life 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดโลกทัศน ์ชีวทัศน ์ปรัชญาชีวติ และวิถีการ

ด าเนนิชีวิต ประสบการณอ์ันทรงคุณค่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จในชีวติและงานในทุก

มิติของผูม้ีช่ือเสียง เพื่อประยุกต์ใชใ้นการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวติที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และคุณค่าต่อ

สังคม 

 Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of 

life, way of life, valuable experiences, factors leading to success in life and works of outstanding 

persons as to apply for creativity and life enhance 

 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Language Society and Culture 

 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มี

ต่อสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษา

อันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

 Knowledge about language Thai society and culture, relation between language 

and society and language and culture and language change caused by social and cultural factors 

 

 

 

 



002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0-6) 

 Thai Performing Arts 

 ลักษณะและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิด

สุนทรียะในการชมนาฏศลิป์ไทยประเภทต่าง ๆ 

 The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable 

student to understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance 

 

002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) 

 Music Appreciation 

 ลักษณะ ความส าคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกวี 

สุนทรียศาสตร์ทางด้านดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการแสดงดนตรี มารยาท

ในการเข้าฟังดนตรี การวิจารณ์และอภิปรายจากการฟังและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของ

ดนตรีไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน 

 Musical characteristics, importance of music development, musical components, 

lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics and repertoire 

for musical performance, music etiquette, criticism and discussion on the musical performance 

including the roles of Thai and Western music in Thai society from the past to the present 

 

002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Arts in Daily Life 

 การรับรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟช่ัน ศิลปะภาพถ่าย 

ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ ทางสถาปัตยกรรม ด้าน การประหยัด

พลังงาน คติความเชื่อต่างๆ อันจะน าไปสู่การเห็นคุณค่าของรสนิยมและสุนทรีย์ในการด ารงชีวิตที่

สัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล 

 Recognition of the arts and architecture for application in daily life, Topics include 

visual art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual 

communication design, Knowledge of architecture in energy-saving management, Beliefs 

concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in harmony in national and 

international contexts 

 

 



003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชวีิต 3(3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและ

สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมายเพื่อการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการ

พัฒนาคุณภาพชวีิตของนิสติ 

 Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human rights and 

basic rights under the constitution, civil and commercial law, criminal law, intellectual property law, 

information technology law, law concerning local administration, law on natural resources and 

traditional knowledge preservation, an laws concerning contemporary phenomenon and student’s 

quality of life 

 

003132 ไทยและประชาคมโลก 3(3-0-6) 

 Thai and the World Community 

 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ 

ตั้งแตก่่อนสมัยใหมจ่นถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวทีโลกและแนวโน้มในอนาคต 

  Relations between Thailand and the world community under changes during 

various times stating from the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the world 

forum and future trends 

 

003133 วิถีไทย วิถทีัศน์ 3(3-0-6) 

 Thai Way and Vision 

 ความหมาย ความส าคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์ พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน 

ลักษณะเฉพาะและอัตลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การ

ด ารงความเป็นไทยในโลกปัจจุบัน 

 Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the 

present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the 

Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world 

 

 



003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 

 Civilization and Indigenous Wisdom 

 อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 

practices, beliefs and contribution and development are preservative of wisdom 

 

 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0-6) 

 Politics Economy and Society 

 ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทย

และระดับสากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก 

ผลกระทบของโลกาภิวัตน์กับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศ

ไทย 

  Meaning and relation among politics, economy, and society, Thai and 

international political development, politics and adjustment of developed countries, the global 

economics system, impacts of globalization on politics economy and society, relations between the 

world system and Thailand 

 

003136 พะเยาศึกษา 3(2-2-5) 

 Phayao Studies 

 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี พลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

การวิเคราะหแ์นวโน้มการพัฒนาด้านต่างๆในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภวิัตน์และประชาคมอาเซียน 

 History, archeology, social dynamics, politics, economics and culture from the 

past to present, factors influencing the changes, analytical study of the sustainable development in 

the future; globalization and ASEAN communities context 

 

 

 

 



004150 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

 Golf 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

กอล์ฟ การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ 

 History definition importance and physical fitness for golf basic skill training rules 

and etiquette of golf 

 

004151  เกม 1(0-2-1) 

 Game 

 ประวัติ วิวัฒนาการความเป็นมา ความส าคัญ ความหมาย ทฤษฎีการเล่น เทคนิคการเป็น

ผู้น า การฝึกกิจกรรม ประเภทของเกม เทคนิคการสอน ตลอดจนการใช้เครื่องอ านวยความสะดวก 

อุปกรณ์ รวมถึงความคิดสรา้งสรรค ์อีกทั้งส่งเสริมการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

 History philosophy definition and importance of games type of games basic game 

leadership and games participation 

 

004152 บริหารกาย  1(0-2-1) 

 Body Conditioning 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญของการบริหารกาย หลักการออกก าลังกาย 

กิจกรรมการสรา้งสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 History, definition and importance of body conditioning; principle of exercises, 

physical fitness activities, and physical fitness test 

 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  1(0-2-1) 

 Rhythmic Activities 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นร าพื้นเมือง และ

วัฒนธรรมการเต้นร าของนานาชาติ 

 History, definition, importance and basic movements of folk dances and 

international folk dances 

 

 

 



004154 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 

 Swimming 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬาว่าย

น้ า การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาว่ายน้ า 

 History definition importance physical fitness basic skill training rules and etiquette 

of swimming 

 

004155 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นร าสากล

และมารยาทของการเต้นร าสากล 

 History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social 

dances 

 

004156 ตะกร้อ 1(0-2-1)   

 Takraw 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับนักกีฬา

ตะกร้อ การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกามารยาทของกีฬาตะกร้อ 

 History definition importance physical fitness basic skill training, rules and 

etiquette of takraw 

 

004157 นันทนาการ  1(0-2-1) 

 Recreation 

 ความหมาย  ขอบข่ายและความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ 

ตลอดจนสามารถน ากิจกรรมนันทนาการไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ 

 History philosophy definition and importance of recreation nature of activities and 

recreation participation 

 

 

 

 



004158 ซอฟท์บอล  1(0-2-1) 

 Softball 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

ซอฟทบ์อล การฝึกทักษะเบือ้งตน้ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาซอฟท์บอล 

 History, definition, importance and physical fitness for softball; basic skill training, 

rules and etiquette of softball 

 

004159 เทนนิส  1(0-2-1) 

 Tennis 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

เทนนิสการฝกึทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส  

 History definition Importance and physical fitness for tennis basic skill training 

rules and etiquette of tennis 

 

004160 เทเบิลเทนนิส  1(0-2-1) 

 Table Tennis 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา      

เทเบิลเทนนิส การฝึกทักษะเบือ้งตน้และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส 

 History definition Importance and physical fitness for table tennis basic skill 

training rules and etiquette of table tennis 

 

004161 บาสเกตบอล  1(0-2-1) 

  Basketball 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ

บาสเกตบอล การฝกึทักษะเบือ้งตน้ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล 

 History definition importance and physical fitness for basketball basic skill training 

rules and etiquette of basketball 

 

 

 

 



004162 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

 Badminton 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

แบดมินตัน การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน 

 History, definition, importance and physical fitness for badminton; basic skill 

training, rules and etiquette of badminton 

 

004163 ฟุตบอล  1(0-2-1) 

 Football 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับกีฬา

ฟุตบอล การฝึกทักษะเบือ้งตน้ และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล 

 History definition Importance and physical fitness for football basic skill training 

rules and etiquette of football 

 

004164 วอลเลย์บอล 1(0-2-1)  

 Volleyball 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ

วอลเลย์บอลการฝึกทักษะเบือ้งตน้ กฎ กติกา มารยาทของกีฬาวอลเลย์บอล 

 History, definition, Importance and physical fitness for volleyball; basic skill 

training, rules and etiquette of volleyball 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1)  

 Art of Self – Defense 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะ

การตอ่สู้ปูองกันตัว ทักษะเบือ้งตน้ของศิลปะการต่อสูปู้องกันตัว กฎหมายส าหรับการปูองกันตัวและกฎ

กติกามารยาทของศลิปะการตอ่สู้ปูองกันตัว 

 History, definition Importance and physical fitness for the art of self–defense; 

basic skill of the art of self–defense, laws for self–defense; rules and etiquette of the art of self-

defense 

 

 



005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Behavior 

 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภท

ของพฤติกรรม ความรูส้ึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจ า การคิดและภาษา 

เชาว์ปัญญาและการยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์

ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจ าวัน 

 Concept of human behavior, biology and type of behavior, sensation and 

perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and 

intelligence management of emotions and development of motivation, human social behavior, 

abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for application in daily life 

 

005171 ชีวติและสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Life and Health 

 ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพ

ของมนุษย์ วัยรุ่นและสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต 

อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกัน

อุบัติเหตุ ประกันสังคม การปูองกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด 

  Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behavior 

and human health care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of mental 

health, medicine and health, environment and health, health insurance, life insurance, accident 

insurance and social security; protection from danger, accidents, natural disasters and 

communicable diseases 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

 Living Management 

 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรั บผิดชอบของบุคคลใน

ครอบครัวและสังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการ 

ความขัดแย้ง การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการด าเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรม

จรยิธรรม 

 Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibility as a member of a 

family and a member of a society, adaptation to changes in a global society, world  communication, 



conflict management resolutions, methods of creative problem solutions, a good economy and 

living conditions and ethics 

 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 

 Life Skills 

  การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม ที่เน้นการ

เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะ และการพัฒนาคุณสมบัติ ด้านอื่น ๆ ของ

บุคคล 

 Development of personality both mental and physical characteristics; practice in 

team working skills focusing on leader and follower roles, along with the development of public 

consciousness and other desirable personal characteristics 

 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Man and Environment 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการ

เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่ งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ การ

พัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึก การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 Relationship between man and the environment, cause of environmental 

problems, effects of population change related to environmental problems case studies of global 

climate change, natural disasters and encounter, at the global and local scale and the building of 

environmental awareness and participation in sustainable environmental management 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science 

  ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ ใช้งาน ระบบส านักงานอัตโนมัติ ระบบจ านวนและการแทนข้อมูล การ

จัดการข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม 

ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

  Computer system, hardware, software, operating system, computer networks, 

the Internet and its applications, office automation systems, number system and data 



representation, data management and database systems, information systems, programming 

languages, program design, artificial intelligent, geographic information system 

 

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  Mathematics for Life in the Information Age 

 การประยุกต์ใช้วชิาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับชีวติประจ าวัน เช่น การเงินการธนาคาร 

การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อการส ารวจและการตัดสินใจ

เบือ้งตน้ 

 Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, 

business and statistics for data collection and decision making 

 

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life 

 ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์ เครื่องส าอาง อาหารและยาจากสมุนไพรที่ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ

สุขภาพ  และสิ่งแวดล้อม 

Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal 

product commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and 

management for health and environmental safety 

 

006144 อาหารและวิถชีีวติ  3(3-0-6) 

 Food and Life Style 

 บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศ

ต่อพฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่

เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้อ

อาหาร และอาหารและวิถีชีวติกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน์ 

 Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior 

around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity 

and wisdom of food in Thai, proper food selection according to basic needs, health foods, 

information for purchasing food, and food and life style according in the age of globalization 



006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว   3(3-0-6) 

 Energy and Technology Around Us 

 ความรูพ้ืน้ฐานดา้นพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่าง

ฉลาด ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาของพลังงานไฟฟูา และพลังงานอื่นๆ 

และการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการท างานและการเลือกใช้ระบบปรับ

อากาศ รถยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใช้พลังงานในอนาคต การผลิตไฟฟูาจากพลังงาน

นิวเคลียร์ เทคโนโลยีส าหรับรถยนต์ในอนาคต ระบบขนส่งมวลชน การเตรียมความพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการตัดสินใจเลือกใช้อย่างเหมาะสม 

 Basic knowledge of energy and technology, energy conservations, intelligent 

methods for consuming energy, impact of consuming energy on environment, source of electricity 

and other energy, proper, economical and safe methods for consuming energy, principle of 

selecting air conditioner and vehicle, consuming energy in the future, electricity generation by 

nuclear energy, mass transportation system, preparation for changing technology and decision 

making on proper use 

 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 Science in Daily Life 

  บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี 

พลังงานและไฟฟูา การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวติประจ าวัน  

  Role of biological science and physical science and integration of earth science in 

daily life organisms, environments, chemical substances, energies and electricity, 

telecommunications, meteorology, earth and space including, the applications of science and 

technology in daily life 

 

100004 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Law 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้ง

ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายส าคัญอื่น ๆ ที่



เกี่ยวข้อง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายแรงงาน และ

กฎหมายภาษีอากร 

 Relationship between law and business, law related to business establishment, 

responsibilities for third party, general principles of civil and commercial, specific contract and 

business contracts, and related importance laws, intellectual property law, electronic commercial 

law, labour law, and taxation law 

 

121211 การเงนิธุรกิจ  3(2-2-5) 

 Business Finance 

 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการเงนิธุรกิจ การวิเคราะหง์บการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น 

การจัดหาเงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงิน

ตามเวลา งบลงทุน ต้นทุนของเงนิ นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 

 Introduction to business finance, financial statement analysis, short-term 

financing, long-term financing, cash budget, accounts receivable management, inventory 

management, time value of money, capital budgeting, cost of capital, dividend policy 

 

122130 ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Business 

 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของ

การบริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ กิจกรรมส าคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด้าน

การผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการประกอบธุรกิจ

ขนาดย่อม ธุรกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของนัก

ธุรกิจ 

 Meaning and importance of business, forms of business organization, concept of 

business administration, basic characteristics of different types of business activities, terms of 

production, marketing, finance, accounting and human resource management, small business 

guideline, international business, sufficiency economy, ethics and social responsibility of 

businessman 

 

 

 

 



122131 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

 Principles of Management 

 ความหมายและความส าคัญของการจัดการ องค์ประกอบของการจัดการทั่วไป 

ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่ส าคัญของฝุายบริหารทุกด้าน การ

วางแผน การจัดองค์การ การสรรหาบุคคล การสั่งการ และการควบคุม การบรรลุเปูาหมายและ

นโยบายที่ตั้งไว้ ด้วยกิจกรรมของการจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการวาง

ระบบการบริหารงานสมัยใหม่ 

 Meaning and significance of management, general management component, 

structure of business organization, administration principles and essential function of whole 

administrative section for instance planning, organizing, staffing, directing and controlling, attained 

goals and policy by management activities and enhancing efficiency and effectiveness by 

advanced administration system 

 

122210  พฤติกรรมองค์การและภาวะผู้น า 3(3-0-6) 

 Organizational Behavior and Leadership 

 วิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ หลักแนวคิดทฤษฎี

ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและบุคคลอื่น การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในที่

ท างาน การรับรู้ทัศนคติต่องาน การจูงใจ การติดต่อสื่อสารของกลุ่มและทีม การตัดสินใจร่วมกัน 

โครงสรา้งองค์การ ประโยชน์ของการใชพ้ลังของกลุ่มตอ่องค์การ ประสิทธิภาพของภาวะผู้น า การสร้าง

ขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรและการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 

 Human behavior analysis, factors related to human behaviors, theoretical 

concepts of human behavior change, self-awareness and understanding of others, human 

relations in organization, attitude of job satisfaction, motivation, communication in group and team, 

group decision making, organization structure, group power use to gain benefits, leadership 

effective, creation of courage stimulation and motivate to employees and human behavior 

development in organization 

 

 

 

 

 



122211 การอบรมและพัฒนาบุคลากร  3(2-2-5) 

 Training and Personnel Development 

 แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิ ธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ความส าคัญของการฝึกอบรม กระบวนการในการฝึกอบรม การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

ก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การสร้างหลักสูตรและโครงการฝึกอบรม การใช้เทคนิคการ

ฝกึอบรมทุกรูปแบบ การเขียนโครงการการฝกึอบรม การประเมนิผลการฝึกอบรม 

 Concept of human resources development, human resource development 

method, importance of training, training process finding training, necessary training objective 

setting, curriculum and training program setting, use of training techniques, creation of training 

program training result evaluation 

 

122212 อุตสาหกรรมสัมพันธ์ 3(2-2-5) 

 Industrial Relations 

 แนวคิดการจัดการด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ความส าคัญของการวิวัฒนาการ ทฤษฎี

แรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงาน การประกันสังคม การไกล่เกลี่ยและการระงับกรณีพิพาทแรงงาน 

ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจา้ง ปัญหาแรงงานของประเทศในยุคปัจจุบัน 

 Concept of industrial relation management, importance of evaluation, labour 

relation theories, labour union, social security, labour disputes conciliation and settlement, 

employers and employee’s relationship and actual labour problems in countries at present 

 

122220 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Production and Operations Management 

 ความหมายของการผลิตและปฏิบัติการ กิจกรรมและขั้นตอนของการท าธุรกิจ หน้าที่

และความรับผดิชอบพืน้ฐานของผูบ้ริหารการผลิต การวางแผนก าลังการผลิต การเลือกท าเลที่ตั้ง การ

วางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนและบริหารโครงการ การจัดซื้อ

และระบบคลังสินค้า การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์และการ

แก้ปัญหาการวางแผนการผลิตและการปฏิบัติการ 

 Production and operation meaning, activity and steps of business creation, basic 

function and responsibility of production executive, capacity planning, location selection, layout 

planning of production processing, aggregate planning, project management and planning, 

purchasing and warehouse system, material requirement planning, quality control, analysis and 

tackling of production and operation planning 



122230 การใช้ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 

 Information Use in Business for Management 

 บทบาทของข้อมูลในธุรกิจ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลทางการเงิน 

ข้อมูลทางการตลาด ข้อมูลทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลทางการบัญชี การค านวณต้นทุน 

การวางแผนก าไร การใช้ขอ้มูลในการตัดสินใจเพื่อการจัดการ 

 Roles of information in business, critical thinking from financial information, 

marketing information, accounting information, human resource information, cost calculation, cost 

analysis, profit planning, information use in decision making for management 

 

122231 การวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Quantitative Analysis for Decision Making in Business 

 กระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการ

วิเคราะหเ์ชงิปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจ เมทริกซ์ สมการเชิงเส้น ตัวแบบมาร์คอฟ ทฤษฎีเกมส์ ตัว

แบบแถวคอย และการจ าลองสถานการณ ์ 

 Decision making process and mathematical techniques utilities in quantitative 

analysis for decision making, matrix, linear regression, Markov model, game theory, queuing 

model and simulation 

 

122310 การสื่อสารในองค์การธุรกิจ  3(2-2-5) 

 Business Communication in Organization  

 กระบวนการสื่อสารของบุคลากรในองค์การ ลักษณะ ความหมายและประเภทของ

องค์การ พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล รูปแบบการสื่อสารในองค์การ โครงสร้างขององค์การที่มีผล

ต่อการสื่อสาร ลักษณะและรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ของการสื่อสารในองค์การ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อ

องค์การ ประยุกต์ความรูท้างจิตวทิยาเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพในการสื่อสารในองค์การ 

 Communicative process in organization, characteristics, definition and types of 

organization, communicative behaviors of individual, strategies of organizational communication, 

differences of individual and group of people, job satisfaction and creation of organizational 

relationship, psychological knowledge application for supporting efficiency in organizational 

communication 

 



122330 การจัดการคุณภาพโดยรวม 3(2-2-5) 

 Total Quality Management 

 แนวคิด ปรัชญา การสร้างองค์การ เครื่องมือและเทคนิคของการจัดการคุณภาพ

โดยรวม การสร้างมูลค่าให้สินค้าและบริการ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบการจัดการ

คุณภาพโดยรวม ความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 

 Concept, philosophy, organization creation, tools and technique of total quality 

management, product and service value creation, customer satisfaction making by total quality 

management system, society and environment responsibility lead to green industry 

 

122331 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 International Business 

 ความส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ บทบาทของบริษัทข้ามชาติ ระบบอัตรา

แลกเปลี่ยน หน้าที่ทางการตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ด าเนนิธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐ 

 Significance of international business, roles of multinational corporation, exchange 

rate system, marketing functions, international human resource management, affected factors to 

international business, law, society, culture, economy, and government policies 

 

122332 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5) 

 Small Business Management and Entrepreneurship 

 ความส าคัญ บทบาท ลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม คุณลักษณะและประเภทของ

ผูป้ระกอบการ ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานทุกด้านของผู้ประกอบการ สภาพแวดล้อมของธุรกิจ 

แนวคิดการวางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนภาษีและกรณีศึกษาของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการ 

 Significance, roles, characteristics of small businesses, features and types of the 

entrepreneur, operated treats in the implementation of entrepreneurship, business environment, 

concept of business planning, written business plans, tax planning and case studies of small and 

medium-sized enterprises, ethic for entrepreneur 

 

 

 



122333  ระเบียบวิธีวจิัย 3(2-2-5) 

 Research Methodology 

 พื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการธุรกิจ การระบุปัญหาการวิจัย การ

ออกแบบ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอและการรายงานผลการวิจัย สถิติ

พืน้ฐานเพื่อการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมุตฐิาน โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหข์้อมูล 

 Foundational research methods in business management context, problem 

definition, research design, data collection, analysis, report writing, presentation, common statistics 

for research, sampling, hypothesis testing, research software for data analysis 

 

122334 การจัดการส านักงานสมัยใหม่ 3(2-2-5) 

 Modern Office Management 

 หลักการจัดส านักงานสมัยใหม่ ระบบส านักงาน การออกแบบส านักงาน การ

บริหารงานเอกสารโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสาร

ระหว่างบุคคลในส านักงาน การบริหารพัสดุและการควบคุม 

 Principles of the modern office management, the office system, office design, 

document management by technology and electronic instrument, interpersonal communication in 

office, supply management and controlling 

 

122335 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Negotiation and Conflict Management in Business 

 ทฤษฎี ปัจจัย กระบวนการ กลยุทธ์ของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ธรรมชาติ 

ประเภทและเทคนิคการจัดการความขัดแย้งทางธุรกิจ 

 Theories, factors, processes and strategies of business negotiation, natures, types 

and techniques of conflict management in business 

 

122336  การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 Change Management 

 หลักการ แบบจ าลองทางด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ภายในองค์การ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อองค์การ รูปแบบ 

กระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสาร 



 Principles, models of change management, factors of change in organization, 

internal and external factors, impacts of change to organization, types, change management 

process and communication 

 

122410 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) 

 Human Resource Management 

 กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การออกแบบงาน การ

วิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความผูกพันในการท างาน สหภาพแรงงาน 

สวัสดิการและความปลอดภัยในการท างาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก 

 Human resource management activities, planning, job design, job analysis, staff 

recruitment and selecting, training and development, compensation and benefits, performance 

appraisal, motivation and engagement, labour relations, safety and health, global human resource 

management 

 

122420 การจัดการโลจสิติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 

 Logistics and Supply Chain Management 

 แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์และ

ห่วงโซ่อุปทาน ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่อุปทานและกลยุทธ์ของธุรกิจ การพิจารณาผู้จัดจ าหน่าย

วัตถุดิบ การเลือกท าเลที่ตั้ง การพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการ

คลังสินค้า การขนส่งและการบริการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ และอุปกรณ์ส าหรับ

การจัดการโลจสิติกส์ 

 Concepts of logistics and supply chain management, association between logistics 

and supply chain, linking between supply chain and business strategy, supplier consideration, 

location choosing, forecasting, production planning, inventory management, warehouse 

management, transportation and services, management information systems for logistics and 

devices for logistics management 

 

 

 

 



122421 การบรหิารคลังสินค้า 3(2-2-5) 

 Warehouse Management 

 ความส าคัญของการคลังสินค้า หลักพื้นฐานของการด าเนินงานคลังสินค้า การ

จ าแนกประเภทคลังสินค้า ปัจจัยการวางแผนการเลือกท าเลที่ตั้ง ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง และ

การจัดการคลังสินค้าด้วยระบบโซ่อุปทาน 

 Importance of warehouse, basic principles of warehouse operation, warehouse 

classification, factors of planning of location choosing, inventory management system, and 

warehouse management by supply chain system 

 

122430 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 

 Strategic Management 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิด  การ

วางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์ กระบวนการและเทคนิคการจัดท า

กลยุทธ์ กระบวนการการก าหนดเปูาหมายของธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การน าไปปฏิบัติ และ

การประเมนิผล 

 Meaning, significance, elements of strategic management, concepts, planning and 

strategic management, levels and types of strategy, processes and techniques of making strategy, 

aimed determination processes,  business environment analysis, implementation and evaluation 

 

122431  การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Feasibility Study in Business 

 ความหมาย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเริ่มธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจ การ

วางแผน การประเมินสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการตามหน้าที่ทางธุรกิจและ

สิ่งแวดล้อม และการรายงานศกึษาความเป็นไปได้  

 Meaning, feasibility analysis for new venture or business development, planning, 

evaluation of environmental affects to business functions and environment, and feasibility studies 

reporting 

 

 

 

 



122432   สัมมนา 1(0-3-2) 

 Seminar 

 วิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหา และอภิปรายแนวโน้มของธุรกิจ การประมวล

องค์ความรู้ตามหน้าที่ทางด้านการจัดการธุรกิจ กรณีศึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริม

ทักษะการท างานในองค์การธุรกิจ 

 Situation analysis, problems and business trend discussion, knowledge of business 

management functions processing, case studies, personality development and working skills for 

promoting in business organization 

 

122433 นวัตกรรมทางธุรกิจและการจัดการความรู้ 3(2-2-5) 

 Business Innovation and Knowledge Management 

 แนวคิด หลักการ รูปแบบ การพัฒนาการองค์ความรู้ของนวัตกรรมทางธุรกิจ การ

เชื่อมโยงกลยุทธ์ธุรกิจกับการจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การถ่ายโอน การประยุกต์ใช้ และการ

ประเมินผลส าเร็จของการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ธุรกิจดิจิทัล กระบวนการจัดการความรู้ การ

สร้างความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในมุมมองทางการจัดการในระดับองค์การ

และระดับสากล 

 Concept, principles, types, knowledge development of business innovation, linking 

the business strategies with product innovation management, transferring, applied and 

achievement evaluation of business innovation management, digital business, knowledge 

management process, knowledge creation, knowledge sharing and knowledge implementation on 

managerial view point in organization and universals 

 

122440 การจัดการธุรกิจบรกิาร 3(2-2-5) 

  Service Business Management 

  หลักการจัดการธุรกิจบริการและการให้บริการ ประเภท ลักษณะ รูปแบบงาน การ

ด าเนนิงาน การควบคุมคุณภาพของธุรกิจบริการ บทบาท คุณลักษณะของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ

ส าหรับการพัฒนาประเทศ และกรณีศกึษา 

  Principles of service business management and service, types, characteristics, 

working forms, operation, quality control of service business, role, feature of service entrepreneur 

for national development and case studies 

 



122450 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณแ์ละทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการงานในสถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรอืเอกชน 

 Training, learning, gaining experience, improving working skills, in the 

management in private or government workplace 

 

122451 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการงานในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์การภาครัฐ หรอืเอกชน 

 Working, learning, gaining experience, improving working skills, in the 

management as an apprentice in private or government workplace 

 

122452 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอและอภิปรายในหัวข้อทางดา้นการบริหารจัดการขององค์การ 

 Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and 

discussion in the management of organization 

 

124151 การบัญชีการเงนิ  3(2-2-5) 

 Financial Accounting  

 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบ

แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ในสมุดรายวัน

ทั่วไป การผา่นรายการไปยังบัญชแียกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญช ีการจัดท างบทดลอง กระดาษ

ท าการ ส าหรับกิจการบริการ กิจการซื้อขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ และระบบ

ใบส าคัญ 

 Definitions and objectives of accounting, benefits of accounting information, 

Conceptual  Framework for Financial Reporting, principles and process of recording transactions in 

double entry system in general journal, posting transactions to journal ledgers, adjusting and 



closing, preparation of trial balance, working papers for service businesses, merchandising 

businesses, industrial businesses, special journals and vouching system 

 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

 ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคา

โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน 

นโยบายการคลัง เงินเฟูอ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ 

 Definition, importance  of economics, economic systems, demand and supply, 

demand and supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer 

behavior theory, production and production cost, national income, money and banking, monetary 

and fiscal policies, inflation and deflation, international trade 

128120 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

 Principles of Marketing 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบือ้งต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย 

พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การใชเ้ครื่องมือทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจ 

 Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factors 

affecting market system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting 

target markets, consumer behavior, market research, usability of marketing tool in business 

 

146271 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

 English for Business Communication 1 

 เอกสารทางธุรกิจ การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

การส่งโทรสาร การเขียนบันทึกข้อความและจดหมายทางธุรกิจ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคลและการ

สัมภาษณ์งาน 

 Business documents, writing for business communication, e-mailing, faxing, 

writing memorandum and business letters; composing curriculum vitae; giving a job interview 

 

 



146371 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2  3(2-2-5) 

 English for Business Communication 2 

 การแปลเอกสารทางธุรกิจ การสนทนาในเนื้อหาเชิงธุรกิจ การติดต่อธุรกิจทาง

โทรศัพท์ การเจรจาท าการตกลงทางธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเพื่อเข้าท างานและ/หรือใช้

ในการสมัครงาน 

 Business document translation; discussion in business contexts; making business 

calls; business dealing; test preparations for job applications 

 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Fundamental Information Technology in Business 

 เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล 

พื้นฐานการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ 

และโปรแกรมการน าเสนองานในงานธุรกิจ จรยิธรรมในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ด าเนินการธุรกิจ 

 Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to 

operation system software application, word processing program, spreadsheet program, and 

presentation program in business, etiquette in using computer system for operating business 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้ 

1. เลขสามล าดับแรก หมายถึง กลุ่มเลขรหัสสาขาวิชา 

  122  หมายถึง   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

2. เลขในล าดับที่ 4 หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  เลข 1  หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 1 

  เลข 2  หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 2 

  เลข 3  หมายถึง   รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 3 

  เลข 4  หมายถึง รายวิชาในระดับช้ันปีที่ 4  

3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  เลข  1   หมายถึง  กลุ่มวชิาทรัพยากรมนุษย์ 

  เลข  2   หมายถึง  กลุ่มวชิาโลจสิติกส์ 

  เลข  3   หมายถึง  กลุ่มวชิาการจัดการธุรกิจ 

  เลข  4   หมายถึง  กลุ่มวชิาการตลาด 

  เลข  5   หมายถึง  กลุ่มวชิาฝกึงาน/สหกิจศึกษา/การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 


