
คําอธิบายรายวิชา   
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
 
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
1.  กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals of Mathematics  

 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  นิยาม  ประพจน การให
สัญลักษณแสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลววิัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร
และการประยกุตท่ีสามารถใชไดในการดําเนินชีวิต 

 

   

100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล  
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความนาจะเปน
เบ้ืองตน   การจัดลําดับและการจัดหมู   การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ  
การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยางประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การ
อนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับคาเฉล่ีย  คาตัวแปร  และสัดสวน  การใชไคสแควร  สหสัมพันธ และ
การถดถอยอยางงาย 

 

   
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน                                                                              3(3-0-6) 

 Introduction to Computer  

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอรในยุคตาง  ๆ องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูล
เขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การ
ประมวลผลขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
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100-113 วิทยาศาสตรท่ัวไป                                                                                                3(3-0-6) 

 General Sciences  

 ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตร
สมัยใหมใหเขากับ   การดําเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  
ชีววิทยา  ดาราศาสตรและท่ีเกี่ยวของ  เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
ของมนุษย 

 

   

100-117 ความนาจะเปนและสถิติ 3(3-0-6) 

 Probability and Statistics  

 ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความ
นาจะเปน การแจกแจงที่สําคัญจากการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ การแจกแจง
ไคสแควร และการวิเคราะหความถ่ี สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร 

 

   

100-118 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics  

 ศึกษาข้ันตอนวิธีการหาร ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร 
ความสัมพันธเวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ข้ันตอนวิธีแบงและเอาชนะ 
บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธทวิภาคและไดกราฟ การปดของความสัมพันธ 
ความสัมพันธอิควิวาเลนซ และการแบงกั้น เซตอันดับยอยและการแยกจําพวก
เชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอด
แบบข้ันตอนวิธีท่ีส้ันท่ีสุด ทรีแผท่ัวเล็กสุดเฉพาะกลุมรากทรี การดําเนินการ
ทวิภาค   เซมิกรุป และฟงกชันถายแบบ 
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100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                   3(2-2-5) 

 Computer  and  Information Technology Fundamentals   

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  การพัฒนา
โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสารขอมูล
และเครือขายอินเทอรเน็ต  การประยุกตใชงานเวิรดองคประกอบและระบบ
ของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง 
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูล    ผังงาน 
ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

   

100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                                            3(3-0-6) 

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความหลากหลายของเหลา
ส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพระหวางเหลาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย   ตลอดจน
ปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้นรวมท้ังมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ โดยอาจมี
ตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเขาใจตอการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อการ
อนุรักษ 

 

100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  

 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง  ของเหลว และ
สารละลาย การสมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและรีดักชัน  เคมีจลน  และนิวเคลียส 

 

100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

 ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน  แสง  
ฟสิกสแผนใหมแมเหล็กไฟฟา  การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การส่ือสาร 
และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส 
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100-126   นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน                                  3(2-2-5) 

   Fundamentals of Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลักการ
วิทยาศาสตรพื้นฐานสําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึนรูป
นาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะหทางดานนาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโน  นา
โนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทยนาโนอิเล็กทรอนกิส
และเคร่ืองจักรนาโน  การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความเปนพิษของนา
โนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโนเทคโนโลยีท่ีมี
ในปจจุบัน และแนวโนมของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต 
 

 

100-127   ชีววิทยาท่ัวไป                                               3(2-2-5) 

   General   Biology  

   ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล 
พลังงานกับชีวิต ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและการ
พัฒนาการหลังการปฏิสนธิ โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว  นิเวศวิทยา
และกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ และการนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 

   

100-128   ชีวิตกับพลังงาน                                               3(2-2-5) 

   Life and Energy     

 ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของ
พลังงานและชนิดของพลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวางพลังงาน
และรูปแบบพลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน 
หลักการประยุกตใชพลังงานและศักยภาพของแหลงพลังงานทดแทนประเภท
ตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใตพิภพ 
พลังงานจากคล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการสงเสริม การใช
พลังงานทดแทน 
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100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม                         3(2-2-5) 

   Life and  Modern  Technology  

 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืนๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต และ
ผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย 

 

 

2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

100-133 อารยธรรมไทย                                                                                           3(3-0-6) 

 Thai   Civilization  

 ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก  การต้ังถ่ิน
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวน
สรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารย
ธรรมศรีวิชัย  การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทยท่ีเดนชัด   ตัง้แตสมัยอยุธยาเปน
ตนมา   จนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตก
ในสมัยรัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะทาง
วัฒนธรรมของชนรุนใหม 

 

100-134 อารยธรรมตะวันตก                                                                                              3(3-0-6) 

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ตั้งแต
คริสตศตวรรษท่ี 15จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเขา
สูอารยธรรมยุคใหม  การผสมผสานระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรม
ตะวันออก  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดานการเมือง  การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
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100-135 มนุษยกับศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวาง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม
ท่ีมีอิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคตางๆ รวมท้ังแนวความคิดทาง
อุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  
 

 

100-136  มนุษยกับดนตรี                                                                                                    3(3-0-6) 

 Man and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล   ความเขาใจองคประกอบ
ของดนตรี อันเปนพื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความ
แตกตางของดนตรีแตละสมัยรวมท้ังอัจฉริยะของอดีตคีตกวีบางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการข้ัน
พื้นฐานทางดนตรีไทยได 

 

   

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา  อัตราจังหวะตางๆ  การจับ
กลุมตัวโนตตามจังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  
บันไดเสียงตางๆ  การฝกอาน    ตัวโนตงายๆ  และใหสามารถปฏิบัติการข้ัน
พื้นฐานทางดนตรีสากลได  
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100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยา  ปจจัยดานชีววิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม 
ความจําของมนุษยการเรียนรู  การรับรู   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณของ
มนุษย  ความคิดและการแกปญหา     การปรับตัว  สุขภาพจิต  และพฤติกรรม
ทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม  เนนการบูรณาการการสอนและกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใน
สังคมปจจุบัน และใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย 

 

   

100-141 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย                                                                          3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย  
สกุลกฎหมายท่ีสําคัญ   ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนง
ตางๆ   การใชกฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย   การรางกฎหมาย   
การตีความกฎหมาย   การอุดชองวางของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิทธ์ิ
ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตางๆ 

 

   

100-142 หลักรัฐศาสตร                                                                                                      3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   
รัฐบาล     รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุมผลประโยชนและอุดมการณทางการเมือง
ท่ีสําคัญ ตลอดจนการเมืองระหวางประเทศ 

 

100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                              3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการ
ปกครอง  สถาบันนิติบัญญัติ   บริหารและตุลาการ   การปกครองสวนกลาง   
สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง   หลักการเปล่ียนแปลง       การปกครองจนถึง
ปจจุบัน   รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเร่ืองปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของผูบริโภค  
ลักษณะสําคัญของการตลาด  สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณและไม
สมบูรณ  การวิเคราะหรายไดในบัญชีผลิตภัณฑประชาชาติ  การกําหนด
รายไดประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  ความสําคัญของ
การคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ 

 

   

100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ  

   

100-147 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom Dance  

 ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา ทิศทาง
ในการลีลาศ     การจับคูท่ีถูกตอง   ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ   มรรยาทใน
การลีลาศ   ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกัน  รวมท้ัง
การรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 
 
 

 

100-148 มนุษยกับสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม   วิเคราะหสังคมในรูปแบบตางๆ   
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม   หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปญหาและวิธีการแกปญหาสังคม 
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100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวาง
การเมืองและเศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมี
รูปแบบการปกครองแตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจที่มีตอสังคม 

 

   

100-158 ปรัชญาท่ัวไป                                                                                                        3(3-0-6) 

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี ่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา 
และคุณวิทยา          ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย 
การตีความปรัชญาเกี ่ยวกับโลกและชีว ิตของมนุษย และการประยุกต
ปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา   

 

   

100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปาหมายในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการสรางทักษะการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการสรางความรักในการเรียน เทคนิคการฟง  เทคนิคการอาน 
เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู  เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน   เทคนิค
การบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรูแบบกลุม กระบวนการเขียนรายงาน วิธีการ
สืบคนขอมูลสารสนเทศ  และการเตรียมตัวสอบและวิธีการทําขอสอบ   

 

   

100-163  นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ  ความสําคัญของการพักผอนและ
นันทนาการท่ีมีตอการดําเนินชีวิต   กิจกรรมนันทนาการและหลักในการเลือก
กิจกรรมนันทนาการ  แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคมปจจุบัน 
และการฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ 
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100-164 การใชหองสมดุ                                                                                                     1(1-0-2) 

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ใน
หองสมุด  ระบบการจัด หมูหนังสือ   บัตรรายการ(โอแพ็ค)   หนังสืออางอิง   
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูล
และทรัพยากรสารสนเทศตางๆ    

 

   

100-165 การคิดวิเคราะห                                                                                                    3(3-0-6) 

  Critical Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใชเหตุผลทางตรรกวิทยา  
ดวยกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมฝกการคิด การฝกวิธีการคิดวิเคราะห
และการคิดสังเคราะห จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปญหาและการคิด
สรางสรรค จากการเผชิญสถานการณ การจัดการความรู การพัฒนาเหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพื่อตัดสินใจโดยวิเคราะหความสมเหตุสมผล 
และการนําเสนอองคความรูท่ีเปนสัมฤทธ์ิผลจากการฝกฝนทักษะการคิด  

 

   
100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 Asian  Studies   
 ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน 

วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม เขตการคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนน
ประเทศพื้นท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย  องคประกอบของประเทศรวมเจรจา     ท่ีมี
ผลกระทบตอประชาคม และกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  
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100-167  บัณฑิตท่ีพึงประสงค  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย    กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําและผูตามท่ีดี การทํา
กิจกรรมเพื่ อสวนรวม  การรู จั ก สิทธิและหน า ท่ีของตน  การเ รียนรู
ประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตนหางไกลจากยาเสพ
ติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อนําองคความรู  
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชใหเกิดข้ึนเปน
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค     

 

   

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ทองถ่ินใต การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของโลก 
ท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย  

 

   

100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life  and  Literature  

 ศึกษา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเร่ืองส้ัน 
นวนิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณคาดานความดี  ความงามและความจริง  
เพ่ือใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทัศนตอชีวิตและสังคม  ท้ังยังสงเสริมการ
อานวรรณกรรมเพ่ือใหผูเรียนรักวรรณกรรมและรักการอาน 
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100-240   เศรษฐกิจพอเพียง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

   ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไป
ประยุกตใชในรูปแบบและลักษณะตางๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต ท้ังการบริหาร
จัดการในครอบครัว  การจัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดยอม ขนาด
ธุรกิจแตละประเภท  เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกระแส 
โลกาภิวัตน   

 

   
100-241   ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ท้ังภูมิปญญาชนชาติ
ตะวันออกและ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก  ภูมิปญญาทองถ่ินไทยและภูมิ
ปญญาทองถ่ินใต   เนนภู มิปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรม  คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม องคความรูภูมิปญญาดานภาษาและวรรณคดี  
เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคาตอการดําเนินชีวิต 

 

   

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความ
ขัดแยงและความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวาง
ประเทศ  โดยอาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  
เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 
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100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วิชาบังคับ : นกัศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ี
เกี่ยวของ  จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิค
การเตรียมตัวสมัครงาน   ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใชภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร  การสรางมนุษยสัมพันธ  การทํางานรวมกันในองคกร และระบบ
บริหารงานอยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน 
และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  อันเปนพื้นฐานของการเตรียมตัว
เพื่อการทํางานในสังคมอยางมีความสุข   

 

 
3.  กลุมวิชาภาษา 

100-150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ใน
ดานการฟง  การพูดการอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการ
ใชภาษา   

 

   

ภาษาอังกฤษ 1                                                                                                      100-151 3(2-2-5) 

 English I  

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน   ฝกทักษะท้ัง  4  คือ  
ฟง   พูด   อานและเขียน  ใหเช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสู
ความสามารถในการศึกษาข้ันตอไป 
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100-152 ภาษาอังกฤษ 2                                                                                                      3(2-2-5) 

 English  II   

 วิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1   

 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยาง
กวางขวางเพิ่มข้ึนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

   

100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  

   ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(Pinyin)ให
ถูกตองชัดเจนตาม  หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสราง
ประโยค ฝกทักษะท้ัง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ศึกษา
คําศัพทท่ีใชในชีวิตประจาํวันประมาณ 600 คํา 

 

   

100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai  

 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การอานจับ
ใจความ  การวิเคราะห    การตีความ  การสังเคราะหและการเขียนตาม
วัตถุประสงคตาง ๆ  

 

   

100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                       3(2-2-5) 

 Advanced  Reading Development in English  

 ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการ
อานตลอดจนความมุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน  การ
เร่ิมตนการอานและการอานเตรียม  การอานกวาดและการอานเก็บ  การอาน
วิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ  การอานเปรียบเทียบและการพัฒนา
ความเร็วในการอาน  วิธีการอานเร็วเบ้ืองตน  การพัฒนานิสัยในการอาน 
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100-157 การฝกพูดภาษาไทย                                                                                             3(2-2-5) 

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนฝกทักษะ
การพูดแบบตางๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  
ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอท่ีชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินชีวิต 

 

   

100-250   ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 

 English  III  

   วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  

   ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ   อันจะเอ้ือใหเกิด
ความเขาใจในเร่ืองท่ีอานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  
คําศัพทและสํานวนท่ีใชท่ัวไปในวงการธุรกิจ   วิธีการอานจับใจความและการ
ตีความ  ดวยการฝกอานคําจากบทความ  ตํารา และหนังสือพิมพ 

 

   

100-251   ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

   วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3  

    ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของ
ภาษาอยางมีหลักเกณฑและภาษาท่ีใชในสังคมที่จําเปนในการติดตองานเชน
การใชโทรศัพท การนัดหมาย การตอนรับแขก  การขอขอมูลและการจด
บันทึกขอความ 

 

   
100-252   ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 3(2-2-5) 

   English for Academic Purpose   

   ศึกษาศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษท่ี
ใชสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 
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100-253   ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

   Chinese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

   ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใช
ภาษาใหถูกตองสอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจาก
พจนานุกรม ศึกษาความแตกตางของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional 
Character) และตัวยอ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 
คํา 

 

   

100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพ้ืนฐานดานการ
ฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน   

 

   

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1   

 ศึกษาและฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ี
ตอเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใชภาษามลายูในการส่ือสารและตาม
สถานการณท่ีกําหนดได 

 

   

100-302   ภาษาญ่ีปุน 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคา
ตะคานะ คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการ
ส่ือสาร  ฝกทักษะการฟง เพื่อความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญ่ีปุน
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน  และฝกการกลาวแนะนําตัว      ดวยการพูดสนทนา 
ผานการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการส่ือสาร   
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100-303   ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1   

 ศึกษาและฝกทักษะพ้ืนฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการ
พูด  การเขียนประโยค  การอานขอความพื้นฐานและคําศัพท ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝกฝนการออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ 
คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ี
ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือ
ของ โดยสนทนาตอบโตดวยภาษาเกาหลี และการอานฝกอานขอความ ฝกการ
เขียนเปนรูปประโยค 

 

   
100-305 ภาษาเกาหลี 2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วิชาบังคับกอน  : 100-304 ภาษาเกาหลี 1   

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการ
ฟงและพูดภาษาเกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทใน
บทเรียน โดยฝกการใชภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงข้ึน 

 

   

100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

   English for Business  I  

   ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะ
ในการเขียนใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียน
จดหมายธุรกิจและการฝกฝนใหเขียนจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดใหนักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการ
สนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ 
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100-352   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

   English for Business II  

   วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1  

    ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝน
เขียนจดหมายธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน  
ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ
ธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 

 

   

100-353   การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

   English  Conversation  

   ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดใน
การสนทนา รูปแบบของภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออก
เสียงใหถูกตอง  ศึกษาศัพทสํานวนตาง ๆท่ีนารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับ
เหตุการณ  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ เพื่อเตรียมตัว   ใน
การเขาสัมมนาหรือรับการอบรม 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุมวิชาแกนทางบริหาร 

201-203 องคการและการจัดการ  3(3-0-6) 
  Organization and Management 
  ศึกษาลักษณะขององคการ  อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  โครงสรางและ

วิธีดําเนินงานขององคการธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัด
องคการ การวินิจฉัยส่ังการ การสงเสริมกําลังใจผูปฏิบัติงานและการ
ควบคุม 

 

201-208 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Business Statistics 
  ศึกษาความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการเก็บ

รวบรวมและการวิเคราะหขอมูล เพ่ือการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจ 
ไดแก การสํารวจตัวอยาง การแจกแจงของตัวอยาง การประมาณคา การ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความ
แปรปรวน การวิเคราะหถดถอย และสหพันธอยางงาย การวิเคราะหการ
ถดถอยและสหพันธพหุคูณ และการวิเคราะหอนุกรมเวลาและการ
ตัดสินใจเชิงสถิติและฝกปฏบัติการโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Ethics 
  ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรม ความสําคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ 

เหตุผลท่ีองคการธุรกิจตองมีจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสราง
จริยธรรมในองคการธุรกิจ โดยเนนจริยธรรมของผูบริหาร และจริยธรรม
ของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบตอสังคมธุรกิจ ศึกษาโดยใชกรณี
ตัวอยางประกอบ  
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201-310 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3(3-0-6)   
  Small Business Management 
   วิชาบังคับกอน : 201-203 องคการและการจัดการ 
 ศึกษาการริเร่ิมจัดต้ังและดําเนินธุรกิจขนาดยอมท่ีเหมาะสมกับทรัพยากร 

สภาพแวดลอม โดยคํานึงถึงการจัดการดานการผลิต การตลาด การเงิน การ
บริหารทรัพยากรมนุษย  การจัดทําโครงการท่ีมีความเปนไปได  และ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน การศึกษาโดยใชกรณีศึกษาธุรกิจขนาดยอมประกอบ 

 

201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
    Strategic Management 
 วิชาบังคับกอน : ตองเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 และลงทะเบียนแลวอยางนอย 109 หนวยกิต 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิงกลยุทธในกระบวนการธุรกิจ ความ
รับผิดชอบขององคการธุรกิจตอสังคม การกําหนดทิศทางขององคการ การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการ การกําหนดกลยุทธ 
การนํากลยุทธสูการปฏิบัติในสถาณการณตางๆ การประเมินผลและควบคุม
ทางกลยุทธ 

 

202-101 หลักการบัญชี  3(2-2-5) 
  Principles of Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการ

บัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู   
การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี  การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบ
การเงินสําหรับกิจการซ้ือขายสินคาและกิจการใหบริการ ระบบใบสําคัญ 
และระบบเงินสดยอย 

  

202–103 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
  Taxation I 
  ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ ตาม

ประมวลรัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
เงินไดหัก ณ ท่ีจาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป และอ่ืน ๆ 
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202-205 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Business Finance 
  ศึกษาขอบเขต บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารการเงิน เปาหมายและ

ความสําคัญของการจัดการทางการเงินของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจและ
ภาษีอากร การอานและตีความหมายงบการเงินข้ันตน เทคนิคของการ
วิเคราะหทางการเงิน หลักเบ้ืองตนในการจัดการทางการเงินของธุรกิจ ท้ัง
ในดานการจัดหาและจัดสรรเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน การจัดการ
เกี่ยวกับทรัพยสิน รวมท้ังการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบัน
การเงินและตลาดการเงิน 

 

202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
  Managerial Accounting 
  วิชาบังคับกอน  :  202-101 หลักการบัญชีและสอบผานในรายวิชาดังกลาว 
  ศึกษาการใชรายงานขอมูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมของ

ฝายบริหาร เทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการตัดสินใจทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
ลักษณะระบบตนทุนการบัญชี โดยใชกิจกรรมเปนฐาน ตนทุนมาตรฐาน 
งบประมาณ ความสัมพันธระหวางตนทุน จํานวนการผลิตและกําไร การ
บัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะหและการวางแผนจัดหาสินทรัพย
ถาวร 

 

203-100  เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6 ) 
  Micro Economics 
  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร  ปจจัยการผลิตในรูปตาง ๆ 

ของการผลิต พฤติกรรมของผูบริโภคระบบตลาด  อุปสงค อุปทาน  มูลคา
และราคา   การกําหนดคาตอบแทนใหแกปจจัยการผลิตในรูปดอกเบ้ีย 
กําไร คาเชา และคาจาง กําลังแรงงาน และประชากรแรงงานและ
อุตสาหกรรมสัมพันธ บทบาทของรัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยท่ัว ๆ 
ไป   เพื่อใหเขาใจแนวความคิดและหลักวิชาทางเศรษฐศาสตรอยางกวาง ๆ 
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203-200 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 
  Macro Economics 
  ศึกษาเกี่ยวกับรายไดสวนบุคคล และรายไดประชาชาติ พฤติกรรมของ

ปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆซ่ึงเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ  เชน 
พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน การใชจายของ
รัฐบาล การสงออกสุทธิ ภาวะเงินเฟอ เงินฝด ระบบการเงิน และการ
ธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลังสาธารณะ การคาระหวาง
ประเทศ การคาเสรี และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการ
นําไปประยุกตใช 

 
203-201 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
  Principles of Marketing 
  ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด   ความหมาย   ขอบเขต   ความสําคัญ  

หนาท่ีของตลาด สถาบันทางการตลาด  แรงจูงใจและพฤติกรรมของ
ผูบริโภค   การวิเคราะหและการเลือกตลาดเปาหมาย ส่ิงแวดลอมท่ีมี
อิทธิพลตอการตลาด  และสวนประสมการตลาด 

 

204–300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3–0–6) 
  Management Information Systems 
  ศึกษาการบริหารองคการดิจิทัล  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

บทบาทและองคประกอบของระบบสารสนเทศในองคการ รูปแบบและ
โครงสรางระบบสารสนเทศ การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงาน กระบวนการธุรกิจ  การออกแบบองคการใหมโดยใชระบบ
สารสนเทศ ระบบจัดการหวงโซอุปทาน ระบบบริหารองคการ (ERP) การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการทําธุรกิจอิเลิกทรอนิกส  ระบบอินเทอรเน็ต
และโครงสรางขาวสารภายในองคการยุคใหม    การจัดการความสัมพันธ
ลูกคา และระบบจัดการความรู การรักษาความปลอดภัยและการควบคุม
ระบบสารสนเทศ  และผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของระบบ
สารสนเทศ 
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205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
  Human Resource Management 
  ศึกษาหนาท่ีทางการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ  การจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา การ
คัดเ ลือก  การพัฒนาและการฝกอบรม  การพัฒนาอาชีพ  การจ าย
ผลตอบแทนสวัสดิการ  จูงใจ  บํารุงขวัญ  การประเมินผลงาน  การ
เปล่ียนแปลงตําแหนง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ และแนวโนม
การจัดการทรัพยากรมนุษย 

 

206-200 การจัดการดําเนินงาน 3(3-0-6) 
  Operations Management 
  วิชาบังคับกอน : 201-208 สถิติธุรกิจ 
  ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณเชิงธุรกิจ วัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ การ

วางแผนและการควบคุม การเลือกทําเลท่ีตั้ง การวางผังโรงงาน การศึกษา
งาน วัสดุคงคลัง  การควบคุมคุณภาพ การจัดการงานซอมและบํารุงรักษา 
ปจจัยมนุษยท่ีมีผลตอการดําเนินงาน 

 
301 – 209 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
  Business Laws 
  ศึกษาความหมายและลักษณะท่ัวไปของนิติกรรม  สัญญา หนี้  และเอกเทศ

สัญญาเก่ียวกับ ช้ือขาย เชาทรัพยเชาช้ือ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และ
กฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด  รวมท้ัง
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ  เชน  สหกรณ  รัฐวิสาหกิจ  สมาคม
การคา   หอการคา   ตลอดจนพระราชบัญญัติตาง  ๆ   เชน   ลิขสิทธ์ิ  
สิทธิบัตร  เคร่ืองหมายการคา  คุมครองผูบริโภค และสงเสริมการลงทุน 
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2.2 กลุมวิชา วิชาเอกบังคับ 
  

204–200 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน 3(1-4-4) 
  Basic Programming 
  ศึกษาแนวคิดเบ้ืองตนเ ร่ืองการเขียนโปรแกรม  หลักการแกปญหา 

กระบวนการแกปญหา การจําลองความคิด การเขียนผังงาน(Flowchart) 
เพื่ออธิบายการทํางานของโปรแกรม โครงสรางการควบคุมชนิดขอมูล 
โครงสรางขอมูล นิพจนคําส่ังในการเขียนโปรแกรม หลักไวยากรณ การ
สรางคําส่ังสําหรับเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับแอพพลิเคช่ัน
ฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมเช่ือมตอกับฐานขอมูล การทดสอบ การ
ติดต้ัง และการเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม 

 

204–201 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 3(2–2–5) 
  Data Structure and Algorithms 
  ศึกษาความหมายและแนวคิดของอัลกอริธึมเทคนิคการออกแบบและการ

วิเคราะหประสิทธิภาพของ     อัลกอริธึม ตัวอยางอัลกอริธึมพื้นฐาน 
โครงสรางขอมูลแบบตางๆ เชน อารเรย สตริง ลิสต สแตค คิว ทรี กราฟ 
และฮีพ ฟงกชัน เวียนเกิด อัลกอริธึมเกี่ยวกับการคนหาและการเรียงลําดับ 

 

204–202 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2–2–5) 
  Database Management Systems 
  ศึกษาความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานขอมูล โดยเนนในเร่ืองระบบ

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ รูปแบบของฐานขอมูล สถาปตยกรรมของระบบ
ฐานขอมูล แบบจําลองขอมูล ขอมูลเชิงสัมพันธ ภาษามาตรฐานสําหรับ
จัดการฐานขอมูล การสรางโมเดลจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล 
หลักการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล กระบวนการปรับบรรทัด
ฐาน การจัดการระบบฐานขอมูล การคงสภาพของฐานขอมูล การจัดการ 
ทรานแซกชัน(Transaction) และการฝกภาคปฏิบัติการใชงานโปรแกรม
ระบบจัดการฐานขอมูล และภาษา SQL 
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204–204 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ   3(2–2–5) 
  Information Systems Analysis and Design 
  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบสารสนเทศวงจรการพัฒนาระบบ  

เคร่ืองมือใชในการวิเคราะห  ระบบ การออกแบบและการพัฒนาระบบงาน  
การทดสอบระบบ และการติดต้ังระบบ  การวางแผนการควบคุม  การเขียน
รายงานและวิธีการนําเสนอตอผูบริหาร โดยใชกรณีศึกษาประกอบ 

 

204–301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(1-4-4) 
  Web Programming 
  วิชาบังคับกอน  : 204–200 การเขียนโปรแกรมเบื้องตนและ 204-202 ระบบ 
                   จัดการฐานขอมูล  
  ศึกษาหลักการเบ้ืองตนระบบอินเทอร เน็ต  หลักการทํางานของเว็บ

เซิรฟเวอร โปรโตคอลที่ทํางานบนระบบอินเทอรเน็ต วงจรการพัฒนา
เว็บไซต หลักการออกแบบเว็บเพจ การสรางเว็บเพจโดยใชภาษา HTML 
ใชภาษา Client–Side และ Plug–in ตางๆ การสรางสวนประสานการติดตอ
กับผูใช การเขียนโปรแกรมแบบ Server-Side Script ตัวแปร โอเปอเรเตอร 
สวนควบคุมการทํางานโปรแกรม ฟงก ช่ัน ระบบไฟล การเช่ือมตอ
ฐานขอมูล ฝกปฏิบัติโปรแกรมสรางเว็บเพจและการเขียนโปรแกรม
ประยุกตใชงาน 

 

204–302 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3(2–2–5) 
  Data Communication and Networks 
  ศึกษาทฤษฎีการส่ือสารขอมูล แบบจําลองการส่ือสารขอมูล ส่ือและ

อุปกรณท่ีใชในการสื่อสารขอมูลองคประกอบของระบบส่ือสารขอมูล 
โปรโตคอล การส่ือสารขอมูลระหวางระยะใกลและระยะไกลระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรแบบตางๆ มาตรฐานในการส่ือสารขอมูล การ
ออกแบบระบบและการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร การบํารุงรักษาระบบ
เครือขาย คอมพิวเตอรและการฝกปฏิบัติ 
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204–303 เทคโนโลยีฮารดแวรและซอฟตแวรระบบ 3(1-4-4) 
  Hardware and Systems Software Technology 
  ศึกษาสถาปตยกรรม และหนาท่ีโดยท่ัวไปของระบบคอมพิวเตอร ในสวน

ของหนวยประมวลผล หนวยความจํา และอุปกรณอินพุต/เอาตพุต ระบบ
ขนสงขอมูล (System Buses) การทํางานของโปรแกรมควบคุมระบบ 
แนวความคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการโปรเซส  การจัดการ
หนวยความจําการจัดการอุปกรณอินพุต/เอาตพุตส่ือจัดเก็บขอมูล การ
ปองกัน การรักษาความปลอดภัย  ฝกติดต้ังและใชงานระบบปฏิบัติการ 

 

204-400 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Information Systems Security 
  ศึกษาระบบความปลอดภัย  การเขารหัส  การวิเคราะหรหัส  มาตรฐานการ

เขารหัส ขอมูล  เทคนิคการสรางรหัสและขอตกลงในการส่ือสาร  การ
จัดการระบบรหัสสาธารณะ  ลายเซ็นแบบดิจิทัล  ระบบความปลอดภัยของ
แฟมขอมูล  การเขาไปในระบบฐานขอมูล  ระบบการตรวจหาผูบุกรุก  
แบบจําลองความม่ันคงของสารสนเทศ   การปฏิเสธการใหบริการ  
หลักการตรวจสอบ  การเขารหัส  การใชคียกับสารสนเทศ  การควบคุมการ
เขาถึง  กฎแหงสิทธ์ิ   มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

204-401 กลยุทธระบบสารสนเทศและการจัดการ  3(2-2-5) 
Information Systems Strategy and Management 

 ศึกษาแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศธรรมาภิบาล วิเคราะหกลยุทธธุรกิจ 
การพัฒนากลยุทธระบบสารสนเทศ วิเคราะหความกาวหนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ความสอดคลองระหวางกลยุทธธุรกิจกับกลยุทธระบบ
สารสนเทศ การวางแผนระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศกับการแขงขันความเปนผูนํา โครงสรางองคการ และ
หนาท่ีฝายระบบสารสนเทศ การบริการของฝายสารสนเทศ การจัดการ
ความเส่ียง และการประเมินผลการดําเนินงานของฝายระบบสารสนเทศ 
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204-403 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Information Technology Project Management 
  ศึกษาความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ ทักษะท่ีสําคัญเพื่อ

นําไปสูความสําเร็จของโครงการ ประกอบดวย  ทักษะดานกําหนด
เปาหมาย กําหนดแผนงาน และการปฏิบัติงานตามแผน รวมท้ังทักษะดาน
การบริหารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมยอยจากตัวโครงการ 
เพื่อชวยกําหนดทรัพยากรที่ตองใช การกําหนดความรับผิดชอบ และการ
สรางตารางเวลาทํางาน แนวคิดการสรางผังงานลําดับกอนหลังของ
กิจกรรมตาง ๆ การจัดการแผนงานดวยเทคนิคซีพีเอ็ม (CPM) เพิรต 
(PERT) และแกนชารท (Gantt Chart) การติดตามและการประเมินผล
โครงการ การบริหารการเปล่ียนแปลง และการปดโครงการ ฝกปฏิบัติการ
ใชคอมพิวเตอรซอฟตแวรเพื่อการบริหารโครงการ 

  
204–404 โครงงานทางคอมพิวเตอร                               3(1–4–4) 
  Computer Project  
  วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชัน้ปท่ี 4 หรือผานรายวิชาในกลุมวิชาเอกบังคับ 
                   ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
      ศึกษาการฝกคนควา การศึกษาข้ันตอนวิธีการวางแผนโครงงาน การทํา

โครงงานทางดานการประยุกตใชคอมพิวเตอรในธุรกิจ 
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2.3 กลุม วิชาเอกเลือก 
 
201-305   การวิจัยธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Research  
 วิชาบังคับกอน : 201-208 สถิติธุรกิจ  
 ศึกษาความสําคัญของการวิจัยธุรกิจ ข้ันตอนของกระบวนการวิจัยธุรกิจ การ

จัดทําโครงรางการวิจัย การกําหนดวัตถุประสงค และสมมติฐาน การสุมตัวอยาง 
และการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย  
และฝกปฏิบัติการโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

  
204–203 พื้นฐานดานกราฟกและการออกแบบ 3(1-4-4) 
  Introduction to Graphic and Design 
  ศึกษาองคประกอบศิลป ทฤษฏีสี หลักการออกแบบ เพื่อนําไปประยุกตสราง

งานคอมพิวเตอรกราฟก   ศึกษาถึงระบบการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ฝกปฏิบัติการใช
โปรแกรมออกแบบกราฟก 

 
204–205 การเขียนโปรแกรมขั้นสูง 3(1-4-4) 
  Advanced Programming 

วิชาบังคับกอน  : 204–200 การเขียนโปรแกรมเบื้องตนและ 204-202 ระบบ
จัดการฐานขอมูล 

  ศึกษาการใชงานเคร่ืองมือในการติดตอกับฐานขอมูล เขียนโปรแกรม สราง 
จัดการงานท่ีติดตอกับฐาน ขอมูล การเพ่ิม แกไข ลบ สืบคนขอมูล ควบคุม
ความถูกตองในฐานขอมูล สรางสวนประสานการติดตอกับผูใช และ
รายงานเพ่ือประยุกตใชสําหรับงานธุรกิจ 
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204–206 เทคโนโลยีส่ือส่ิงพิมพ 3(1-4-4) 
  Publication  Media Technology 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู ท่ัวไปของส่ือส่ิงพิมพในรูปแบบตาง  ๆ 

หลักการและกระบวนการผลิตส่ือส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร   การจัดวาง
องคประกอบของงาน การใชสีในงานออกแบบ  รวมถึงหลักในการออกแบบ 
และวิธีการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ การอธิบายส่ือส่ิงพิมพท่ีใชสําหรับงานธุรกิจ 
การออกแบบส่ือโฆษณา การออกแบบส่ือส่ิงพิมพประเภทหนังสือ วารสาร การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผลงานสามารถออกแบบสื่อส่ิงพิมพเพื่อ
เผยแพรสูสาธารณะชนไดอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
204–207 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(1-4-4) 
  Multimedia and Animation Design 
  ศึกษาการวิเคราะหความตองการ วางแผนการผลิต การออกเบบ การสราง

แอนิเมชัน กระบวนการพัฒนาแผนการการผลิต ทีมผลิต กอนผลิต ผลิต 
หลังผลิต การติดตามผลการผลิต เพื่อสรางช้ินงานมัลติมีเดีย  

 
204-304 การวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล                                                      3(1-4-4) 
  Database Systems Analysis and Design 
  วิชาบังคับกอน  : 204–202 ระบบการจัดการฐานขอมูล  
 ศึกษาความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีของระบบฐานขอมูล ระบบ

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ สถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล แบบจําลอง
ขอมูล ขอมูลเชิงสัมพันธ ภาษาสําหรับจัดการฐานขอมูลข้ันพื้นฐานและ
ซับซอน การสรางโมเดลจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล หลักการและ
และปฏิบัติการวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล กระบวนการปรับ
บรรทัดฐาน การจัดการระบบฐานขอมูล การคงสภาพของฐานขอมูล การ
จัดการทรานแซกชัน (Transaction) และการฝกภาคปฏิบัติการใชงาน
โปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูลและภาษา SQL (SQL Server, Oracle) 
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204–305 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(1-4-4) 
  Object Oriented Programming 
  วิชาบังคับกอน  : 204–205 การเขียนโปรแกรมขั้นสูงและสอบผานในรายวิชาดังกลาว 

  ศึกษาความหมาย หลักการแบบวัตถุ แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
หลักการทํางานของคลาส วัตถุเมท็อด แมสเซส การเอนแคบซูเลชัน การ
ถายทอดสมบัติ กรรมวิธีโพลีมอรฟซึม ลักษณะโครงสรางภาษา หลักภาษา 
คําสงวน ชนิดขอมูล การวิเคราะหและออกแบบโดยการใช Unified 
Modeling Language (UML) การสรางสวนประสาน การติดตอกับผูใช 
และฝกปฏิบัติ 

 
204-306 ส่ือการสอนอีเลิรนนิ่ง 3(1-4-4) 
  E-Learning Media 
  ศึกษาความเปนมาของ E-Learning องคประกอบ เนื้อหา เทคโนโลยีและ

การประสานงาน มาตรฐานในการบริหารจัดการและการผลิตส่ือการเรียน
การสอนประเภทตาง ๆ เชน SCORM ระบบการจัดการเรียนการสอน 
(LMS) หลักการออกแบบส่ือการสอน พัฒนาเนื้อหารูปแบบตางๆ เชน 
ขอความ ภาพ เสียง และส่ือผสม 

 
204-307 เว็บมัลติมีเดีย 3(1-4-4) 
  Web Multimedia 
  วิชาบังคับกอน  : 204–207 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

  ศึกษาคนควาวิเคราะหและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางปฏิสัมพันธบนหนาเว็บ
เพื่อการสรางสรรคงาน Multimedia ดวยโปรแกรม Flash เพื่องาน 
Interactive บน Website และเพิ่มความนาสนใจใหกับงาน Presentation 
ดวยเทคนิคพิเศษของภาพเคล่ือนไหว ดวยคําส่ัง Action Script พรอมเสียง 
Stereo Surround ปฏิบัติจริงตั้งแตเบ้ืองตนจนถึงข้ันการนํา Flash ไป
ประยุกตใช 
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204-308 การจัดการฐานขอมูลในธุรกิจ 3(1-4-4) 
  Database Management in Business 
  วิชาบังคับกอน  : 204-202 ระบบจัดการฐานขอมูล 

 ศึกษาการใชโปรแกรมระบบจัดการฐานขอมูล สําหรับจัดทําระบบงาน
ในทางธุรกิจ การออกแบบตาราง สรางฟอรม  ทํา Query จากหลายตาราง 
ทํารายงานสรุปขอมูลตางๆ สรางระบบ Login กอนเขาใชงาน การใชงาน 
Macro และ Module 

 

204-309 คอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 3(1-4-4) 
  Computer for Document Management and Secretarial 

ศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรฝกพิมพดีดเร็ว จัดทํา E-Book และ 
Power Point เพ่ือการนําเสนองานอยางมืออาชีพ ฝกปฏิบัติงานสารบรรณ 
การโตตอบหนังสือราชการภายนอก/ภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือ
ส่ังการ หนังสือประชาสัมพันธ หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปน
หลักฐาน การโตตอบหนังสือทางธุรกิจ การทําสารบัญและดัชนีเอกสาร 
การทํานามบัตร ผลิตช้ินงานเพื่อการประชาสัมพันธ ใบปลิว แผนพับ 
นามบัตร แบนเนอร 

 

204-310 ระบบปฏิบัติการเครือขาย 3(1-4-4) 
  Network Operating Systems 
  ศึกษาการบริหารระบบเครือขายและระบบคอมพิวเตอร การติดต้ัง

ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต วางแผนงานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร องคประกอบของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ตัวกลางและ
อุปกรณสําหรับการส่ือสารขอมูล การออกแบบระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร การติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอร การติดต้ังระบบ
เซิรฟเวอร การปรับแตงระบบเซิรฟเวอร การบริหารบัญชีผูใชงาน 
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204–311 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส                          3(1-4-4) 
  Electronic Business 
  ศึกษาหลักการและแนวคิดของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส การนําเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานทางธุรกิจการ
วิ เคราะหและการพัฒนาเทคโนโลยีดานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  การใช
เทคโนโลยีอินเทอร เน็ต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการแขงขันทางธุรกิจ 
กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและระบบรักษาความ
ปลอดภัยขอมูลในการทําธุรกิจผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

204-313 การออกแบบและจัดทําเครือขายคอมพิวเตอร 3(1-4-4) 
  Computer Network Design and Implementation 
  ศึกษารายละเอียดของการออกแบบและข้ันตอนของการติดต้ังในการวาง

ระบบเครือขายเพ่ือสนับสนุน การใชงานตามความตองการของผูใชและ
ความเหมาะสมภายใตสภาพแวดลอมตาง ๆ ปจจัยท่ีตองคํานึง ถึงในการ
ติดตั้งใชงานเครือขาย รูปแบบและแนวทางในการควบคุมจัดการ การ
ทดสอบหาความบกพรอง และประสิทธิภาพของระบบเครือขาย การรักษา
ความปลอดภัย มาตรฐานตางๆ ท่ีใชอางอิงในการออกแบบระบบ การ
จัดการดานคาใชจายท่ีเกิดจากการพัฒนาระบบเครือขายและองคการ 

 

204-314 สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Information Systems Architecture 
  ศึกษาการวิเคราะหความตองการใชระบบสารสนเทศ ออกแบบ เลือกใช

ซอฟตแวร ติดต้ัง จัดการ โดยใชแนวคิดสมัยใหม เชน CoBIT, ITIL, SOA 
และเนนการใชซอฟตแวรระดับองคการที่ครอบคลุมดานการผลิต การขาย 
การบัญชี บุคคลและอ่ืนๆ สําหรับประยุกตในองคการอุตสาหกรรมและ
บริการ 
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204-315 การพัฒนาระบบสารสนเทศดวยซอฟตแวรโอเพนซอรส 3(1-4-4) 
  Development Information Systems with Open Source 
  ศึกษาการสรางเว็บไซตอยางงาย  เรียนรูและใชงานโปรแกรมสรางเว็บไซต

อยางมีระบบ   บริหารจัดการเนื้อหาอยางเปนระบบ  (CMS:Content 
Management Systems ) ศึกษาโปรแกรม Open Source  และหลักการ
พัฒนาออกแบบเว็บไซต  ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการออกแบบเว็บไซต    
โดยใชซอฟตแวร Open Source  การจัดแบงหมวดหมูและประเภทของ
ขอมูล  การจําลองเคร่ืองใหเปนเครื่องแมขาย ( Server ) การติดต้ังระบบ
เว็บไซต  การเพิ่มเนื้อหาและการจัดการเน้ือหาตาง ๆ ภายในเว็บ การติดตอ
ฐานขอมูล และการนําเว็บไซตใชงานจริงในระบบอินเทอรเน็ต  ท้ัง
ทางดานการศึกษา หนวยงานของรัฐ เชิงธุรกิจ เว็บไซตสวนตัว เปนตน  

  
204–402 การสัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ   3(1-4-4)   
  Seminar in Business Computer 
  ศึกษาการคนควาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ดูงานองคการธุรกิจหรือ

เชิญวิทยากร ใหนักศึกษาทํารายงานนําเสนอผลงานรวมอภิปราย และ
แสดงความคิดเห็นตางๆ  

 

204–405  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ              3(2–2–5) 
  Business Decision Support Systems  
  ศึกษาความหมายและองคประกอบของการตัดสินใจทางธุรกิจ และการใช

ระบบสนับสนุนเพื่อตัดสินใจในธุรกิจ เทคนิคการจัดระบบสารสนเทศ 
การใชคุณสมบัติของระบบฐานขอมูล การสรางระบบฐานขอมูลทางธุรกิจ 
และเทคนิคในการคนหาขอมูล กรณีศึกษาเก่ียวกับการใชและการสราง
แบบจําลองเพ่ือใชในการตัดสินใจทางการเงินและการตลาด 

  

204–406 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 1    3(2–2–5) 
  Special Topics in Business Computer I 
  วิชาบังคับกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน 
  ศึกษาหัวขอวิชาใหมในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจท่ีนาสนใจ   คําอธิบาย

รายวิชาเปนไปตามท่ีสาขาวิชากําหนด 



103 
 

 

204–407 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 2    3(2–2–5) 
  Special Topics in Business Computer II 
  วิชาบังคับกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน 
  ศึกษาหัวขอวิชาใหมในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจท่ีนาสนใจ   คําอธิบาย

รายวิชาเปนไปตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
 

204–408 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3    3(2–2–5) 
  Special Topics in Business Computer III 
  วิชาบังคับกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน 
  ศึกษาหัวขอวิชาใหมในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจท่ีนาสนใจ  คําอธิบาย

รายวิชาเปนไปตามท่ีสาขาวิชากําหนด 
 
3.  กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
  
204–479   สหกิจศึกษา 9(0–40–9) 
  Cooperative Education 
  วิชาบังคับกอน  :  100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 
  ปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตางๆ โดยท่ีการปฏิบัติงานและการทํา

รายงานจะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารแตละสถานประกอบการ 
และอาจารยท่ีปรึกษา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไมนอยกวา 600 
ช่ัวโมง 
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