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หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556

*************************************

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : บรหิารธุรกจิบัณฑติ (การจัดการทรัพยากรมนุษย)

: บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)

: B.B.A. (Human Resource Management)

3. วชิาเอก : ไมมี

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 บัณฑิตมีความรู มีทักษะและความสามารถดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ในการนําไป

ประยุกตใชในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรอืสามารถประกอบอาชีพอสิระไดอยางมปีระสทิธภิาพ
4.2 บัณฑิตมีความรู ความเขาใจดานการวิจัยดานการจัดการทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับ

สภาพการแขงขันในตลาดปจจุบันไดอยางมปีระสทิธภิาพ
4.3 บัณฑิตมีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความพรอมในการเปนสวนหนึ่ง

ของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเปนผูประกอบการที่มีการพัฒนาตนเองใหเปนผูนําและ
ความรับผิดชอบตอสังคม

4.4 บัณฑิตมีความพรอมในการนําความรูไปประยุกตใชเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนา
เศรษฐกจิในทองถิ่นที่สอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

5. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา 127 หนวยกติ

6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1 พนักงานฝายบุคคลหรอืฝายทรัพยากรมนุษย
6.2 พนักงานธุรการ
6.3 ผูจัดการฝายบุคคล หรอืฝายทรัพยากรมนุษย
6.4 ผูประกอบอาชีพอสิระทั่วไป
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7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
7.1 หลักสูตร

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 127 หนวยกติ
7.1.2 โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณติศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนสิัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกติ
2.1) วชิาแกน 48 หนวยกติ
2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 36 หนวยกติ

เอกบังคับ 21 หนวยกติ
เอกเลอืก ไมนอยกวา 15 หนวยกติ

2.3) วชิาประสบการณภาคสนาม/สหกจิศกึษา 7 หนวยกติ
3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ

7.1.3 รายวชิา
1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ

1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication
ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication
ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning
ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes
ศท.ภฝ.115 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication
ศท.ภจ.116 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication
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ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication
ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.ปช.120 จติตปญญาศกึษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education
ศท.ปช.121 ปรัชญาชีวติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life
ศท.ปช.122 ความจรงิของชีวติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life
ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development
ศท.สท.124 สุนทรยีะของชีวติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life
ศท.ดน.125 ดนตรนียิม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation
ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศลิป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic
ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศลิป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation
ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library
ศท.ศป.129 ศลิปะในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life

1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society
ศท.สว.132 วถิไีทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living
ศท.สว.133 วถิโีลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living
ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
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GEEC134 Sufficiency Economy
ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนนิชีวติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living
ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life
ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศลิปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft
ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนอืตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life
ศท.วล.142 ชีวติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment
ศท.คณ.143 การคดิและการตดัสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making
ศท.สถ.144 สถติใินชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life
ศท.คณ.145 คณติศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life
ศท.วส.146 สุขภาพจติในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life
ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนิสัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises
ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activates
ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes
ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams
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ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชีวติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life
ศท.กส.156 งานชางในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life
ศท.กอ.157 งานเกษตรในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life
ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกติ
2.1) วชิาแกน 48 หนวยกติ

มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6)
ENG161 Business English 1
วจ.กต.110 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MK110 Principles of Marketing
วจ.บธ.110 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)
BA110 Organization and Management
วจ.บธ.234 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชในงานธุรกจิ 3(2-2-5)
BA234 Software Package and Application for Business
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกจิ 3(3-0-6)
BA236 Laws Related to Business
วจ.บธ.238 สถติสิําหรบัธุรกจิและการจัดการ 3(3-0-6)
BA238 Statistics for Business and Management
วจ.บธ.241 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA241 Human Resource Management
วจ.บธ.323 จรยิธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6)
BA323 Business Ethics
วจ.บธ.327 ธุรกจิอาเซยีน 3(3-0-6)
BA327 ASEAN Business
วจ.บธ.330 การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน 3(3-0-6)
BA330 Production and Operation Management
วจ.บธ.412 ระเบยีบวธิวีจัิยทางธุรกจิ 3(3-0-6)
BA412 Business Research Methodology
วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
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BA420 Strategic Management
วจ.กง.201 การเงนิธุรกจิ 3(3-0-6)
FN201 Business Finance
วจ.บช.101 การบัญชีทั่วไป 3(2-2-5)
AC101 General Accounting
วจ.ศศ.101 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6)
EC101 General Economics
วจ.ศศ.491 การวเิคราะหเชิงปรมิาณ 3(3-0-6)
EC491 Quantitative Analysis

2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 36 หนวยกติ
วชิาเอกบังคับ 21 หนวยกติ

วิชาเอกเลอืก ไมนอยกวา 15 หนวยกติ
วจ.บธ.223
BA223

ทฤษฎอีงคการ
Organization Theory

3(3-0-6)

วจ.บธ.224
BA224

การพัฒนาองคการ
Organization Development

3(3-0-6)

วจ.บธ.225
BA225

มนุษยสัมพันธในองคการ
Human Relations in Organization

3(3-0-6)

มส.นศ.252
LAW252

กฎหมายแรงงานและพธิพีจิารณาคดี
Labor Law and Procedure

3(3-0-6)

วจ.บธ.244
BA244

การจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ
International Human Resource Management

3(3-0-6)

วจ.บธ.341
BA341

การจัดการคาตอบแทน
Compensation Management

3(3-0-6)

วจ.บธ.342
BA342

การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย
Recruitment and Selection of Human Resource

3(3-0-6)

วจ.บธ.343
BA343

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Human Resource Development

3(3-0-6)

วจ.บธ.344
BA344

การวางแผนและวเิคราะหงานดานทรัพยากรมนุษย
Human Resource Planning and Job Analysis

3(3-0-6)

วจ.บธ.413
BA413

การวจัิยการจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management Research

3(2-2-5)
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วจ.บธ.228
BA228

พฤตกิรรมองคการ
Organizational Behavior

3(3-0-6)

วจ.บธ.232
BA232

การเจรจาตอรอง
Collective Bargaining

3(3-0-6)

วจ.บธ.320
BA320

การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนทิรรศการ
Conference and Convention Management

3(3-0-6)

วจ.บธ.326
BA326

ภาวะผูนําและการทํางานเปนทมี
Leadership and Management of Teamwork

3(3-0-6)

วจ.บธ.347
BA347

การจัดการผลการปฏบิัตงิาน
Performance Management

3(3-0-6)

วจ.บธ.349
BA349

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resources ManagementInformation Systems

3(3-0-6)

วจ.บธ.414
BA414

การวเิคราะหตลาดแรงงาน
Labor Market Analysis

3(3-0-6)

วจ.บธ.447
BA447

จติวทิยาการจัดการทรัพยากรมนุษย
Psychology of Human Resource Management

3(3-0-6)

วจ.บธ.449
BA449

การจัดการแรงงานสัมพันธ
Employee Relaltion Mananagement

3(3-0-6)

วจ.บช.331
AC331

การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

3(3-0-6)

2.3) ประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หนวยกติ
ใหเลอืกแผนใดแผนหนึ่งดังตอไปนี้

2.3.1) แผนฝกประสบการณภาคสนาม
วจ.บธ.391
BA391

การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพบรหิารธุรกจิ
Preparation for Professional Experience in Business Administration

1(45)

วจ.บธ.392
BA39

ฝกประสบการณวชิาชีพบรหิารธุรกจิ
Field Professional Experience in Business Administration

3(350)

วจ.บธ.490
BA490

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย
Seminar in Human Resource Management

3(2-2-5)

2.3.2) แผนสหกจิศึกษา
วจ.บธ.498 การเตรยีมสหกจิศกึษาบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA498 Co-operative Education Preparation in Business Administration
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วจ.บธ.499 สหกจิศกึษาบรหิารธุรกจิ 6(--)
BA499 Co-operative Education in Business Administration

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ใหเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปดสอน โดยที่ไม

ซ้ํากับรายวชิาอื่นที่เคยเรยีนมาแลว

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (1) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (2) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (3) 3 - - -
วจ.บธ.110
BA110

องคการและการจัดการ
Organization and Management

3 3 0 6

วจ.กต.110
MK110

หลักการตลาด
Principles of Marketing

3 3 0 6

วจ.บช.101
AC101

การบัญชีทั่วไป
General  Accounting

3 2 2 5

รวม 18 ≥8 ≥2 ≥17
ชั่วโมง/สัปดาห ไมนอยกวา 27

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (4) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (5) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (6) 3 - - -
วจ.บธ.241
BA241

การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management

3 3 0 6

วจ.กง.201
FN201

การเงนิธุรกิจ
Business Finance

3 3 0 6

วจ.ศศ.101
AC101

เศรษฐศาสตรทั่วไป
General  Economics

3 3 0 6

รวม 18 ≥9 ≥0 ≥18
ชั่วโมง/สัปดาห ไมนอยกวา 27
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (7) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (8) 3 - - -
วจ.บธ.236
BA236

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ
Laws Related to Business

3 3 0 6

วจ.บธ.342
BA342

การสรรหาและการคัดเลอืกทรัพยากรมนุษย
Recruitment and Selection of Human Resource 3 3 0 6

วจ.บธ.344
BA344

การวางแผนและวเิคราะหงานดานทรัพยากรมนุษย
Human Resource Planning and Job Analysis 3 3 0 6

XXXX วชิาเอกเลอืก (1) 3 - - -
รวม 18 ≥9 ≥0 ≥18

ชั่วโมง/สัปดาห ไมนอยกวา 27

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (9) 3 - - -
มส.ภอ.161
ENG161

ภาษาองักฤษธุรกิจ 1
Business English 1

3 3 0 6

วจ.บธ.238
BA238

สถิตสิําหรับธุรกิจและการจดัการ
Statistics for Business and Management

3 3 0 6

วจ.บธ.244
BA244

การจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ
International Human Resource Management

3 3 0 6

วจ.บธ.341
BA 341

การจัดการคาตอบแทน
Compensation Management

3 3 0 6

XXXX วชิาเอกเลอืก (2) 3 - - -
รวม 18 ≥12 ≥0 ≥24

ชั่วโมง / สัปดาห ไมนอยกวา 36
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (10) 2 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (11) 1 - - -
วจ.บธ.234
BA234

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชในธุรกิจ
Software  Package  and  Application  for Business

3 2 2 5

วจ.บธ.323
BA323

จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics

3 3 0 6

มส.นศ.252
BA252

กฎหมายแรงงานและวธิพีจิารณาคดี
Labor Law and Procedure

3 3 0 6

วจ.บธ.343
BA343

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Human Resource Development

3 3 0 6

XXXX วชิาเอกเลอืก (3) 3 - - -
XXXX วชิาเอกเลอืก (4) 3 - - -

รวม 21 ≥11 ≥2 ≥23
ชั่วโมง / สัปดาห ไมนอยกวา 36

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

วจ.บธ.327
BA327

ธุรกิจอาเซยีน
ASEAN Business

3 3 0 6

วจ.บธ.412
BA412

ระเบยีบวจิัยทางธุรกิจ
Business Research Methodology

3 3 0 6

วจ.ศศ.491
EC491

การวเิคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

3 3 0 6

วจ.บธ.330
BA330

การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน
Production and Operation Management

3 3 0 6

XXXX วชิาเอกเลอืก (5) 3 - - -
XXXX เลอืกเสรี (1) 3 - - -

รวม 18 ≥12 ≥0 ≥24
ชั่วโมง / สัปดาห ไมนอยกวา 36
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แผนการเรยีนปที่ 4 แบงเปน 2 แผน ใหเลอืกเรยีน 1 แผนการเรยีน
แผนประสบการณภาคสนาม

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

วจ.บธ.391
BA391

การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพบริหารธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in Business
Administration

1 0 45 0

วจ.บธ.413
BA413

การวจิัยการจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management

3 2 2 5

วจ.บธ.420
BA420

การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3 3 0 6

วจ.บธ.490
BA490

สัมมนาการจัดทรัพยากรมนุษย
Seminar in Human Resource Management

3 2 2 5

XXXX เลอืกเสรี (2) 3 - - -
รวม 13 ≥7 ≥49 ≥16

ชั่วโมง / สัปดาห ไมนอยกวา 72

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

วจ.บธ.392
BA392

ฝกประสบการณวชิาชีพบริหารธุรกิจ
Field Professional Experience in Business
Administration

3 0 350 0

รวม 3 0 350 0
ชั่วโมง / สัปดาห ไมนอยกวา 35
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2) แผนสหกจิศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.บธ.413
BA413

การวจิัยการจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management

3 2 2 5

วจ.บธ.420
BA420

การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3 3 0 6

วจ.บธ.498
BA498

การเตรียมฝกสหกจิศษึาบริหารธุรกจิ
Co-operative Education Preparation in Business Administration

1 0 45 0

XXXX เลอืกเสรี (2) 3 - - -
รวม 10 ≥5 ≥47 ≥11

ชั่วโมง / สัปดาห  ไมนอยกวา 63

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

วจ.บธ.499
BA499

สหกิจศกึษาบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration

6 - - -

รวม 6 - - -
ชั่วโมง / สัปดาห ไมนอยกวา 35

3.1.5 คําอธบิายรายวชิา
รหัสวชิา ชื่อและคําอธบิายรายวชิา หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักเกณฑการฟง  การพูด  การอานและการเขยีนภาษาไทย  ในฐานะเปนเครื่องมอื

สื่อสาร

ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการพูด  ฟง  อานและเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อใชสื่อสารในสถานการณ ตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน
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ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะและเทคนคิการฟง พูด อาน  และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู

ศท.ภอ.114 ภาษาองักฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การฟง  การพูด  อาน  และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสาระตามวัตถุประสงคเฉพาะ

ศท.ภฝ.115 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขยีนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใชสื่อสาร  ในสถานการณ ตางๆ

ในชีวติประจําวัน

ศท.ภจ.116 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง  พดู  อาน  และเขยีนภาษาจนีเพื่อใชสื่อสาร  ในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขยีนภาษาญี่ปุนเพื่อใชสื่อสาร  ในสถานการณ ตางๆ

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Fundation English

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขยีน โดยใชประสานสัมพันธกันทัง้ 4

ทักษะ เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการตดิตอสื่อความหมายไดโดยถูกตอง
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ศท.ปช.120 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิและหลักพื้นฐานของจติตปญญาศกึษา การทําความเขาใจชีวติ การรูจักตัวเอง การ

เปดมณฑลแหงการเรยีนรู การรูดวยใจอยางใครครวญ การฝกความมีสติ การใชความรักความเมตตาและ
ปญญาในการตระหนัก รูถึงคุณคาของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ การใชงานศิลปะหรือดนตรี  หรือ
กิจกรรมตางๆ เปนเครื่องมือในการพัฒนาจิต  การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการชวยเหลือ
หรือพัฒนาชุมชนเพื่อสรางจิตสาธารณะ  การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิต
อยางสมดุล

ศท.ปช.121 ปรัชญาชวีติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาตางๆ เนนการวิเคราะห บอเกิด วิธีการ มโนทัศนของ

ปรัชญาที่สําคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทัง้โลกทัศนไทย

ศท.ปช.122 ความจรงิของชวีติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับความจริงของชีวิต  การใชชีวิตที่ถูกตองตามหลักศาสนาของทุกศาสนา

การพัฒนาคุณภาพชีวติในระดับครอบครัว  สังคม  เพื่อใหเกดิความสุขอยางแทจรงิ

ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาคน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พฤติกรรมมนุษยและปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม  บุคลิกภาพ  การประเมินและการ

พัฒนาตนเอง  พฤตกิรรมการทํางาน  มนุษยสัมพันธ  และการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข
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ศท.สท.124 สุนทรยีะของชวีติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรยีศาสตร กระบวนการเรียนรูคุณคาและการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม  ผานทักษะและประสบการณทางการเห็น การฟงและการเคลื่อนไหวนําไปสูการปรับปรุง
รสนยิมเพื่อชีวติที่เปนสุข

ศท.ดน.125 ดนตรนิียม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับดนตรี องคประกอบดนตรี ความรูความเขาใจและเห็น

คุณคาในความไพเราะของดนตรทีัง้ดนตรไีทยและดนตรีตะวันตก

ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศิลป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การรับรูและประสบการณทางความงาม ความสัมพันธระหวางธรรมชาติทัศนศิลปและ

มนุษย  ความรูความเขาใจ  และเห็นคุณคาความงามทางทัศนศลิปไทยนานาชาตแิละสากล

ศท.นฎ.127 สุนทรยีทางนาฏศิลป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วัฒนธรรม ประสบการณเกี่ยวกับสุนทรียะ

การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรคาของความงามมาจากนาฏศิลป อันสนองความตองการและ
ความรูสึกทางอารมณและจิต เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาความหมาย
ของความเปนมนุษย

ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหองสมุดและแหลงสารสนเทศ บริการหองสมุดยุคใหมทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสบืคนสารสนเทศ การอางองิและการเขยีนบรรณานุกรม
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ศท.ศป.129 ศิลปะในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศิลปะในชีวิตประจําวัน รสนิยม องคประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบโครงสราง

และการตกแตง การนําเอาศิลปะและการออกแบบ มาใชกับการแตงกาย อาหาร การตกแตงบานเรือน
การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลกิภาพ

ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สังคมมนุษย การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติตางๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

ที่มีตอวิถีชีวิตของมนุษย สถานการณตางๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการ
ปกครอง แนวทางการดําเนนิชีวติที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน

ศท.สว.132 วถีิไทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทยการเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมปญหา

สังคมและแนวทางแกไขแนวทางการดําเนนิชีวติแบบวถิไีทย

ศท.สว.133 วถีิโลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลกปญหาและ

การแกไขปญหาของสังคมโลก  แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัวของประเทศไทย
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก

ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการประยุกตใชในชีวติประจําวันรวมกับการประกอบสัมมา

อาชีพ  ตามแนวพระราชดํารใินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช
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ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนินชวีติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายที่จําเปนในการดําเนนิชีวติ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกฎหมายแพงและ

พาณชิย  กฎหมายอาญา  กระบวนการยุตธิรรม

ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิ หลัก และทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ทฤษฎเีศรษฐศาสตรตามแนวพระราชดําริ และ

การประยุกตใชในการดํารงชีวติภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน

ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการและคุณคาของภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิต ผลงาน

ศลิปหัตถกรรมไทยในทองถิ่น

ศท.สว.138 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการและแนวคดิของภูมสิังคมองคประกอบของระบบภูมิสังคมความสัมพันธระหวาง

ภูมสิังคมกับวถิชีีวติอยางยั่งยนื มุงเนนพื้นที่ภาคเหนอืตอนลาง

ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิทยาศาสตรกับชีวิต ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันรวมทั้งการ

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ
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ศท.วล.142 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พื้นฐานของชีวิต และสิ่งแวดลอม ระบบธรรมชาติของสิ่งแวดลอมการใชทรัพยากร

ธรรมชาตเิพื่อคุณภาพชีวติ ปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ขบวนการคิดของมนุษยเทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ การใชเหตุผลทางคณิตศาสตรการใช

ขอมูลและขอเท็จจรงิสําหรับการแกปญหาและการตัดสนิใจ

ศท.สถ.144 สถิตใินชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของสถิติในชีวิตประจําวันเครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห

การแปลผล และการนําเสนอขอมูล  และการนําสถติไิปใชประโยชนในชีวติประจําวัน

ศท.คณ.145 คณิตศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร และการสื่อสารทางคณิตศาสตรการประยุกตใช

คณติศาสตรในชีวติประจําวนั

ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตและการปองกันแกไข  การ

วเิคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขากับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอสุขภาพพฤติกรรมผิดปกติ
และการปองกันแกไข  การสงเสรมิสุขภาพจติ
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ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครอืขายคอมพวิเตอร ในการสื่อสาร สืบคนแสวงหา

เพื่อการเรยีนรูในชีวติประจําวันและการทํางานในอนาคต

ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของกายบริหาร  วิธีและการฝกกาย

บรหิาร  การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธีกายบริหาร
ที่เหมาะสมกับตนเอง

ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
คุณคาและประโยชนของกจิกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องตน เกมการเลนประกอบ

เพลง การเตนรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเขาจังหวะที่เหมาะสมกับ
ตนเอง

ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคลการ

ฝกซอม กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมาของกีฬาประเภททีม ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภททีมการฝกซอม

กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี
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ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชวีติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพสวนบุคคล การปองกันอุบัติเหตุ และการปฐม

พยาบาลเบื้องตน สถานการณโรคและการปองกัน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ศท.กส.156 งานชางในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะงานชางในชีวติประจําวัน การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน

บาน  การซอมแซมอุปกรณในบานเบื้องตน

ศท.กอ.157 งานเกษตรในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานเกษตรเบื้องตน  การปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว การถนอมผลผลิตทางการเกษตร การ

จัดการองคความรูเกษตรเพื่อใชในการดํารงชีวติประจําวัน

ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG158 Home Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานบานและการจัดการบาน การทําบัญชีรับจายในครัวเรือนอาหารในชีวิตประจําวัน  ศิลปะ

การตกแตง  เสื้อผาและเครื่องแตงกาย

มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6)
ENG161 Business English 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
An introductory course providing basic knowledge of business with concentration on

inter-office communication. variety of business terminology and expressions are introduced through
related topics, i.e. office organization, staff and duty, telephoning, making arrangements and
appointments, social contact, business correspondence in the office (memo, notes, notices,
announcements), letters of inquiry, quotation, and ordering supplies.
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วจ.กต.110 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MK110 Principles of Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย  และความสําคัญของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง

โดยกลาวถงึแนวทางการศกึษา  แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด ระบบ
การตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจพฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดและ
ประเภทของตลาด

วจ.บธ.110 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)
BA110 Organization and Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไปการวางแผนการจัดสายงาน หลักเกณฑและ

แนวความคิดในการจัดองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหนาที่
สําคัญของฝายบริหารทุกๆ ดานในแงการวางแผน การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน
การควบคุมปฏบิัตงิานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตัง้ไว

วจ.บธ.234 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชในงานธุรกจิ 3(2-2-5)
BA234 Software Package and Application for Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมใชในปจจุบัน

ประเภทตางๆ เชน ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวิรคชีต เวิรดโปรเซสเซอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถนํา
โปรแกรมดังกลาวมาประยุกตใชกับงานธุรกจิในปจจุบัน

วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกจิ 3(3-0-6)
BA236 Laws Related to Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายในสาระสําคัญ และหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรนิติบุคคลทางธุรกิจ

ลักษณะของนิติบุคคลตางๆ ที่เปนคูสัญญาทางธุรกิจ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการนิติกรรมและสัญญาทาง
ธุรกจิ การพาณชิยอเิล็กทรอนกิส กฎหมายวาดวยการคา การบัญชี สถาบันการเงนิ การลงทุนและแรงงาน
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วจ.บธ.238 สถิตสิําหรับธุรกิจและการจัดการ 3(3-0-6)
BA238 Statistics for Business and Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การนําหลักและวธิกีารทางสถติมิาใชในการตัดสนิใจธุรกจิและการจัดการ  ความนาจะเปน

และตัวแปร ทฤษฎีการแจกแจงความนาจะเปน  การสุมตัวอยางและการวัดการกระจายการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอยการทดสอบไคสแคว
ทฤษฏกีารตัดสนิใน การพยากรณทางธุรกจิ

วจ.บธ.241 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA241 Human Resource Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความ

รับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคนการสรรหา
การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การประเมินผลการปฏิบัติงานและปจจัยที่
เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย

วจ.บธ.323 จรยิธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BA323 Business Ethics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิที่มาของจรยิธรรมและเหตุผลที่ธุรกจิตองมีจรยิธรรม รวมทัง้การสรางบรรษัทภิ

บาลในองคการธุรกจิ เนนจรรยาบรรณ การประกอบธุรกจิของผูบริหาร และจรยิธรรมของพนักงาน  โดย
ใชกรณตีัวอยางประกอบ

วจ.บธ.327 ธุรกจิอาเซยีน 3(3-0-6)
BA327 ASEAN Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะแนวความคิดการรวมกลุมประเทศประชาคมอาเซียนรูปแบบธุรกิจ การพัฒนา

ธุรกจิ ความรวมมอืทางดานเศรษฐกจิ ตลอดจนลักษณะทั่วไปของกลุมประเทศประชาคมอาเซยีน
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วจ.บธ.330 การจัดการผลติและการดําเนินงาน 3(3-0-6)
BA330 Production and Operation Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต ซึ่งรวมถึง

ระบบการผลิต การจัดการองคการเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและกําลังการผลิต การ
วางแผนกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบบํารุงรักษา
ระบบการจัดซื้อ ระบบการควบคุมสนิคาคงเหลอื

วจ.บธ.412 ระเบยีบวธิีวจัิยทางธุรกจิ 3(3-0-6)
BA412 Business Research Methodology

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บธ. 238 สถิตสิําหรับธุรกจิและการจัดการ
หรอื วท.สถ.211 สถิตธิุรกจิ
ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชนของการวิจัยธุรกิจ จรรยาบรรณของ

นักวจัิย  การเลอืกปญหาการวจัิย  การกําหนดจุดมุงหมาย  การตั้งคําถามในการวิจัย  ตัวแปรและเทคนิค
การตั้งสมมติฐาน  การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประเภทของ
การวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย  การเลือกรูปแบบการวิจัย  เครื่องมือ  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  สถิติที่
สอดคลองกับการวิจัยแบบตางๆ  การวิเคราะหขอมูล  การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเตรียมขอมูลและ
ประมวลผลขอมูล  การเขยีนเคาโครงการวจัิยทางธุรกจิ

วจ.บธ.420 การจัดการเชงิกลยุทธ 3(3-0-6)
BA420 Strategic Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ ความแตกตางของการวางแผนและการ

บริหารทั่วไป องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธการกําหนดเปาหมายของธุรกิจกระบวนการและ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสรางสภาพแวดลอมแหงการแขงขัน กระวิเคราะหสภาพ
สภาวะแวดลอมทัง้ภายในและภายนอก กลยุทธรวมธุรกจิ การประเมนิผลและการตดิตาม

วจ.กง.201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
FN201 Business Finance

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บช.101 การบัญชท่ัีวไป
หลักการบริหารการเงินและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

กิจการ โดยเนนเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคตางๆ ในการบริหารการเงิน เชน การวิเคราะหทางการเงิน
การพยากรณทางการเงินและงบประมาณ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนตลอดจนการบริหารและ
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ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยถาวร การจัดการเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ ศึกษาดานตลาด
การเงนิซึ่งประกอบดวยตลาดเงนิและตลาดทุน หลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงนิทุนภายในธุรกิจ นโยบาย
การจัดสรรกําไรและเงนิปนผล

วจ.บช.101 การบัญชท่ัีวไป 3(2-2-5)
AC101 General Accounting

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการเบื้องตน แนวคดิและแนวปฎบิัตทิางการบัญชี การบันทึกการจัดทํารายงานการเงิน

ภายใตสารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ

วจ.ศศ.101 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6)
EC101 General Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สภาพทางเศรษฐกจิและสังคมในชีวติประจําวันเพื่อประกอบธุรกจิ การจัดหาและใช

ทรัพยากรการบรโิภค การผลติ ตลาด สถาบันการเงนิ การภาษอีากร การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกจิ
และแนวทางแกไขปญหา

วจ.ศศ.491 การวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3(3-0-6)
EC491 Quantitative Analysis

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวิชา วจ.บธ. 238 สถิตสิําหรับธุรกจิและการจัดการหรือ
วท.สถ.211 สถิตธิุรกจิ
ศกึษาถงึกระบวนการตัดสนิใจและประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ

เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees)ตัวแบบสินคาคง
คลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลโครงการ (Pert /
CPM) ตัวแบบมารคอฟ (Makov Model) แถวคอย (Queuing) ทฤษฎเีกมส (Game Thory)

มส.นศ.252 กฎหมายแรงงานและวธิพีิจารณาคดี 3(3-0-6)
LAW252 Labor Law and Procedure

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมากฎหมายแรงงานไทย กฎหมายแรงงานสัมพันธและกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ รวมทัง้การพจิารณาคดใีนศาลแรงงาน
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วจ.บธ.244 การจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 3(3-0-6)
BA244 International Human Reource Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิด หลักการและขั้นตอนตางๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ การจัดการความหลากหลายทางดานองคการและวัฒนธรรมของชนชาติตางๆ
รวมถึงปญหา อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรมนุษยในตางประเทศ การวิเคราะหแนวโนมของ
สถานการณของปจจัยตางๆ ที่มผีลตอการจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ

วจ.บธ.341 การจัดการคาตอบแทน 3(3-0-6)
BA341 Compensation Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิธีจายคาตอบแทน การกําหนดนโยบาย โครงสรางและวิธีการจายคาตอบแทนหลักการ

จายคาตอบแทนในทัศนะของนักบริหาร โครงสรางและรายละเอียดการจายคาตอบแทนในองคการ และ
พนักงานประเภทตางๆ การวิเคราะหคาตอบแทน คาจางเงินเดือนในองคการธุรกิจใหเกิดความเปนธรรม
และความพงึพอใจ

วจ.บธ.342 การสรรหาและคัดเลอืกทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA342 Recruitment and Selection of Human Resource

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
นโยบายและการกําหนดนโยบายในการสรรหาและการคัดเลอืกบุคคล การพยากรณความ

ตองการกําลังคน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานตามความสามารถ
ของบุคคล กลยุทธในการทดสอบการสัมภาษณบุคคลเขาทํางาน การบรรจุ การปฐมนิเทศ การสอนแนะ
งาน  และกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุพนักงาน

วจ.บธ.343 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA343 Human Resource Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการฝกอบรม

การวางแผนพัฒนา การหาความจําเปน การกําหนดวัตถุประสงค เทคนิคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และการฝกอบรม การประเมินผลการฝกอบรม รวมทั้งการพัฒนาและฝกอบรมทรัพยากรมนุษยเปน
รายบุคคล
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วจ.บธ.344 การวางแผนและวเิคราะหงานดานทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA344 Human Resource Planning and Job Analysis

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิ ทฤษฏ ีการวางแผนทรัพยากรมนุษย การสํารวจและวเิคราะหขอมูลความตองดาน

อัตรากําลัง เทคนคิการพยากรณ การวเิคราะหงานแบงแยกประเภทของงานความสัมพันธระหวางตําแหนง
งานตางๆ ในองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษยที่ตรงกับความตองการองคการปรับปรุงงานที่เหมาะสม
กับสภาพบรรยากาศและทรัพยากรมนุษยในองคการ

วจ.บธ.413 การวจัิยการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(2-2-5)
BA413 Human Resource Management Research

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บธ.412 ระเบยีบวธิวีจัิยทางธุรกจิ
กระบวนการวิจัยและกระบวนการแกปญหาทางดานการจัดการ การกําหนดปญหาวิจัยที่

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจใหเหมาะสมเทคนิค และ
เครื่องมือในการวิจัย การออกแบบวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การดําเนินงานตามโครงการวิจัย และ
วเิคราะหและแปลขอมูล การเขยีนรายงานการวจัิยและการประเมนิงานวจัิย

วจ.บธ.223 ทฤษฎอีงคการ 3(3-0-6)
BA223 Organization Theory

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ววิัฒนาการของทฤษฎเีกี่ยวกับองคการ  การวิเคราะหโครงสรางองคการรูปแบบตางๆ ทั้ง

องคการรูปนัยและอรูปนัย การออกแบบองคการ  องคประกอบพื้นฐานของการออกแบบองคการ
จุดมุงหมายขององคการ หนาที่อํานาจและอทิธพิล การตดิตอสื่อสาร กระบวนการวนิจิฉัยสั่งการ  สายการ
บังคับบัญชา  การควบคุมการขัดแยงและการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองคการ  เชน
การลดขนาดองคการ (Reengineering)

วจ.บธ.224 การพัฒนาองคการ 3(3-0-6)
BA224 Organization Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร การผสมผสานความ

เจริญเติบโตสวนบุคคลของสมาชิกภายในองคการเขากับวัตถุประสงคขององคการ โดยเนนหนักเรื่องการ
สรางทมีงาน  เพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ อยางเปนระบบเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขององคการ
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วจ.บธ.225 มนุษยสัมพันธในองคการ 3(3-0-6)
BA225 Human Relations in Organization

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปจจัยอันเปนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล

คณะและองคการ หนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม การติดตอสื่อสารระหวางการประสานงาน  หลัก
ศาสนาที่ชวยสงเสรมิมนุษยสัมพันธ

วจ.บธ.228 พฤตกิรรมองคการ 3(3-0-6)
BA228 Organizational Behavior

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พฤติกรรมมนุษยในองคการ  ในรูปของปจเจกชนและกลุมซึ่งมีผลกระทบตอการบริหาร

ตลอดจนอิทธิพลตางๆ อันเกิดจากสภาพแวดลอม ศึกษาถึงการใชพลังงานของกลุมใหเปนประโยชนตอ
องคการ  การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลในองคการถงึการพัฒนาพฤตกิรรมของมนุษยในองคการ

วจ.บธ.232 การเจรจาตอรอง 3(3-0-6)
BA232 Collective Bargaining

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิธีการเจรจาตอรองรวม  การเจรจาตอรองรวมและขอสัญญา การตกลงรวม การ

บังคับขอสัญญา การตกลงรวมระหวางนายจางและลูกจาง วิธีดําเนินการเพื่อระงับขอพิพาท  การกระทํา
อันไมเปนธรรม กฎหมาย ขอบังคับ นโยบายของรัฐ ที่เกี่ยวกับการเจรจาตอรองรวม

วจ.บธ.320 การจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 3(3-0-6)
BA320 Conference and Convention Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและคําจํากัดความการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ ประเภทของการ

จัดประชุม และการจัดนิทรรศการ ความเกี่ยวของกับธุรกิจอื่นๆ สิ่งที่จําเปนพื้นฐานและปจจัยเกื้อหนุนใน
การดําเนินธุรกิจประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ การเตรียมการและการบริหารการประชุม
สัมมนานิทรรศการ และงานแสดงสินคา การบริหารราคาการสรางความพอใจให ผูบริการ และ
กระบวนการการสรางความสัมพันธระหวางผูใชบรกิารตอการพัฒนาธุรกจิแบบใหม การตลาดในธุรกิจการ
จัดประชุมสัมมนาและการจัดนทิรรศการ
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วจ.บธ.326 ภาวะผูนําและการทํางานเปนทมี 3(3-0-6)
BA326 Leadership and Management of Teamwork

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
เรื่องราวตางๆเกี่ยวกับผูนําและภาวะผูนํา คุณลักษณะและบทบาท หนาที่ของผูนําที่จะมี

สวนชวยในการเสริมสรางคุณภาพงาน บทบาทของผูนําในการทํางานเปนทีม การสรางทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการเปนผูนํา การทํางานเปนทีม การสรางความภูมิใจใหทีมงาน
การจัดการความขัดแยงในกลุมและระหวางกลุม การแกไขปญหาและการตัดสนิใจในการทํางานเปนทมี

วจ.บธ.347 การจัดการผลการปฏบิัตงิาน 3(3-0-6)
BA347 Performance Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาความสําคัญ และวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การกําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทําเครื่องมือเพื่อใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ประเด็นตางๆ เพื่อนําผลไปเปนขอมูลในการวางแผนการจายคาจาง การฝกอบรมและการเลื่อนขั้น เลื่อน
ตําแหนงใหกับพนักงานและการพัฒนาองคกรใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น

วจ.บธ.349 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA349 Human Resources Management Information Systems

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ขอมูลตางๆ ที่ใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดเก็บขอมูลที่จําเปนในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย วิธีการจัดเก็บเพื่อประโยชนในการคนหาและเรียกใชขอมูล การนําคอมพิวเตอรและ
เครื่องมอืตางๆ มาชวยในการจัดเก็บขอมูล ลักษณะขอสนเทศเกี่ยวกับงานการจัดการทรัพยากรมนุษยที่ใช
ในการวางแผนและตัดสนิใจของผูบรหิาร

วจ.บธ.414 การวเิคราะหตลาดแรงงาน 3(3-0-6)
BA414 Labor Market  Analysis

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.ศศ.101 เศรษศาสตรท่ัวไป และ วจ.บธ.344
การวางแผนและวเิคราะหงานดานทรัพยากรมนุษย
อุปสงค อุปทานของตลาดแรงงาน ตําแหนงงานวาง แหลงผูวางงานหรือกําลังหางานทํา

ศึกษาถึงอาชีพตางๆ ปญหาการวางงาน ปญหาโครงสรางของตลาดแรงงานไทย และวิเคราะหความ
ตองการในการจางงานในปจจุบัน การวางแผนทดแทนกําลังคน วิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกขององคการ
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วจ.บธ.447 จิตวทิยาการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA447 Psychology of Human Resource Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
จิตวิทยาการเลือกคนเขาทํางานและความสามารถในการใชบริหารทรัพยากรมนุษย

ความสามารถบรหิาร บุคลกิภาพทางธุรกิจ กลวิธีในการเขาใจผูอื่น การใหคําปรึกษาช้ีแนะ ผูรวมงาน การ
แขงขันธุรกจิ การปรับตัวทางสังคมและตัดสนิใจทํางานรวมกับผูอื่น ภาวการณเปนผูนํา การทํางานเปนทมี

วจ.บธ.449 การจัดการแรงงานสัมพันธ 3(3-0-6)
BA449 Employee Relation Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความเปนมาของแรงงานสัมพันธ ทฤษฎีแรงงานความขัดแยงโดยธรรมชาติระหวาง

นายจางและลูกจาง มาตรฐานแรงงานสัมพันธซึ่งกําหนดไวโดยกฎหมายคุมครองแรงงานในการทํางานการ
รองทุกข การเจรจาตอรองรวม การระงับขอพิพาทแรงงาน การกระทําอันไมเปนธรรมและการบริหาร
จัดการเพื่อความสัมพันธอันดรีะหวางนายจางและลูกจางโดยยดึหลักจรยิธรรม

วจ.บช.331 การบัญชเีพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
AC331 Managerial Accounting

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวิชา วจ.บช.101 การบัญชท่ัีวไป และ
วจ.กง.201 การเงินธุรกจิ
การพัฒนาและวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี เพื่อนําไปใชในการวางแผนการควบคุม และ

การตัดสนิใจโดยศกึษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนรวมและการบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางปริมาณตนทุน ปริมาณกําไร การวิเคราะหตนทุน ภาษีและขอจํากัดของขอมูลตางๆการจัดทํา
งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงนิและงบกระแสเงนิสด

วจ.บธ.391 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA391 Preparation of Professional Experience in Business Administation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการวิชาชีพในดาน

การเรียนรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานทางดานธุรกิจ การบริหารโดยมี
การวางแผนอยางเปนระบบ นําแผนไปปฏบิัต ิการตดิตามผลการปรับปรุงงาน
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วจ.บธ.392 การฝกประสบการณวชิาชพีบรหิารธุรกจิ 3(350)
BA392 Field Professional Experience in Business Administation

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บธ.391 การเตรยีมฝก
ประสบการณวชิาชพีบรหิารธุรกจิ
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณในวิชาชีพดานบริหารธุรกิจในหนวยงานรัฐบาล

รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยนําความรูทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการฝกประสบการณและจัดใหมีการปจฉิมนิ เทศเพื่ออภอปรายปญหาการฝก
ประสบการณที่เกิดขึ้น เสนอแนวทางแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด
หรอืฝกประสบการณและทําโครงการพเิศษหรอืฝกประสบการณและทําภาคนพินธ

วจ.บธ.490 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(2-2-5)
BA490 Seminar in Human Resource Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วเิคราะห ศกึษาปญหาและวธิกีารแกปญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร

ธุรกิจ ศึกษานโยบายพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลเพื่อสรางความสัมพันธอันดีสําหรับกลุมคนงานที่อยูระดับ
ตางๆ วเิคราะห อภปิรายปญหาตางๆทางดานการบริหาร การพัฒนา การฝกอบรมบุคคลในองคการธุรกิจ
โดยใชพื้นที่ความรูทางดานทฤษฎเีพื่อหาแนวทางแกไขปญหาบุคคลที่เกดิขึ้นภายในองคการ

วจ.บธ.498 การเตรยีมฝกสหกจิศึกษาบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA498 Co-operative Education Preparation in Business Administration

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การปฏิบัติการเตรียมความรูพรอมกอนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยใหมีองค

ความรูเรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษาความรูพื้นฐาน เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ
บุคลกิภาพและการเลอืกสถานประกอบการ ตลอดจนความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การเสรมิสรางทักษะและจรยิธรรมในวชิาชีพเฉพาะสาขาวชิา ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานสากล
มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและการ
นําเสนอผลงาน
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วจ.บธ.499 สหกจิศึกษาบรหิารธุรกจิ 6(450)
BA499 Co-operative Education in Business Administration

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวิชา วจ.บธ.498 การเตรยีมสหกจิศึกษาบรหิารธุรกจิ
การเรียนรูการปฏิบัติงานในองคกรธุรกิจเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ

งานทางดานบรหิารธุรกจิหรอืกลุมงานที่เกี่ยวของ


