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หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2556

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

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : บรหิารธุรกจิบัณฑติ (การจัดการ)

: บธ.บ. (การจัดการ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Management)

: B.B.A. (Management)

3. วชิาเอก : ไมมี

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 บัณฑติมคีวามรู มทีักษะและความสามารถดานการจัดการในการนําไปประยุกตใชในหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชนหรอืสามารถประกอบอาชีพอสิระไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
4.2 บัณฑิตมีความรู ความเขาใจดานการจัดการใหสอดคลองกับสภาพการแขงขันในตลาดปจจุบัน

ไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
4.3 บัณฑิตมีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความพรอมในการเปนสวนหนึ่ง

ของสถานประกอบการทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนหรอืผูประกอบการที่มีการพัฒนาตนเองใหเปนผูนําและความ
รับผิดชอบตอสังคม

4.4 บัณฑิตมีความพรอมในการนําความรูไปประยุกตใชเปนแนวทางในการแกปญหาและพัฒนา
เศรษฐกจิในทองถิ่นที่สอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

5. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา 127 หนวยกติ

6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1 พนักงานในองคกรภาครัฐและรัฐวสิาหกจิ
6.2 พนักงานประจําฝายตางๆ ในองคกรธุรกิจ เชน ฝายธุรการ ฝายจัดซื้อ ฝายผลิต ฝายกระจาย

สนิคา และฝายบรกิาร เปนตน
6.3 ผูจัดการทั่วไป
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6.4 ผูจัดการฝายตางๆ ในองคกรธุรกิจ เชน ฝายธุรการ ฝายจัดซื้อ ฝายผลิต ฝายกระจายสินคา
และฝายบรกิาร เปนตน

6.5 เจาของธุรกจิอสิระทั่วไป

7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
7.1 หลักสูตร

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 127 หนวยกติ
7.1.2 โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 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) ประสบการณภาคสนาม/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
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ศท.ภฝ.115 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication
ศท.ภจ.116 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication
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 ความจริงของชีวติ 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.นฎ.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)
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GESO132 Thai Living
ศท.สว.133 วถิโีลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living
ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
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 การคดิและการตัดสินใจ 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 สุขภาพจิตในชีวติประจําวัน 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 Activities
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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
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 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life
ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 91 หนวยกติ
2.1) วชิาแกน 48 หนวยกติ

มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6)
ENG161 Business English1
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 สถติสิําหรับธุรกจิและการจัดการ 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 จรยิธรรมทางธุรกิจ 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)
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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)
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

วจ.บธ.224 การพัฒนาองคการ 3(3-0-6)
BA224 Organizational Development
วจ.บธ.226 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
BA226 Project Management
วจ.บธ.228 พฤตกิรรมองคการ 3(3-0-6)
BA228 Organizational Behavior
วจ.บธ.229 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
BA229 Change Management
วจ.บธ.313 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6)
BA313 Entrepreneurship
วจ.บธ.361 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
BA361 Management Information System
วจ.บธ.424 การวจัิยการจัดการ 3(2-2-5)
BA424 Management Research

วชิาเอกเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกติ
วจ.ลข.110 การจัดการงานสํานักงาน 3(3-0-6)
SE110 Office Management
วจ.กต.310 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
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MK310 Marketing Management
วจ.บธ.111 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6)
BA111 Small Business Management
วจ.บธ.113 การจัดการองคการธุรกจิ 3(3-0-6)
BA113 Business  Organization  Management
วจ.บธ.220 การจัดการการจัดสงสนิคาและการจัดการโซอุปทาน 3(3-0-6)
BA220 Logistics and Supply Chain Management
วจ.บธ.221 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)
BA221 International Business Management
วจ.บธ.223 ทฤษฏอีงคการ 3(3-0-6)
BA223 Organizational Theory
วจ.บธ.227 การวางแผนและการควบคุม 3(3-0-6)
BA227 Planning and Control
วจ.บธ.232 การเจรจาตอรอง 3(3-0-6)
BA232 Collective Bargaining
วจ.บธ.315 การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6)
BA315 Community Business Management
วจ.บธ.351 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)
BA351 Quality Management
วจ.บช.331 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
AC331 Managerial Accounting

2.3) ประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หนวยกติ
ใหเลอืกแผนใดแผนหน่ึงดังตอไปน้ี
2.3.1) แผนประสบการณภาคสนาม

วจ.บธ.391 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA391 Preparation for Professional Experience in Business Administration
วจ.บธ.392 ฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกจิ 3(350)
BA392 Field Professional Experience in Business Administration
วจ.บธ.491 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5)
BA491 Seminar in Management

2.3.2) แผนสหกจิศึกษา
วจ.บธ.498 การเตรยีมสหกิจศกึษาบรหิารธุรกจิ 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
ใหเลอืกเรยีนรายวชิาที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามเปดสอนโดย

ที่ไมซ้ํากับรายวชิาที่เคยเรยีนมาแลว

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(1) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(2) 3 - - -
มส.ทอ.161
ENG161

ภาษาองักฤษธุรกิจ 1
Business English 1

3 3 0 6

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  11  2  23
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 36
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(3) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(4) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(5) 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
EC101

เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economics

3 3 0 6

รวม 18  9  0  18
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 27

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(6) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(7) 3 - - -
วจ.บธ.236
BA236

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ
Laws Related to Business

3 3 0 6

วจ.บธ.228
BA228

พฤตกิรรมองคการ
Organization Behavior

3 3 0 6

วจ.บธ.229
BA.229

การจัดการการเปลี่ยนแปลง
Change Management

3 3 0 6

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

ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 27
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(8) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(9) 3 - - -
วจ.บธ.238
BA238

สถิตสิําหรับธุรกิจและการจดัการ
Statistics for Business and Management

3 3 0 6

วจ.บธ.224
BA224

การพัฒนาองคการ
Organization Development

3 3 0 6

วจ.บธ.313
BA313

การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship

3 3 0 6

XXXX วชิาเอกเลอืก(2) 3 - - -
รวม 18  9  0  18

ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 27

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

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

BA234

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชใน
งานธุรกจิ
Software Package and Application for Business

3 2 2 5

วจ.บธ.323
BA323

จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics

3 3 0 6

วจ.บธ.226
BA226

การจัดการโครงการ
Project Management

3 3 0 6

วจ.บธ.361
BA361

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System

3 3 0 6

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

รวม 21  11  2  23
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 36
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

วจ.บธ.327
BA327

ธุรกิจอาเซยีน
ASEAN Business

3 3 0 6

วจ.บธ.412
BA412

ระเบยีบวธิวีจิัยทางธุรกิจ
Business Research Methodology

3 3 0 6

วจ.ศศ.491
EC491

การวเิคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

3 3 0 6

วจ.บธ.330
BA330

การจัดการการผลติและการดําเนนิการ
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

แผนการเรยีนปที่ 4 แบงเปน 2 แผน ใหเลอืกเรยีน 1 แผนการเรยีน
1) แผนประสบการณภาคสนาม

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

วจ.บธ.391

BA391

การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพ
บริหารธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in
Business Administration

1 0 45 0

วจ.บธ.420
BA420

การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3 3 0 6

วจ.บธ.424
BA424

การวจิัยการจัดการ
Management Research

3 2 2 5

วจ.บธ.491
BA491

สัมมนาการจัดการ
Seminar in Management

3 2 2 5

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

ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 72
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

วจ.บธ.392
BA392

ฝกประสบการณวชิาชีพบริหารธุรกิจ
Field Professional Experience in Business
Administration

3 0 350 0

รวม 3 0 350 0
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 35

2) แผนสหกจิศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง
วจ.บธ.420
BA420

การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3 3 0 6

วจ.บธ.424
BA424

การวจิัยการจัดการ
Management Research

3 2 2 5

วจ.บธ.498
BA498

การเตรียมสหกิจศกึษาบริหารธุรกิจ
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 หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตนเอง

วจ.บธ.499
BA499

สหกิจศกึษาบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business
Administration

6 - - -

รวม 6 - - -
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 35
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7.1.5 คําอธบิายรายวชิา
รหัสวชิา ชือ่และคําอธบิายรายวชิา หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักเกณฑการฟง การพูด การอาน และการเขยีนภาษาไทย ในฐานะเปนเครื่องมอืสื่อสาร

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการพูด ฟง อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะและเทคนคิการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสาระตามวัตถุประสงคเฉพาะ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ใน

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาจนีเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาญี่ปุนเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆใน

ชีวติประจําวัน

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อานเขยีน โดยใหประสานสัมพันธกันทั้ง 4 ทักษะ

เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการตดิตอสื่อความหมายไดโดยถูกตอง

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิและหลักพื้นฐานของจติตปญญาศึกษา การทําความเขาใจชีวิต การรูจักตัวเองการ

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

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคดิพื้นฐานทางปรัชญาสาขาตาง ๆ เนนการวเิคราะห บอเกดิ วธิกีารมโนทัศนของ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับความจริงของชีวติ การใชชีวติที่ถูกตองตามหลักศาสนาของทุกศาสนา การ

พัฒนาคุณภาพชีวติในระดับครอบครัว สังคม เพื่อใหเกดิความสุขอยางแทจรงิ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พฤตกิรรมมนุษยและปจจัยพื้นฐานของพฤตกิรรม บุคลิกภาพ การประเมนิและการพัฒนา

ตนเอง พฤตกิรรมการทํางาน มนุษยสัมพันธ และการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข

ศท.สท.124 สุนทรยีะของชวีติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรยีศาสตร กระบวนการเรยีนรูคุณคาและการอนุรักษ

ศลิปวัฒนธรรม ผานทักษะและประสบการณทางการเห็น การฟงและการเคลื่อนไหวนําไปสูการปรับปรุง
รสนยิมเพื่อชีวติที่เปนสุข

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับดนตร ีองคประกอบดนตร ีความรูความเขาใจและเห็น

คุณคาในความไพเราะของดนตร ีทัง้ดนตรไีทยและดนตรตีะวันตก

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การรับรูและประสบการณทางความงาม ความสัมพันธระหวางธรรมชาตทิัศนศลิปและ

มนุษย ความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาความงามทางทัศนศลิปไทยนานาชาตแิละสากล
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ศท.นฎ.127 สุนทรยีะทางนาฏศิลป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สุนทรยีะในธรรมชาต ิศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป วัฒนธรรม ประสบการณที่เกี่ยวกับสุนทรียะ

การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรคาของความงามมาจากนาฏศิลป อันสนองความตองการ และ
ความรูสึกทางอารมณและจิต เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาความหมาย
ของความเปนมนุษย

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหองสมุดและแหลงสารสนเทศ บริการหองสมุดยุคใหมทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสบืคนสารสนเทศ การอางองิและการเขยีนบรรณานุกรม

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศลิปะในชีวติประจําวัน รสนิยม องคประกอบทางศลิปะและหลักการออกแบบโครงสราง

และการแตกแตง การนําเอาศลิปะและการออกแบบ มาใชกับการแตงกาย อาหาร การตกแตงบานเรอืน
การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลกิภาพ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สังคมมนุษย การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติตางๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่

มีตอวิถีชีวิตของมนุษย สถานการณตางๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ดานเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการ
ปกครอง แนวทางการดําเนนิชีวติที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรมปญหา

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปญหาและ

การแกไขปญหาของสังคมโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทยตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดํารใินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย

เดช และการประยุกตใชในชีวติประจําวันรวมกับการประกอบสัมมาอาชีพ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายที่จําเปนในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกฎหมายแพงและ

พาณชิย กฎหมายอาญา กระบวนการยุตธิรรม

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิด หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามแนวพระราชดําริและ

การประยุกตใชในการดํารงชีวติภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ววิัฒนาการและคุณคาของภูมปิญญาศลิปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลติผลงาน

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการและแนวคดิของภูมสิังคม องคประกอบของระบบภูมิสังคม ความสัมพันธระหวาง

ภูมสิังคมกับวถิชีีวติอยางยั่งยนื มุงเนนพื้นที่ภาคเหนอืตอนลาง

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิทยาศาสตรกับชีวิต ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบัน รวมทั้งการ

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พื้นฐานของชีวิตและสิ่งแวดลอม ระบบธรรมชาติของสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร

ธรรมชาตเิพื่อคุณภาพชีวติ ปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กระบวนการคดิของมนุษย เทคนคิวธิกีารคิดแบบตางๆ การใชเหตุผลทางคณิตศาสตร การใช

ขอมูลและขอเท็จจรงิสําหรับการแกปญหาและการตัดสนิใจ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของสถิติในชีวิตประจําวัน เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะห

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร และการสื่อสารทางคณิตศาสตร การประยุกตใช

คณติศาสตรในชีวติประจําวัน

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตและการปองกันแกไขการ

วเิคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขากับวัยและสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอสุขภาพพฤติกรรมผิดปกติ
และการปองกันแกไข การสงเสรมิสุขภาพจติ

ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการสื่อสาร สืบคนแสวงหา

เพื่อการเรยีนรูในชีวติประจําวัน และการทํางานในอนาคต

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของกายบริหาร วิธีและการฝกกาย

บรหิาร การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธีกายบริหารที่
เหมาะสมกับตนเอง

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
คุณคาและประโยชนของกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องตน เกมการเลนประกอบ

เพลง การเตนรําพื้นเมืองของไทย และนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเขาจังหวะที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
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ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมาของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคลการ

ฝกซอม กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมาของกีฬาประเภททีม ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภททีม การฝกซอม

กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

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
ลักษณะงานชางในชีวิตประจําวัน การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน

บาน การซอมแซมอุปกรณในบานเบื้องตน

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานเกษตรเบื้องตน การปลูกพชื การเลี้ยงสัตว การถนอมผลผลิตทางการเกษตรการจัดการ

องคความรูเกษตรเพื่อใชในการดํารงชีวติประจําวัน
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ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานบานและการจัดการบาน การทําบัญชีรับจายในครัวเรือนอาหารในชีวิตประจําวันศิลปะ

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 supplies.

วจ.กต.110 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MK110 Principles of Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง

โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด ระบบ
การตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจพฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด และ
ประเภทของตลาด

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผนการจัดสายงานหลักเกณฑและ

แนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและ
หนาที่สําคัญของฝายบริหารทุกๆ ดาน ในแงการวางแผน การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจ
คนทํางาน การควบคุมปฏบิัตงิานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตัง้ไว
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วจ.บธ.234 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชในงานธุรกจิ 3(2-2-5)
BA234 Software Package and Application for Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมใชในปจจุบัน

ประเภทตางๆ เชน ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวิรคชีต เวิรดโปรเซสเซอรฯลฯ  เพื่อใหสามารถนํา
โปรแกรมดังกลาวมาประยุกตใชกับงานธุรกจิในปจจุบัน

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายในสาระสําคัญ และหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรนิติบุคคลทางธุรกิจ

ลักษณะของนิติบุคคลตางๆ ที่เปนคูสัญญาทางธุรกิจ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการนิติกรรมและสัญญาทาง
ธุรกจิ การพาณชิยอเีล็กทรอนกิส กฎหมายวาดวยการคา การบัญชี สถาบันการเงนิการลงทนุ และแรงงาน

วจ.บธ.238 สถิตสิําหรับธุรกิจและการจัดการ 3(3-0-6)
BA238 Statistics for Business and Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การนําหลักและวิธีการทางสถิติมาใชในการตัดสินใจธุรกิจและการจัดการ ความนาจะเปน

และตัวแปร ทฤษฎีการแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยางและการวัดการกระจายการทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอย การทดสอบไคสแคว
ทฤษฎกีารตัดสนิใจ การพยากรณทางธุรกจิและการจัดการ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความ

รับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงานการวางแผนกําลังคนการสรรหา
การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย
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วจ.บธ.323 จรยิธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6)
BA323 Business  Ethics

เงื่อนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมทั้งการสรางบรรษัทภิ

บาลในองคการธุรกิจ เนนจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจของผูบริหารและจริยธรรมของพนักงานโดยใช
กรณตีัวอยางประกอบ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะแนวความคิด การรวมกลุมประเทศประชาคมอาเซียน รูปแบบธุรกิจ การพัฒนา

ธุรกจิ การพัฒนาธุรกจิความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ ตลอดจนลักษณะทั่วไปของกลุมประเทศประชาคม
อาเซยีน

วจ.บธ.330 การจัดการการผลติและการดําเนินงาน 3(3-0-6)
BA330 Production and Operation Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิตซึ่งรวมถึงระบบ

การผลติ การจัดองคการเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและกําลังการผลิตการวางแผนและ
กระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบํารุงรักษา
ระบบการจัดซื้อ และระบบการควบคุมสนิคาคงเหลอื

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

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวิชา วจ.บธ.238 สถิตสิําหรับธุรกจิและการจัดการ
หรอื วท.สถ.211 สถิตธิุรกจิ
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประโยชนของวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย

การเลือกปญหาการวิจัย การกําหนดจุดมุงหมาย การตั้งคําถามในการวิจัย ตัวแปร และเทคนิคการ
ตัง้สมมตฐิาน การทบทวนเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ ประชากรและกลุมตัวอยางประเภทของการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่สอดคลองกับการ
วิจัยแบบตางๆ การวิเคราะหขอมูล การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเตรียมขอมูลและประมวลผลขอมูล
การเขยีนเคาโครงการวจัิยทางธุรกจิ
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วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
BA420 Strategic Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ ความแตกตางของการวางแผนและการ

บริหารทั่วไป องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ การกําหนดเปาหมายของธุรกิจกระบวนการและ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสรางสภาพแวดลอมแหงการแขงขัน การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอก กลยุทธรวมธุรกจิ การประเมนิผลและการตดิตาม

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

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บช.111 การบัญชขีั้นตน
หรอื วจ.บช.101 การบัญชท่ัีวไป
หลักการบริหารการเงินและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

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

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการเบื้องตน แนวคดิ และแนวปฏบิัตทิางการบัญชี การบันทึกการจัดทํารายงานการเงิน

การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช

ทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจ
และแนวทางการแกไขปญหา
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วจ.ศศ.491 การวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3(3-0-6)
EC491 Quantitative Analysis

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวิชา วท.สถ.211 สถิตธิุรกิจ
หรอื วจ.บธ.238 สถิตสิําหรับธุรกจิและการจัดการ
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจและประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ

เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบสินคาคง
คลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลโครงการ (Pert /
CPM) ตัวแบบมารคอฟ (Markov Model) แถวคอย (Queuing) และทฤษฎเีกมส (Game Theory)

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตรการผสมผสานความ

เจริญเติบโตสวนบุคคลของสมาชิกภายในองคการเขากับวัตถุประสงคขององคการโดยเนนหนักเรื่องการ
สรางทีมงาน เพื่อนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ อยางเปนระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ขององคการ

วจ.บธ.226 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
BA226         Project Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผนประเภทของแผน ขอดี

และขอจํากัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวของกับการวางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การวางแผนภายใต
ภาวการณที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่สงผลตองาน การวางแผนปฏิบัติงาน การจัดทํา
โครงการเทคนคิการวางแผนปฏบิัตงิานและการเลอืกใช การประเมนิผลโครงการ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พฤติกรรมมนุษยในองคการ ในรูปของปจเจกชนและกลุมซึ่งมีผลกระทบตอการบริหาร

ตลอดจนอิทธิพลตางๆ อันเกิดจากสภาพแวดลอมศึกษาถึงการใชพลังงานของกลุมใหเปนประโยชนตอ
องคการ การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลในองคการถงึการพัฒนาพฤตกิรรมของมนุษยในองคการ
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วจ.บธ.229 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
BA229 Change Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การวางแผนและนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงองคการและการพัฒนาเนนการหาแนวทางที่จะ

ทําใหองคกรมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคโดยคํานงึถงึความสนใจความตองการ และ
ผลประโยชนของสมาชิกในองคกร

วจ.บธ.313 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6)
BA313 Entrepreneurship

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ

ของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริการผลิต
การบรหิารเงนิทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาด
ยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญที่มีตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทยโดยมีการ
สอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจผลกระทบของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม และ
การเสรมิสรางความคดิสรางสรรคเพื่อเกดิความคดิรเิริ่มของตนเอง

วจ.บธ.361 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
BA361 Management Information System

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศในองคกร โครงสรางของระบบ

สารสนเทศในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลสํานักงานอัตโนมัต ิระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในดานการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศดวยคอมพวิเตอรมาใชในการจัดการ

วจ.บธ.424 การวจัิยการจัดการ 3(2-2-5)
BA424 Management Research

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวิชา วจ.บธ.412 ระเบยีบวธิวีจัิยทางธุรกิจ
ประยุกตการวิจัยและกระบวนการแกปญหาทางดานการจัดการ การกําหนดปญหาวิจัย

เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจใหเหมาะสม เทคนิคและเครื่องมือในการ
วิจัย การออกแบบวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การดําเนินงานตามโครงการวิจัยการวิเคราะหและแปล
ขอมูล การเขยีนรายงานการวจัิยและการประเมนิงานวจัิย
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วจ.ลข.110 การจัดการงานสํานักงาน 3(3-0-6)
SE110 Office Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูความเขาใจในการดําเนินงานของสํานักงาน บทบาทของการจัดการสํานักงานงาน

สารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบัติของงานสํานักงาน การจัดสถานที่ทํางาน การ
อํานวยการ พนักงานการควบคุมงานที่มปีระสทิธภิาพ

วจ.กต.310 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
MK310 Marketing Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหารการตลาด การจัดองคการ

การตลาด การวิเคราะหโอกาสของการตลาด โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค การวัด
และการพยากรณตลาด การแบงสวนตลาด การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑราคา
การจัดจําหนายและการสงเสรมิการขาย

วจ.บธ.111 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6)
BA111 Small Business Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปญหาเกี่ยวของในการดําเนนิงานธุรกจิขนาดยอมในดานการจัดองคการการปฏิบัติงาน การ

เริ่มตนประกอบธุรกจิขนาดยอม การลงทุน เงนิทุนการควบคุมการบริหาร การติดตอประสานงานในวงการ
ธุรกจิและความสัมพันธดานกฎหมายกับหนวยงานรัฐบาล การประเมนิผลการดําเนนิการธุรกจิขนาดยอม

วจ.บธ.113 การจัดการองคการธุรกิจ 3(3-0-6)
BA113 Business Organization Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วเิคราะหเกี่ยวกับองคการและการนําทฤษฎไีปประยุกตใชโดยไดนําแนวคดิและทฤษฎีองคการ

สมัยใหมในการจัดการองคการธุรกิจประเภทตางๆ ครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจแนวทางการประกอบ
ธุรกิจ รวมถึงปจจัยที่มีอิทธิพลในการจัดการ เทคนิคการบริหารจัดการแบบตางๆตามสถานการณ การ
สรางเครอืขายทางธุรกจิที่มปีระสทิธภิาพในการบรหิารจัดการ
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วจ.บธ.220 การจัดการการจัดสงสนิคาและการจัดการโซอุปทาน 3(3-0-6)
BA220 Logistics and Supply Chain Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หนาที่ของการจัดสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ ในลักษณะที่ครอบคลุมทั้งระบบ จากผูสงวัตถุดิบ

การผลิต การคาสง การคาปลีก จนถึงผูบริโภคและศึกษาแนวคิดเรื่องโซอุปทาน หลักการออกแบบ และ
การเพิ่มประสทิธภิาพของระบบโซอุปทานความสําคัญของระบบสารสนเทศตอโซอุปทาน

วจ.บธ.221 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)
BA221 International Business Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การจัดการระบบธุรกจิ และสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ มูลเหตุจูงใจในการทํา

ธุรกจิระหวางประเทศ การจัดการการควบคุมและสงเสรมิธุรกิจระหวางประเทศ โดยการใชพิกัดอัตราภาษี
ศุลกากร และกฎหมายระหวางประเทศ ศึกษาโครงสรางและการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวาง
ประเทศ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการของทฤษฏีเกี่ยวกับองคการ การวิเคราะหโครงสรางองคการรูปแบบตางๆ ทั้ง

องคการรูปนัยและอรูปนัย การออกแบบองคการ องคประกอบพื้นฐานของการออกแบบองคการ
จุดมุงหมายขององคการ หนาที่อํานาจและอิทธิพลการติดตอสื่อสาร กระบวนการวินิจฉัยสั่งการ สายการ
บังคับบัญชา การควบคุมการขัดแยงการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองคการ เชน การ
Reengineering (การลดขนาดองคการ)

วจ.บธ.227 การวางแผนและการควบคุม 3(3-0-6)
BA227 Planning and Control

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฎีและเทคนิคของการวางแผน หลักทั่วไปและปญหาในกระบวนการวางแผน

ความสัมพันธระหวางอุดมการณ จุดมุงหมายนโยบายแผนและโครงการในระดับตางๆ เทคนิคในการ
แกปญหาและการปรับปรุงแผนงานการปฏบิัตงิานใหสําเร็จตามแผน การประเมนิผล การควบคุม ตลอดจน
ศกึษาถงึจุดมุงหมายและนโยบายการวางแผนในระหวางตางๆ ทัง้ดานเศรษฐกจิสังคมและอื่นๆ
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วจ.บธ.232 การเจรจาตอรอง 3(3-0-6)
BA232 Collective Bargaining

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิธีการเจรจาตอรองรวม การเจรจาตอรองรวมและขอสัญญา การตกลงรวมการบังคับขอ

สัญญา การตกลงรวมระหวางนายจางและลูกจาง วิธีดําเนินการเพื่อระงับขอพิพาทการกระทําอันไมเปน
ธรรม กฎหมาย ขอบังคับ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการเจรจาตอรองรวม

วจ.บธ.315 การจัดการธุรกิจชุมชม 3(3-0-6)
BA315 Community Business Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบการธุรกิจชุมชน

ไดแก การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชีและปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของ
ผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชนที่เหมาะสมตอการ
ประกอบธุรกิจและปญหาตางๆ  ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการของผูประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึง
จรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจในบทบาทของธุรกจิชุมชน

วจ.บธ.351 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6)
BA351 Quality Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดพื้นฐาน นโยบาย วัตถุประสงคของการจัดการคุณภาพ การออกแบบ การควบคุม

คุณภาพ วงจรคุณภาพ การจัดการตนทุน การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถติิ

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

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

การตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนรวมและการบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปริมาณตนทุน ปริมาณกําไร การวิเคราะหตนทุนภาษีและขอจํากัดของขอมูลตางๆ
การจัดทํางบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงนิและงบกระแสเงนิสด
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วจ.บธ.391 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA391 Preparation for Professional Experience  in Business

Administration
เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
จัดใหมกีจิกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการฝกประสบการณวิชาชีพในดาน

การเรยีนรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะเจตคติแรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิขาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานทางดานธุรกิจการบริหารโดยมีการ
วางแผนอยางเปนระบบ นําแผนไปปฏบิัต ิการตดิตามผลการปรับปรุงงาน

วจ.บธ.392 ฝกประสบการณวชิาชพีบรหิารธุรกจิ 3(350)
BA392 Field  Professional  Experience  in Business Administration

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บธ.391 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีบรหิารธุรกจิ
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจในหนวยงานรัฐบาล

รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยนําความรูทั้งทาง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชสถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอยีดของการฝกประสบการณและจัดใหมีการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหาการฝกประสบการณ
ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยอาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมดหรือ
ฝกประสบการณและทําโครงการพเิศษ หรอืฝกประสบการณและทําภาคนพินธ

วจ.บธ.491 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5)
BA491 Seminar in Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วเิคราะหปญหาที่เกดิขึ้นในระบบการจัดการ การวเิคราะหปญหาแบบวทิยาศาสตร

แนวความคดิในการแกไขปญหา ศกึษากระบวนการ และวธิกีารแกไขปญหา ฝกปฏบิัตใินการแสดง
ความคดิและกระบวนการตัดสนิใจในดานตางๆ ของการจัดการ

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

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยใหมีองค

ความรูเรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงานการสอนสัมภาษณ
บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานใน
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สถานประกอบการ การเสริมสรางทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทาง
วชิาการและการนําเสนอผลงาน

วจ.บธ.499 สหกจิศึกษาบรหิารธุรกจิ 6(--)
BA499 Co-operative  Education  in Business Administration

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บธ.498 การเตรยีมสหกจิศึกษาบรหิารธุรกจิ
การเรียนรูการปฏิบัติงานในองคกรธุรกิจเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ

งานทางดานบรหิารธุรกจิหรอืกลุมงานทีเ่กี่ยวของ


