
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต Section

OH325 Personality Development 3 3101

MG101 Introduction to Business 3 3101

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต Section

HM362 Bartending 3 3501

HM371 Basic Flower Arrangement 3 3501
LB222 Group Processes 3 3501

LB304 Family Studies 3 3501

LB444 Seminar on SEA Problems 3 3501

SC201 Man and Environment 3 3501

TH111 Thai Usage 3 3501

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต Section
CS202  Introduction to Business Computing 3 3101, 3102

IT201  Computer and Information Technology 3 3101, 3102, 3103, 3104

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต Section

คณะบริหารธุรกิจ

ตาราง รายวิชาเพ่ือลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉล่ียสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเท่ียว

4812

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

CO301 Pre-Cooperative Education 3

แผนกทะเบียน ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2561



OH 325 Personality Development

MG 101 Introduction to Business

คําอธิบายรายวิชา สําหรับลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจ

ศึกษาถึงรูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจการต้ังแต่ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจํากัด ลักษณะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ  กิจกรรมทาง
ธุรกิจด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารงานบุคคล กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สถาบันการเงิน เอกสารเครดิตต่าง ๆ และการ
บริหารจัดการ เพื่อปูพื้นฐานแนวคิดของการบริหารธุรกิจและเพื่อให้เกิดความเข้าใจในกิจกรรมแต่ละด้านของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชา
เฉพาะด้านต่อไป

ศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพภายในและภายนอก  ศึกษาถึงวิธีการปรับปรุงบุคลิกภาพในด้านการแต่งกายให้เหมาะสม  การแต่งกายของสุภาพบุรุษ และ
สุภาพสตรี การบํารุงรักษาสุขภาพ  การวางตัว  การปรากฏตัวต่อที่ชุมชน การพัฒนาลักษณะนิสัยส่วนตัว  ศึกษาเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  มารยาทไทยและ
มารยาทในการสมาคม   การฝึกพูดในรูปแบบต่าง ๆ    บุคลิกภาพของการเป็นผู้นํา บุคลิกภาพในการสมัครงาน   มารยาทในการประชุม  ตลอดจนวัฒนธรรม
และประเพณีไทย

แผนกทะเบียน ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 2 เมษายน 2561



HM 362 Bartending

HM 371 Basic Flower Arrangement

LB 222 Group Processes

LB 304 Family Studies

LB 444 Seminar on SEA Problems

ศึกษาทฤษฎีและองค์ประกอบต่างๆ หลักการและความรู้เบ้ืองต้นในการจัดดอกไม้ ลักษณะและการดูแลรักษาดอกไม้ชนิดต่างๆ อุปกรณ์
ในการจัดดอกไม้ การเลือกรูปทรงของแจกันเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดดอกไม้ทั้งแบบตะวันออกและตะวันตก เน้นการเรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสรรค์การจัด

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเท่ียว

คําอธิบายรายวิชา สําหรับลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉล่ียสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ศึกษาถึงข้อเท็จจริงและปัญหาในด้านความรับผิดชอบของชีวิตการครองเรือน ด้านความเป็นบิดามารดา และในด้านสังคม

ศึกษาทฤษฏีของกลุ่มธรรมชาติ และตัวประกอบต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่มการพัฒนากลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม และการ
ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มของสมาชิกในกลุ่ม

ศึกษาเคร่ืองด่ืมและส่วนผสมประเภทต่างๆ ทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้อุปกรณ์ ลีลาการผสมเคร่ืองด่ืมและการ
เสิร์ฟ การคํานวณส่วนผสมของเคร่ืองด่ืม เน้นการเรียนภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่เรียนมา
ไปสร้างสรรค์เคร่ืองด่ืมชนิดใหม่ๆ ได้

SC 201 Man and Environment

TH 111 Thai Usage

ศึกษาพ้ืนฐานเร่ืองสภาพแวดล้อมมาประยุกต์ให้เกิดแนวคิดอย่างวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต
กับส่ิงแวดล้อมอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประชากรศาสตร์ พิษวิทยา รวมถึง
ระบบภูมิคุ้มกันเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาจริยธรรม ส่ิงแวดล้อม สามารถเข้าใจถึงแนวทางของการ
เกิดเทคโนโลยียุคใหม่ และการใช้งานอย่างถูกต้อง ตลอดจนการสร้างทัศนคติอันเหมาะสมต่อกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยส่ิงแวดล้อม

ศึกษาลักษณะของภาษาไทย ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย หลักการฟัง พูด อ่านและเขียน ลักษณะของความเรียงการใช้โวหารและ
ภาพพจน์ในงานเขียน การเขียนติดต่อทางกิจธุระเพื่อนําไปใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน

ศึกษาปัญหาหลักของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการอภิปรายเน้นทางด้านความสัมพันธ์และการเมืองระหว่าง
ประเทศ ปัญหาการเมืองภายในประเทศ ปัญหาเขตแดนปัญหาความม่ันคงของประเทศ อาทิ ปัญหาคอรัปชั่น ความยากจน ตลอดจน
ศึกษาพัฒนาการทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม

แผนกทะเบียน ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2561



CS 202 Introduction to Business Computing

IT 201 Computer and Information Technology

ศึกษาพื้นฐานเบ้ืองต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ การนําเสนอสารสนเทศ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคม
ปัจจุบันและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใหม่อย่างต่อเน่ือง

คําอธิบายรายวิชา สําหรับลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ชนิดของคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวผลกลาง หน่วยรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ซอร์ฟแวร์
 ฮาร์ดแวร์และพีเพอร์แวร์ การนําคอมพิวเตอร์มาใช้งานธุรกิจ เน้นให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ การใช้
งาน Windows การนําไมโครคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น การนํามาประยุกต์ใช้กับงานด้านการจัดพิมพ์
และเก็บเอกสาร จดหมาย รายงาน การจัดรูปแบบเอกสาร การนํามาประยุกต์กับงานด้านการสร้างแฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การ
แสดงรายการข้อมูล การพิมพ์ผลลัพธ์ นอกจากน้ียังนํามาใช้ในงานด้าน Spreadsheet การพิมพ์รายงานและการสร้างกราฟจาก
ข้อมูล โดยศึกษาจากโปรแกรมสําเร็จรูป

แผนกทะเบียน ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2561



CO 301 Pre-Cooperative Education

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ศึกษาแนวคิดและความเข้าใจของระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและทักษะด้านต่างๆ อาทิการเขียนจดหมาย
สมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเข้ารับสัมภาษณ์งาน การพัฒนาทักษะในการส่ือสาร บุคลิกภาพ การทํางานเป็นตัน 
วัฒนธรรมองค์กร เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนําเสนอ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และข้อควร
ปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ

คําอธิบายรายวิชา สําหรับลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉล่ียสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

แผนกทะเบียน ศูนย์กิจการนักศึกษาและทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2561


