
 

 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกิจ 

  (หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2559)  
 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                               คณะ                      บรหิารธรุกจิและการบัญช ี

 

หมวดที่  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

1.1  รหัสหลักสูตร :  25511631102325 
 

1.2  ช่ือหลักสูตร 

      ชื่อภาษาไทย :  หลักสตูรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 

      ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Business Computer  
 

 

2. ช่ือปรญิญา  

    ชื่อเต็มภาษาไทย     :  บรหิารธุรกจิบัณฑติ (คอมพวิเตอรธุรกจิ) 

    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration (Business Computer) 

    ชื่อยอภาษาไทย     :  บธ.บ. (คอมพวิเตอรธุรกจิ) 

    ชื่อยอภาษาอังกฤษ  :  B.B.A. (Business Computer) 
 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

     หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ  ผูสาํเร็จการศกึษาตอง

เรยีนไมนอยกวา  133  หนวยกติ 
 

    3.1.2  โครงสรางของหลักสูตร 

    หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ  สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกจิ  ประกอบดวยสดัสวน

หนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชาดงันี้ 
 



 

 

หมวดวชิา เกณฑ สกอ. 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรเดมิ 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรงุ

(หนวยกติ) 

1) หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30 ไมนอยกวา   30 ไมนอยกวา   30 

 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสือ่สาร - 12-15 9-12 

 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร - 3-6 6-9 

 1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร - 6-9 6-9 

 1.4 กลุมวิชาคณติศาสตร  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- 6-9 6-9 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   84 ไมนอยกวา  94 ไมนอยกวา 97 

 2.1 กลุมวิชาแกน - เรยีน  39 เรยีน  39 

 2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ - เรยีน 42 เรยีน  42 

 2.3 กลุมวิชาเอกเลอืก - ไมนอยกวา 6 ไมนอยกวา  9 

 2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี - เรยีน 7 เรยีน 7 

3) หมวดวชิาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 ไมนอยกวา  6 

จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 120 ไมนอยกวา 130 ไมนอยกวา 133 

 

 



 

 

 3.1.3  รายวชิา 

1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป   ตองเรยีนทุกกลุมวชิาไมนอยกวา  30  หนวยกติ 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร  เรยีน  9 - 12  หนวยกติ 

          บังคับเรยีน    6  หนวยกติ 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืคนสารสนเทศ 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

(Foundation of English) 

3(2-2-5) 

 

           เลอืกเรยีน    3 - 6  หนวยกติ 
 

1500123 ทักษะการพดูภาษาอังกฤษขัน้พ้ืนฐาน 

(Basic Speaking Skills of English) 

3(2-2-5) 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษขัน้พ้ืนฐาน 

(Basic Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1561115 ภาษาญีปุ่นเบ้ืองตน 

(Japanese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1571118 ภาษาจนีเบ้ืองตน 

(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลยเบ้ืองตน   

(Malay for Beginners)               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลเีบ้ืองตน      

(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบ้ืองตน      

(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 

 

ภาษาเขมรเบ้ืองตน  

(Khmer for Beginners) 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพมาเบ้ืองตน   

(Burmese for Beginners)    

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบ้ืองตน       

(Vietnamese for Beginners) 

 

3(2-2-5) 

1741101 ภาษาอินโดนเีซยีเบ้ืองตน  3(2-2-5) 



 

 

(Bahasa Indonesia for Beginners)    

                                

  1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกติ 
 

         บังคับเรยีน   3  หนวยกติ 

2522203 

 

คุณธรรม นาํความรู 

(Virtue – lead Knowledge) 

3(2-2-5) 

        

         เลอืกเรยีน  3 - 6  หนวยกติ 
 

1500104 ความจรงิของชวิีต 

(Truth  of Life) 

3(3-0-6) 

1500124 เพศวถิ ี 

(Sexual Orientation)       

3(3-0-6) 

2001116 สุนทรยีภาพของชวิีต  

(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤตกิรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน 

(Human Behavior and Self Development) 

3(3-0-6) 

 

  1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร    เรยีน    6 - 9  หนวยกิต 
 

                 บังคับเรยีน  6  หนวยกติ 
 

2500102 

 

วถิไีทย      

(Thai  Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซยีนศกึษา   

(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 

 

 
 

        เลอืกเรยีน   0 - 3  หนวยกติ 
 

2500103 วถิโีลก  

(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชวิีตกับสิง่แวดลอม 

(Human Being and Environment) 

3(2-2-5) 

2500112 วถิชีวิีตเศรษฐกจิพอเพียง  3(3-0-6) 



 

 

(Self-Economic Sufficiency) 

2500113 สทิธิและหนาท่ีพลเมือง 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

3(3-0-6) 

2541204 มนุษยกับธรรมชาต ิ

(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

 

1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี เรยีน   6 - 9  หนวยกติ 
 

         บังคับเรยีน     3  หนวยกติ 

4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชวีติ 

(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

 

         เลอืกเรยีน     3 - 6 หนวยกติ  
 

4000114 วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ 

(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4000106 การคดิและการตัดสนิใจ 

(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4083202 กฬีาเพ่ือสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

       2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน   เรยีนไมนอยกวา 97  หนวยกติ 

  2.1 กลุมวชิาแกน   เรยีน  39  หนวยกติ  

          

1551615 อังกฤษธุรกจิ 

(English for Business) 

3(3-0-6) 

3503101 กฎหมายธุรกจิและภาษีอากร  

(Business Laws and Taxation) 

3(3-0-6) 

3503902 การวิจัยทางคอมพวิเตอรธรุกจิ 

(Business Computer Research) 

   3(2-2-5) 

3521104 หลักการบัญชข้ัีนตน 

(Principles of Accounting) 

   3(2-2-5) 

3524308 

 

การบัญชเีพ่ือการจัดการ 

(Accounting for Management) 

   3(2-2-5) 

3531105 การเงินธุรกจิ 

(Business Finance) 

   3(2-2-5) 

3541101 หลักการตลาด 

(Principles of Marketing) 

   3(3-0-6) 

3561101 

 

องคการและการจัดการ 

(Organization and Management) 

   3(3-0-6) 

3561204 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกจิ 

(Introduction to Business Operation) 

   3(3-0-6) 

3563208 การจัดการการผลติและการปฏิบตักิาร 

(Production and Operation Management) 

   3(3-0-6) 

3591113 

 

หลักเศรษฐศาสตร 

(Principle of Economics) 

   3(3-0-6) 

 

3593301 การวิเคราะหเชงิปรมิาณ 

(Quantitative Analysis) 

  3(3-0-6) 

4112105 สถติธุิรกจิ 

(Business Statistics) 

   3(3-0-6) 

   

  2.2  กลุมวชิาเอกบังคบั เรยีน  42   หนวยกติ  



 

 

       1)  กลุมประเดน็ดานองคการและระบบสารสนเทศ เรยีน 15 หนวยกติ 
 

3563209 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

(Management Information System) 

3(2-2-5) 

4121703 พื้นฐานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Computer and Information Technology Fundamentals) 

3(2-2-5) 

4123725 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

(Information Systems Security) 

3(2-2-5) 

4123917 โครงงานทางดานคอมพิวเตอรธุรกจิ 1 

(Business Computer Project 1) 

1(0-2-1) 

4123918 โครงงานทางดานคอมพิวเตอรธุรกจิ 2 

(Business Computer Project 2) 

2(0-4-2) 

4124407 การวเิคราะหและออกแบบระบบ 

(Systems  Analysis and Design) 
 

3(2-2-5) 

      2)  กลุมเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต  เรยีน  12 หนวยกติ 
 

4122613 โปรแกรมสาํเร็จรูปและการประยุกตใชงาน 

(Software Package and Application) 

3(2-2-5) 

4122703 ปฏิบัตกิารเขียนโปรแกรมฐานขอมูล 

(Database Programming Workshop) 

3(2-2-5) 

4123202  ระบบฐานขอมูล 

(Database System) 

3(2-2-5) 

4124404 การสื่อสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอร 

(Data Communication and Computer Network) 

 

3(2-2-5) 

     3)  กลุมเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟตแวร  เรยีน 9 หนวยกติ 
 

4121110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอรท่ึิม 

(Computer Programming and Algorithms) 

3(2-2-5) 

4123508  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  

(Web Programming) 

3(2-2-5) 

4123641 การพัฒนาซอฟตแวรทางธุรกจิ 3(2-2-5) 



 

 

(Business Software Development) 
 

      4)  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ  เรยีน 6 หนวยกติ 
 

4121204 พาณชิยอเิลก็ทรอนกิส 

(E-Commerce) 

 3(2-2-5) 

4122204 โครงสรางขอมูลและอัลกอรท่ึิม 

(Data Structure and Algorithm) 

 3(2-2-5) 

 

       2.3  กลุมวชิาเอกเลือก   เรยีนไมนอยกวา  9  หนวยกติ  

 3563211 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกจิ 

(Business Information Systems) 

  3(2-2-5) 

 

3563602 

 

การจดัการธุรกจิอิเลก็ทรอนกิส 

(E-Business Management)  

  3(3-0-6) 

 

3564908 

 

สัมมนาคอมพวิเตอรธรุกจิ 

(Seminar in Business Computer) 

  3(2-2-5)  

 

4002103 

 

จรยิธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Ethics and Laws for Information Technology) 

  3(3-0-6)  

 

 4121107 

 

การปฏิสัมพันธระหวางมนษุยและคอมพิวเตอร 

(Human-Computer Interaction) 

  3(2-2-5) 

 

4121111 การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ีแบบไรสาย 

ในงานธรุกจิ 

(Mobile Programming and Wireless Components in Business)

  3(2-2-5) 

4122104 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

(Web Design and Development) 

  3(2-2-5) 

 

4122205 การบรหิารสารสนเทศ 

(Information Management) 

  3(2-2-5) 

4122206 

 

การบรหิารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ 

(Project Management for Business Information Technology) 

  3(3-0-6)  

 

4122614 

 

คอมพิวเตอรกราฟฟกส 

(Computer Graphics) 

3(2-2-5) 

 

4123509 การออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลตมีิเดยี 

(Instructional Design for Computer Multimedia Instruction) 

3(2-2-5) 



 

 

4123511 เทคโนโลยีมัลตมีิเดยีและเว็บ 

(Multimedia and Web Technology) 

3(2-2-5) 

4123512 โปรแกรมเชงิวัตถ ุ

(Object-Oriented Programming) 

3(2-2-5) 

 

4123513 

 

คอมพิวเตอรแอนเิมชั่น 

(Computer Animation)  

3(2-2-5)  

 

4123625 

 

การประยกุตซอฟตแวรเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองคกร 

(Enterprise Resource Planning Software Applications) 

3(2-2-5)  

 

4123626 การประยกุตซอฟตแวรเพ่ือการจัดการดานลกูคาสัมพันธ 

(Customer Relationship Management Software Applications) 

3(2-2-5) 

4123642 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบปฏบัิตกิาร 

(Computer Technology and Operating Systems) 

3(2-2-5) 

 

    2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ เรยีน  7  หนวยกติ (ใหนักศกึษาเลอืกเรยีน

ในรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 7 หนวยกติ) 

  1)  วชิาฝกประสบการณ  

4123804 เตรยีมฝกประสบการณวิชาชพีคอมพิวเตอรธุรกจิ 

(Preparation for Field Experience in the Business Computer) 

  1(60) 

4124810 ฝกประสบการณวชิาชพีคอมพวิเตอรธรุกจิ 

(Field Experience in Business  Computer) 

6(600) 

 2)  วชิาสหกิจศกึษา  

6003801 

 

เตรยีมสหกจิศกึษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(60)  

 

6004801 สหกจิศกึษา 

(Cooperative  Education) 

6(600) 

    

3)  หมวดวชิาเลือกเสร ี เรยีนไมนอยกวา  6 หนวยกติ 

  ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ โดยไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเคย

เรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวมในเกณฑการสาํเร็จของ

หลักสูตรนี้ 

 3.1.5  คําอธบิายรายวชิา 

        1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 
 



 

 

    1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารและการสบืคนสารสนเทศ                   3(2-2-5) 

(Thai for Communication and Information Retrieval) 

การพัฒนาทักษะทางดานภาษาไทยในดานการฟง  การพูด  การอาน  และการ

เขียน โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา  การสบืคนสารสนเทศตาง ๆ จาก

ทรัพยากรสารสนเทศ   เครื่องมือชวยคนโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เขียนรายงานไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ 

Development of Thai language skills in listening, reading and writing by 

focusing on language correlation skills, utilize modern information technology tool   

for inquiry information and writing acceptable reports according to Thai language 

principle. 
 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                                                           3(2-2-5) 

(Foundation of English) 

การพัฒนาทักษะการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนในการสื่อสาร

เบ้ืองตน ฟงบทสนทนาสัน้ ๆ  ที่ใชในชวิีตประจําวัน  ใชคําศัพท  วลี  และใชไวยากรณ

เบ้ืองตนในการสื่อสาร 

Development of listening, speaking reading and writings skills in basic  

communication, listening to short conversation commonly used in daily life, Applying 

basic vocabulary, phrase and grammar in order to communicate. 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                                     3(2-2-5) 

(Basic Speaking Skills of English) 

ฝกทกัษะการฟง  การพูด  เนนการออกเสยีงหนกัเบาของคําศัพท  ประโยค

อยางถูกตอง เลอืกใชวล ี สํานวนในบทสนทนาขัน้พ้ืนฐานตาง ๆ 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and  

sentence intonation and use appropriate phrases and idioms in simple 

dialogues. 
 

1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                3(2-2-5) 

                    (Basic Reading and Writing of English) 

                              เทคนคิการอาน ทัง้การอานออกเสยีงและการอานในใจ  เทคนคิการเพ่ิมพูน

คําศัพทใหกวางขึ้นและฝกอานบทอานทีห่ลากหลาย รวมทัง้หนังสอืนอกเวลาตาง ๆ    

ฝกเขียนประโยคตาง ๆ โดยใชหลักไวยากรณอยางถูกตองฝกเขียนตามรูปแบบโดยใช

โครงสรางประโยคและคําศัพทท่ีเหมาะสม 

                              Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension, 

Techniques for vocabulary expansion and various types of texts including external 

books. Practice of writing sentences using the correct grammar. Writing from models 

using appropriate structure and vocabulary. 
 

1561115 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                            3(2-2-5) 

(Japanese for Beginners) 

ฝกทกัษะ 4 ทักษะอยางบรูณาการ  โดยศกึษาตัวอักษรญี่ปุน  คําศัพท  รูป

ประโยค และไวยากรณพ้ืนฐาน  โดยเนนการฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  รวมท้ัง

ศกึษาลักษณะทางสังคม  วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter, 

vocabulary, sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking skill  

in daily life including studying of Japanese social. 
 

1571118 ภาษาจนีเบื้องตน                                                              3(2-2-5) 

(Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตรภาษาจีนกลาง  หลักการเบ้ืองตนของตัวอักษรจนี  และฝก

ทักษะ การฟง  พูด  อาน  เขียนคําศัพท  วลี  ประโยค และขอความอยางงายท่ีใชใน

ชวีติประจําวัน เชน  การทักทาย  การแนะนาํตนเอง  การบอกเวลา  การซื้อของ เปนตน 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

                               Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters,  

and the practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese  

words, phrases, and sentences that are commonly used in daily life; for instance,  

greeting, self-introduction, time telling, shopping, etc. 

 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                                                           3(2-2-5) 

(Malay for Beginners)  

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได และเขยีน

ประโยค  งาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

Introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making Conclusion and answering questions and simple Malay sentence writing. 

 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน                                                          3(2-2-5) 

(Korean for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา  

การซื้อของ เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคาํถามได และ

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence writing. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน                                                              3(2-2-5) 

(Lao for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว การบอกเวลา  

การซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได   

และเขยีนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Lao sentence writing. 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน                                                            3(2-2-5) 

(Khmer for Beginners) 

ฝกทักษะทัง้ 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนนฝก

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา  การ

ซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  และ

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages,  

making conclusion and answering questions and simple Khmer sentence writing 

 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                                                              3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน เนนฝก

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน ไดแก การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  การ

ซื้อของ เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  และ

เขียนประโยคงาย ๆ ได 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

                    

Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese structures  

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 

conclusion and answering questions and simple Burmese sentence writing. 

 

1711108 ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                      3(2-2-5) 

(Vietnamese for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน  เนน

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว  การบอกเวลา  

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ  สามารถสรุปและตอบคําถามได  

และเขียนประโยคงาย ๆ  ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing. 

 

1741101 ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                    3(2-2-5) 

(Bahasa Indonesia  for Beginners) 

ฝกทกัษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน  

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา  

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  

และเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Bahasa Indonesia  

sentence writing. 
 



 

 

 รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

             1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

2522203 คุณธรรม นําความรู                                                           3(2-2-5)    

(Virtue – lead Knowledge) 

ทฤษฎี  ความหมายความรู และวิธีสรางความรู  การคดิเชงิสรางสรรค  การ

พัฒนาสุขภาพกายและจิต  การปลูกฝงคานิยมท่ีดีงามตามหลักศีลธรรม  คุณธรรม

จรยิธรรมในการประกอบวิชาชพี  เคารพในศักดิ์ศรแีละจติวิญญาณแหงความเปนมนษุย  

ความภูมใิจในความเปนไทย  มีสํานกึรับผดิชอบตอสังคมและประเทศชาต ิ อนุรักษภูมิ

ปญญาไทยทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม  การเจรญิเมตตา  ฝกจติภาวนา  การ

เขียนบันทึกความดแีละสามารถบูรณาการหลกัคุณธรรมการครองตน  ครองคนและ

ครองงาน  ไปใชในการดําเนนิชวิีตอยางถกูตองและเหมาะสม 

Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative 

thinking, physical and mental development, fostering good popularity follow by 

morality way, virtue and morality in earning a Professional livings, respecting in 

honor and spirit of humanity, proud to be Thai, having the responsible consciousness 

towards society and nation, preserving Thai wisdom, natural resources and environment, 

kindness meditation, mental meditation, writing  goodness note and can be integrated 

the principles of virtues person in self-control, conducting oneself, and doing one’s 

duty used in living correctly and appropriately 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ                                                              3(3-0-6) 

(Truth of Life) 

ความหมายของชวีติ  ความจรงิของชวิีต  คุณคาและเปาหมายของชวีติในดาน

ศาสนาและปรัชญา  ธรรมนูญชีวติและหลักธรรมในการดาํเนินชีวิตตามหลักศาสนา  

การนาํหลักธรรมมาใชแกปญหาชีวติในยุคโลกาภิวัตน  หลักการเจริญสตเิพ่ือเขาใจ

สัจจะธรรมแหงชวิีตตนเอง  ผูอ่ืน  สังคมและสรรพสิง่ตามความเปนจรงิ ดํารงชวิีตดวย

หลักสัมมาปฏิบัต ิ เพ่ือชวีติสนัตสิุขและสงัคมสนัตภิาพ 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and philosophy, 

life charter and principles of Dhamma in living according to the principles of religion,  

bringing the principles of Dhamma to contribute in solving the life problems in 

globalization, mindfulness meditation to understand the reality of life of oneself 

others society and everything as the truth, living with  doing right for peaceful life 

and society 

 

1500124 เพศวถิ ี                                                                             3(3-0-6) 

(Sexual Orientation) 

ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสาํคัญและความจําเปนในการ

เรยีนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวิถแีละองคประกอบเรือ่งเพศ  พัฒนาการของมนุษย 

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวิถทีางเพศ  กระบวนการ

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying 

well-being including sexual well-being such as human growth, sexual relations, 

personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being. Social and 

cultural sectors affecting sexual well-being instructional process. 

 

2001116 สุนทรยีภาพของชวีติ                                                           3(2-2-5) 

(Aesthetic Appreciation) 

จําแนกขอแตกตางอารมณแหงความสุข  ปรัชญาทางความคดิเชงิสรางสรรค

จินตนาการ  และการกลาแสดงออก  ความหมายในสุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับ

สุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสงัเขป  ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของ

ศาสตรทางการเห็น  ศาสตรทางการไดยิน  และศาสตรทางการเคลื่อนไหวสูทัศนศลิป  

ศลิปะดนตรี และศลิปะการแสดง  ผานข้ันตอนการเรยีนรูเชงิคุณคาจาก 1) ระดับการ

รําลกึ  2) ผานข้ันตอนความคุนเคย  และ 3) นําเขาสูข้ันความซาบซึ้ง  เพ่ือใหไดมาซึง่

ประสบการณของความซาบซึ้งทางสนุทรยีภาพ  และการนาํไปปรับใชในชวีติ 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 



 

 

 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and 

behavioural aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of  

imagery, the art of sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and  

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level for getting experience in aesthetic appreciation. 

 

2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                                          3(3-0-6) 

(Human Behavior and Self Development) 

พฤตกิรรมมนุษย  องคประกอบและสาเหตุปจจัยแหงพฤตกิรรม  การศกึษาและ 

พัฒนาตนเองของมนุษย  การบรหิารตนเอง  การสรางมนุษยสัมพันธ  การสื่อสาร  การ 

พัฒนาพฤตกิรรมการทาํงานและการทํางานเปนทีม  การเปนผูนาํและผูตาม  และการอยู

รวมกันอยางเปนสุข 

Human behaviour factors and casual of behaviour, self study and human self  

development, self management, human relations, communication, work evelopment 

and teamwork, leader and follower and peaceful society. 

 

        1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                                                                              3(3-0-6) 

(Thai Living) 

ลักษณะสังคมการเปลีย่นแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณีไทย   

อัตลักษณความเปนไทย  การสาํนึกรักความเปนไทยและสาํนึกรักษบานเกิด  

ประวัตศิาสตรไทยและประวัตศิาสตรทองถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทย 

ในอดตีและปจจุบัน  ปญหาสังคมไทย  กระบวนทัศนที่เหมาะสมกับสงัคมไทย 

 The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and 

tradition, Thailand identities, Awareness Thailand and love for homeland, Thai 

history and local history, Characteristics of Thai politics and government, Social 

problems in Thailand, The Social Paradigm Thailand. 
 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 



 

 

2500107 อาเซยีนศกึษา                                                                   3(3-0-6) 

(ASEAN Studies) 

พัฒนาการของอาเซยีนในดานการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมวัฒนธรรม การ

กอตัง้ประชาคมอาเซยีน  ประเมินผลความรวมมือของอาเซยีน  การวิเคราะหปญหาและ

แนวโนมในอนาคต  กรอบความรวมมอืระหวางประเทศอ่ืน ๆ ของอาเซยีน การรวมกลุม

ประเทศอาเซียนและพัฒนาการของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน เนนลักษณะรวมและ

ความหลากหลายในมิตทิางประวัตศิาสตร  การเมือง  เศรษฐกจิ  สังคมและวัฒนธรรม

ของประเทศเหลานัน้  

Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural. dimensions  

since the emerging  period  to  the present. The establishment of ASEAN community, 

Evaluation of ASEAN co operations, Analysis of issues and trends. ASEAN’s external 

relations with other regional cooperation, and the development of the member 

countries with an emphasis on the unity and diversity in their history, politics, 

economy, and society.  

 

2500103 วถิโีลก                                                                              3(3-0-6) 

(Global Living) 

สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสงัคม  การเมอืง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย  การปรับตวัของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได 

Situations of current economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of 

Thai society accordance with global change focusing on countries from different 

parts of the world (European countries, Asian countries), analysis of future world 

economic directions. 

 

 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2500108 ชีวติกับส่ิงแวดลอม                                                            3(2-2-5) 



 

 

(Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชงิระบบระหวางมนุษยกบัสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรมโดยใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลังงาน  การสงเสริมบํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา  การใชพลงังานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง  

ผลกระทบท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอนตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations  

between human being and environment, development and use of natural resources,  

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology  

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of  

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of  

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of  

global warming based on the principles of sustainable development. 
 

2500112 วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                    3(2-2-5)   

(Self-Economic Sufficiency) 

วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบตัเิกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ และ

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงอันเนื่องมาจากพระราชดาํรใิน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนักในความสาํคัญ  

มีความรู ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น  

สามารถนาํหลักการ  และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวิถชีวิีตของตนเอง  พัฒนา

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี พอเพียงและยัง่ยืน  มีการศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ท่ี

ประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏบัิตท่ีิแทจรงิ  หรอืปฏิบัตจิรงิในครัวเรอืน (เนน

เนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกับโปรแกรมวิชาท่ีสอน) 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies      

                    for Living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His  

majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, 

understanding of the philosophy, local wisdom, application of the principles and 

strategies for self-living development, sufficient and sustainable development for 

organizations and communities, study visit to successful community for practical 

guidelines. (Contents should be related to the fields of students) 

 

2500113 สิทธแิละหนาท่ีพลเมอืง                                                       3(3-0-6) 

(Human Rights and Civic Responsibility) 

ความเปนพลเมอืงสาํหรับเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศกึษา  เสรมิสราง

อุดมการณ และพลังความคิด  พลังความรักและพลังความสามัคคี  อยูรวมกันบน

พ้ืนฐานของการเคารพกติกาของสังคม  เคารพผูอ่ืน และเคารพหลักการของการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  สามารถทํางานเชื่อมประสานสูเปาหมายเดยีวกนั  

การเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมดานการปองกันการทุจรติ  ตอตานการคอรัปชั่นและ 

มีภูมคิวามรูดาน  หลักกฎหมายท่ัวไปท่ีประชาชนทุกระดบัควรรู 

Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and 

power of thought, affection and unity, living together through respecting of social 

regulation, others and democratic principle, ability of working harmoniously to 

achieve the mutual goal, moral and ethical instilment on corruption prevention. 

resist corruption and understand general law requires of people at all levels. 

 

2541204 มนุษยกับธรรมชาติ                                                            3(3-0-6) 

(Man and Nature) 

วิวัฒนาการและปฏสิัมพันธระหวางสงัคมมนุษยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง

แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วิถกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง

มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวกิฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง

อยูรวมกันกับธรรมชาตไิดอยางย่ังยนืและสนัตสิุขท่ังในระดับบุคคล  ประชาคมทองถิน่  

ประชาคมโลก 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 



 

 

 

Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural  

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels. 
 

  1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000115 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ                                               3(2-2-5) 

(Information Technology for Life) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอรท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิต

และสังคม  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชโปรแกรมประมวลผลคํา  การใช

โปรแกรมดานการคํานวณ  และการใชโปรแกรมนาํเสนองาน  การสื่อสารขอมูล  การ

แสวงหาความรูจากฐานขอมูลบนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร  และแหลงขอมูลตาง ๆ 

โดยคํานงึถงึสทิธทิางปญญา  กฎหมายและจรยิธรรมทางคอมพวิเตอร  เพื่อดํารง

ชวีติประจําวันอยางมีประสทิธภิาพ 

Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, using word processor program, using 

calculation program by spreadsheet and using presentation program, communication, 

searching for information from computer networks and database regarding 

intellectual rights, laws, and ethics for effective living. 
 

4000106 การคดิและการตัดสินใจ                                                      3(2-2-5) 

(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคดิของมนุษย  การคิดวิเคราะห  ความคิดสรางสรรค   

การวิเคราะหขอมูลขาวสาร  ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล  การตดัสนิใจ กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  การคดิเชงิวพิากษ  และการประยุกตใชการคดิกับการ 

แกปญหาในชวีติประจําวัน 

Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking, 

analysis of information and news, logics and reasons, decision making process,  

Searching processes of scientific knowledge, critical thinking and practical application 

for problem solutions in daily life 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 



 

 

 

4000114 วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                                               3(2-2-5)  

(Science for Quality of Life) 

กระบวนการพัฒนาวทิยาศาสตรเทคโนโลยี  การนําความรูทางวทิยาศาสตรมา

ประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมีสุขมีประสทิธิภาพโดยตระหนัก

ถงึผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมตีอมนุษย  สภาพแวดลอม  สังคม 

การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือคุณภาพชวิีต 

Process of scientific and technological development, application of science for 

life quality development, happy and efficient living regarding the effects of modern 

science and technology on man, environment, society, politics and culture, application of 

scientific knowledge for quality of life. 

 

4083202 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                                3(2-2-5) 

(Sports for Health) 

ความหมาย  และความสาํคัญของกจิกรรมทางกาย  การออกกาํลังกาย  และ

การเลนกฬีาเพ่ือสุขภาพ  ประโยชนของการออกกาํลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

สมรรถภาพทางกาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสรมิสรางกลามเนื้อ  การ

เสรมิสรางความทนทานของระบบหัวใจและปอด  การควบคุมน้ําหนัก  โภชนาการกับ

การออกกาํลังกาย นวัตกรรมการออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ  สถานบรกิารสาํหรับการ

สงเสรมิการออกกาํลังกายและการเลนกฬีา 

Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health, 

benefit of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness test, 

gaining muscle, heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition 

with exercise, innovation in exercise for health, fitness canter for promotion in 

exercise and sport. 

 

 

 
    



 

 

รหัสวิชา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

   2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน 

    2.1  กลุมวชิาแกน 

 

1551615  อังกฤษธุรกิจ     3(3-0-6) 

   (English for Business) 

    ความเขาใจในการใชภาษาอังกฤษในเชงิธุรกจิ เชน  การกรอกใบสมัครงานการ

เขียนจดหมายโตตอบ  การออกบัตรเชญิ  การโฆษณา  การใหขาวสารเกี่ยวกับงาน

ดานธุรกจิ  รวมท้ังการโตตอบและการตดิตอสื่อสาร 

    Understanding uses of English for business purposes, such as application 

forms, correspondents, invitation cards, advertisements, business information, and 

communication. 

 

3503101  กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร     3(3-0-6) 

   (Business Laws  and  Taxation) 

    หลักการท่ัวไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณชิย  ไดแก  ซื้อขาย  เชาซื้อ  จํานอง จาํนาํ  การจัดตัง้ธุรกจิแบบตาง ๆ รวมไปถงึ

ความรูทางกฎหมายแรงงาน  และวิธกีารจัดเก็บภาษีอากร  ตามประมวลรัษฎากรท่ี

บังคับใชในปจจุบัน 

    General principles of contracts according to civil law and commercial  laws, 

such as sales and purchases, hire purchases, mortgages, and pawns; establishment of 

business organizations; knowledge of labor laws; taxation relying on the Revenue 

Code or Fiscal Code   

 

3503902  การวจิัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ     3(2-2-5) 

   (Business Computer Research) 

    ความหมาย  บทบาท  ความสําคัญและประโยชนของการวจัิยทางคอมพิวเตอร

ธุรกจิ  จรรยาบรรณของนกัวิจัย  ประเภทของการวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกจิ  ขัน้ตอน

การวิจัย  การเลอืกปญหาการวิจัย  การกาํหนดจุดมุงหมาย  การตัง้คําถามในการวจัิย  

ประชากร  กลุมตัวอยาง  ตัวแปร  เทคนคิการตัง้สมมตฐิาน  การเลอืกรูปแบบการวจัิย  

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 



 

 

   เครื่องมอื  วธีิการเก็บรวบรวมขอมูล  สถติท่ีิสอดคลองกับการวจัิยแบบตาง ๆ  การ

วิเคราะหขอมูล  การนาํคอมพิวเตอรเขามาใชในการเตรยีมขอมูล  ประมวลผลขอมูล  

การเขียน  เคาโครงการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย 

    The role and importance of business computer research. The ethics of 

research. Type of business computer research. The operation. The research 

problems. The purpose The questions in the study population for the technical 

hypothesis. The classification tools to collect information. The statistics are consistent 

with other research data. The computer was used to prepare the data. Process of 

writing a research proposal paper writing, research and assessment  research. 

 

3521104  หลักการบัญชีข้ันตน     3(2-2-5) 

   (Principles of Accounting) 

    ความหมายวัตถุประสงคของการบัญชีประโยชนของขอมูลทางการบัญชีแมบท

การบัญชหีลักการและวธีิการบันทึกบัญชตีามหลักการบัญชคีูการบันทึกบัญชตีามวงจร

บัญชกีารจัดทาํงบทดลอง  กระดาษทําการรายงานการเงนิสําหรับกจิการซื้อขายสนิคา

และกจิการใหบริการระบบใบสําคัญระบบเงินสดยอยและการบัญชีสําหรับกิจการ

อุตสาหกรรม 

    Meaning; Objective and usefulness of accounting; accounting framework; 

accounting principles and accounting procedures; accounting cycle; trail balance 

;working papers and preparation of financial statements for merchandising and 

services business; voucher system; petty cash system; accounting for manufacturing 

firm 

 

3524308  การบัญชเีพ่ือการจัดการ     3(2-2-5) 

   (Accounting for Management) 

   รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน  : 3521104  หลักการบัญชีข้ันตน  

 แนวคิดทางการบัญชเีพื่อการจัดการ การจําแนกประเภทตนทุน การวิเคราะห

ตนทุนจํานวน และกําไร การงบประมาณ  งบประมาณยดืหยุนได  ตนทุนมาตรฐาน และ

การวิเคราะหผลตางการบัญชตีามความรับผดิชอบ  การกระจายอํานาจ  งบประมาณ 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 



 

 

จายลงทุน  การวเิคราะหตนทุนเพื่อการตัดสนิใจและการวัดผลการปฏิบัตงิาน  รวมถงึ

การจัดทํางบกระแสเงินสด 

    The concept of management accounting. Classification of costs. Total costs 

and profit analysis, budgeting and budget flexibility. The standard cost. And 

variance analysis, responsibility accounting. Decentralization The investment budget. 

Cost analysis for decision making and performance measurement. Include a 

statement of cash flows. 

 

3531105  การเงินธุรกิจ     3(2-2-5) 

   (Business Finance) 

   วชิาที่ตองเรยีนมากอน : 3521104 หลักการบัญชีข้ันตน 

    บทบาทและหนาท่ีของผูจัดการการเงิน  เปาหมายของธุรกจิ  การวเิคราะหงบ

การเงิน  การพยากรณและวางแผนทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

งบประมาณลงทุน  การจัดหาเงินทุน  ตนทุนของเงนิทุน  นโยบายการจายเงนิปนผล

การบรหิารความเสี่ยงเบื้องตน  สภาวะแวดลอมทางการเงินและระบบการเงนิ  ซึ่ง

ประกอบดวยตลาดการเงิน  ตลาดทุน  สถาบันการเงนิและตราสารทางการเงินตาง ๆ

โดยมุงเนนการประยุกตทฤษฎีและเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ตัดสนิใจทางการเงินอยางเหมาะสมกับธุรกจิ  เพ่ือเพ่ิมมูลคากจิการและสรางความ 

ม่ังค่ังสูงสุดแกผูถอืหุน 

    The role and the responsibilities of financial manager; the goals of corporation; 

financial statement analysis; financial forecasting and planning; working capital 

management; capital budgeting; fund raising; cost of capital; dividend policy; and 

fundamental risk management; financial environment and financial system consisting  

of financial markets, financial institutions and various financial 

 

 

 

 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 



 

 

3541101  หลักการตลาด     3(3-0-6) 

   (Principles of Marketing) 

    ความหมายและความสําคัญของการตลาด  ในฐานะเปนกจิกรรมหลักทางธุรกจิ

อยางหนึ่งโดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด 

สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมาย  แรงจูงใจ  พฤตกิรรมผูบริโภค  

ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสมการตลาดและประเภทของตลาด 

    The meaning and importance of marketing. According to the main business 

operating activity is one approach to education. Marketing concept or philosophy. 

Marketing acquisition. The target market and consumer incentive motivation. 

Understanding about the integration acquisition of markets and marketing. 

 

3561101  องคการและการจัดการ     3(3-0-6) 

   (Organization and Management) 

 ลักษณะขององคการและการจัดการ  กระบวนการจดัการ  บทบาทของผูจัดการ

ครอบคลุมไปถงึการวางแผนการจัดองคการ  การจัดการทรัพยากรมนุษย  การสั่งการ 

การจูงใจ  การประสานงาน  การควบคุมปฏิบตังิานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายท่ีกาํหนด

และเทคนคิการจดัการสมัยใหม  รวมถงึจรยิธรรมในการจัดการองคการ  

The nature of organization and management, process  of management, the 

manager’s role including planning, organizing, human resource management, 

commanding, motivating, co-ordinating, controlling all of the process that can 

achieve the target goals, and the modern management techniques and also ethics 

in organizational management. 

 

3561204  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกจิ     3(3-0-6) 

   (Introduction to Business Operation) 

 รูปแบบการจดัตัง้ธุรกจิ  ไดแก  เจาของคนเดยีว  หางหุนสวน  และบรษัิทจํากัด 

ลักษณะสภาพแวดลอมของธุรกจิ  กจิกรรมทางธุรกจิดานการผลติ  การตลาด  การเงิน 

การบัญชี  และการบรหิารบุคคล  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกบักจิกรรมทางธุรกจิ  แนวคิดใน

การประกอบธุรกจิ  ประเภทของธุรกจิ  ความสําคัญและบทบาทของการประกอบธุรกจิ 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 



 

 

ในสังคม  ผลกระทบของสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอธุรกจิ  จุดมุงหมายของการประกอบ

ธุรกจิ  บรรษัทภิบาล  และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ  รวมถงึความรูดานธรุกจิ

ระหวางประเทศและโลกาภิวัฒน  

    Business formalization, including sole propriaettorship, partnership, and 

company limited; charecteristics of business environments; business activity; 

production, marketing, finance, accounting, and personnel management and role  

of business entrepreneurship in society; effects of environments on business 

entrepreneurship; corporate governance and ethics for business entreneurship; 

knowledge for international business and globalization 
 

3563208 การจัดการการผลิตและการปฏบิัติการ       3(3-0-6) 

   (Production and Operation Management) 

 การจัดการระบบการผลติ  ท้ังในดานการผลติในโรงงานอุตสาหกรรมและการ

ผลติในรูปแบบของการบรกิาร  เชน  การเลอืกทาํเลท่ีตัง้โรงงาน  การวางผังโรงงาน  

การออกแบบ  การตดิตัง้เครื่องจักรและอุปกรณ  การออกแบบผลติภัณฑ  การจดัหา

วัตถุดบิ  การบรหิารเวลาและคาจาง  การกาํหนดมาตรฐานงาน  การปรับปรุงงาน 

และการควบคุมคุณภาพการผลติ  รวมถงึการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการจัดการ 

การผลติ 

Production system management for manufacturing and servicing business, 

such as location, factory plan and design, and installing machines and equipment; 

product design, providing materials, time and wage management, setting of task 

standard, task reform, and production quality control using the computer application 

system in production management 
 

3591113  หลักเศรษฐศาสตร     3(3-0-6) 

   (Principle of Economics) 

    ความหมายของเศรษฐศาสตร  อุปสงค  อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค

และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน  ทฤษฎีพฤตกิรรม

ผูบรโิภคทฤษฎกีารผลติตนทุนการผลติและรายรับจากการผลติ  ตลาดและการกําหนดราคา 

 รายไดประชาชาต ิการบรโิภค การออมการลงทนุและการกาํหนดรายไดประชาชาตวิัฎจักรธุรกจิ 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

    The definition of economics, demand, supply, the change of demand and 

supply, equilibrium market, elasticity of demand and elasticity of supply, theory of 

consumer behavior, theory of production theory ,cost, revenue ,market and pricing, 

national income, consumption, saving, investment, determination national income, 

business cycle. 

 

3593301  การวเิคราะหเชิงปรมิาณ     3(3-0-6) 

   (Quantitative Analysis) 

    การนาํเทคนคิทางคณติศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือการวเิคราะหและตดัสนิใจทาง

ธุรกิจ  เชน  ระบบสมการเสนตรง  ปญหาการขนสง  ปญหาการแจกงาน  รูปแบบ

สนิคาคงคลงั  กราฟ  การวิเคราะหมาคอฟ  การจําลองเชงิคณติศาสตรและทฤษฎีเกม  

เปนตน 

    Applications of mathematical techniques for business decision making such 

as linear programming transportation problem, assignment problem, inventory 

model, Marko model simulation and game theory 

 

4112105  สถติิธุรกิจ     3(3-0-6) 

   (Business Statistics) 

 การประยุกตวิธีการทางสถติใินการดาํเนนิงานและการแกไขปญหาทางธุรกจิ

โดยศกึษาแนวความคิดและทฤษฎพ้ืีนฐานเรื่องความนาจะเปน  ตัวแปรเชงิสุมและความ

นาจะเปนแบบตาง ๆ ทฤษฎกีารสุมตัวอยางการประมาณคาและการทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะหความแปรปรวน  สถติท่ีิไมใชพารามิเตอร  การวิเคราะหสหสัมพันธและ

การถดถอย อนกุรมเวลาและเลขดชัน ี

    Applications of statistical methods in operations and solutions to business 

problems, elementary probability theory, random variables, probability and random 

distributions; sampling theory; estimation, statistical hypothesis testing; analysis of 

variance; nonparametric statistics; correlation and regression; classical time series 

and index numbers 
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    2.2  กลุมวชิาเอกบังคับ 

     1) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 
 

3563209  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3(2-2-5)  

   (Management Information Systems) 

    ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูล สารสนเทศสวนประกอบของระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบยอยของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบและ

แบบจาํลองการตัดสนิใจ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ บทบาท

และความสําคัญของสารสนเทศในการบรหิาร 

    The purpose of this course is to study management information systems, 

data and information, components of management information systems and 

subsystems, systems and modeling decision decision model, process of the 

management information systems development, and also roles and importance of 

information in administration organization management. 

 

4121703  พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(2-2-5) 

   (Computer and Information Technology Fundamentals) 

     หลักการเบ้ืองตนของบทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ประวัติ

ของคอมพิวเตอรและการสือ่สาร  องคประกอบคอมพิวเตอร  ซอฟตแวรประเภทตาง ๆ 

ระบบประมวลผล แพลตฟอรมคอมพิวเตอร ระบบดจิทัิล  ขอมูลและการบริหารขอมูล 

เครอืขายและการสือ่สาร  อินเทอรเน็ตและเวลิดไวดเว็บ ภัยคุกคามและความม่ันคงของ

ระบบ จรยิธรรมและสังคมไซเบอร 

     Basic principles of the role of information technology and communications. 

The history of computer and communications. computer components.  software and 

computer platforms, digital system and data management. Networking and 

communications. Internet and World Wide Web. Threats and security of the system.  

And cyber ethics. 
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4123725  ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ     3(2-2-5) 

   (Information Systems Security) 

     ระบบรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร ระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับ

เครอืขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเนต็  พื้นฐานการเขารหัสและถอดรหัสขอมูล รูปแบบ 

 และขั้นตอนการเขารหัสและถอดรหัส สวนประกอบของการเขารหัสและถอดรหัส

อัลกอริธึมและรูปแบบของคียท่ีจะใชในการเขารหัสและถอดรหัส  มาตรฐานความ

ปลอดภัยของการสงขอมูลในเครอืขายคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต  กรณีศกึษา

การใชระบบรักษาความปลอดภัยสาํหรบัเครอืขายคอมพิวเตอรในงานธุรกจิ 

     Computer security system, internet and computer network security system, 

fundamental encryption and decryption, pattern and algorithm of encryption and 

decryption, elements of encryption and decryption, encryption and decryption secret 

key and algorithm, standard of security of data communication, computer network, 

and internet system, case study of using security system for computer network in 

business. 

 

4123917 โครงงานทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1                               1(0-2-1) 

  (Business Computer Project 1) 

     โครงงานปฏิบัตเิพ่ือการวิเคราะหและออกแบบระบบงานคอมพวิเตอรเพ่ือชวย

แกปญหาทางธุรกจิตาง ๆ ที่นาสนใจและไดรับความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรกึษา  

                      โดยมุงเนนใหนักศกึษาสามารถวเิคราะหปญหาเพ่ือจัดทําเปนขอกาํหนดรายละเอียด

ซอฟตแวรที่สามารถนาํไปสูการสรางซอฟตแวรทางธรุกจิได 

     Workshop project to analysis and design the computer system to solve the 

interesting business problem and accepting from advisor, focus on the students can  

   analysis problem to create software specification documents towards to implement 

business software. 

 

 

 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 



 

 

 

4123918 โครงงานทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2                                2(0-4-2) 

  (Business Computer Project 2) 

 รายวชิาที่ตองเรยีนมากอน  : 4123917 โครงงานทางดานคอมพวิเตอรธุรกิจ 1   

    โครงงานปฏิบัตเิพ่ือการสรางซอฟตแวรของระบบงานที่ไดวเิคราะหและออกแบบ

ไวแลว โดยเนนใหนักศกึษาสามารถสรางซอฟตแวรทางธุรกจิ รวมท้ังจัดทํารายงาน การ

นําเสนอผลงาน การออกแบบตดิตัง้และทดสอบตอคณะกรรมการประเมินผล  ตองมี

การสอบปากเปลาโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน 

     Workshop project to implement system software according to accepted 

analysis and design documents, emphasizsed on student can coding to create 

business software including creating report, presenting software, designing, 

installation, and testing software to committee, oral testing by committee. 

 

4124407  การวเิคราะหและออกแบบระบบ  3(2-2-5) 

   (Systems Analysis and Design)  

 องคประกอบของระบบวัฏจกัรการพัฒนาระบบ  ระเบียบวธีิวิเคราะหระบบและ

เครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟตแวร  การศกึษาความเปนไปไดของระบบในทางเทคนคิ 

ทางปฏิบตัแิละทางเศรษฐกจิ  การใชแผนภาพแสดงการไหลของขอมูล  การใชแผนภาพ

แสดงความสัมพันธของขอมูล  การออกแบบการรับขอมูล  การออกแบบการแสดงผล

ขอมูลการออกแบบฐานขอมูล  การทําเอกสารประกอบและการนําเสนอผลงานการใช

เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบ  การประเมินผล  และการดูแลรักษาระบบ 

ปลูกฝงคณุธรรม  จรยิธรรมเกีย่วกับการออกแบบระบบสารสนเทศ 

     System component, System Development Life Cycle, analysis methodologies 

and Computer-Aided Software Engineering tools, technical, operational, and 

economical feasibility studies, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, 

input design, output design, database design, documentation, and presentation. 

Instrumental in the design and development design and development tools, evaluation 

and treatment system evaluation and maintenance. Instill a moral about on the 

system design of information system 
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    2)  กลุมเทคโนโลยเีพ่ืองานประยุกต 
 

4122613  โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชงาน     3(2-2-5) 

   (Software Package and Application) 

     พัฒนาทักษะในการใชโปรแกรมประยุกตท่ีใชแพรหลายในสาํนักงาน  เชน

โปรแกรมการประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคาํนวณ โปรแกรมการจัดการฐานขอมูล

โปรแกรมนาํเสนอผลงานซอฟตแวรดานการสื่อสารในองคกรและโปรแกรมอ่ืน ๆ ท่ี

นาสนใจ 

Skill improvement of using application software in office: word processing, 

spreadsheet, presentation, database management system, organizational 

communication software, and other interesting software. 

 

4122703  ปฏบิัติการเขยีนโปรแกรมฐานขอมูล     3(2-2-5) 

   (Database Programming Workshop) 

   วชิาที่ตองเรยีนมากอน : 4123202 ระบบฐานขอมูล 

     คําสั่งภาษาเอสควิแอล  การเขียนนพิจน  การเรยีงลําดับ  การคัดเลอืกขอมูล 

การเรยีกดูขอมูลจากหลายตาราง  ฟงกชันการรวมกลุมขอมูล  คําสั่งเรยีกใชขอมูลยอย 

คําสั่งดานการปรับเปลี่ยนขอมูล  การสรางและปรับปรุงตาราง  การสรางขอจํากัด  

การสรางวิว การกําหนดการเขาถงึสาํหรับผูใช  การใชตวัแปรคําสั่งประมวลผล  การโต 

                      ตอบกับแมขายและการใชคําสั่งควบคุม 

     SQL statements, expression, sorting, selecting data from multiple tables, 

data aggregation function, sub-query statement, manipulating data statement, 

creating and updating tables, creating constraints, creating views, controlling user 

access, declaring variables, executable statements, interacting with server and 

writing control structures. 
 

 

 

 

 

 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4123202  ระบบฐานขอมูล     3(2-2-5) 



 

 

   (Database System) 

 ระบบฐานขอมูลองคประกอบและสถาปตยกรรมของฐานขอมูลคุณสมบัตขิอง

ฐานขอมูล  ความมั่นคงของฐานขอมูล  การดูแลระบบฐานขอมูล  การทําแบบจําลอง

ขอมูลการออกแบบฐานขอมูลเชงิตรรกะและเชงิกายภาพ  แบบจําลองแบบเอ็นทิตี้รเีลชนั

ชพิ การทํานอรมอไลซเซชัน  ภาษาของฐานขอมลูภาษาเอสคิวแอลรเีลชันนอลและระบบ

จัดการฐานขอมูล  

Database systems, database components and architecture, Database 

properties. The consistency of the database. The database administrator, data 

modeling, database logical and physical design, Entity-Relationship (ER) model, 

normalization, database languages, Structured Query Language (SQL) and  

Database management system 
 

4124404  การสือ่สารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 

(Data Communication and Computer Network) 

แนวคิดและองคประกอบของระบบเครอืขาย  ระดับและประเภทของเครอืขาย 

มาตรฐานแบบจําลองโอเอสไอ  โทโพโลยี อุปกรณเครอืขาย  โพรโทคอลและสื่อสัญญาณ  

การจัดการเครอืขายและภัยคุกคามและการจัดการความมั่นคงของเครอืขาย และทฤษฎี

พ้ืนฐานของการสื่อสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอรประเภท  สวนประกอบสําคัญ

ของระบบการสื่อสารขอมูลและเครอืขายคอมพิวเตอรระเบียบวิธกีารในเครอืขายขอมูล

การควบคุมสายสื่อสารพาหะท่ีอํานวยความสะดวกในการสือ่สารการกาํหนดยุทธศาสตร  

การวางแผนการออกแบบการประยุกตใชเครอืขายคอมพิวเตอรกบัธุรกจิแนวโนมเทคโนโลยี

ของระบบสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย  ฝกปฏิบัติติดตั้งและการใชเครือขาย

คอมพิวเตอรเพ่ือธุรกจิ 

Concepts and component of the network. The level and type of network. OSI 

model, network topology. Protocol and signaling. Network management and security 

threats and management of the network. The theory of data communications and 

network computers. Akey component of the data communication systems and computer 

network. Methodology of data network call control communication with the carrier. 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 



 

 

   Communications strategy and plan. The integration of computer network in business 

world. Technology trends of data communications and networking. Practice installation 

and use of computer networks for businesses. 

 

     3)  กลุมเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟตแวร 
 

4121110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริท่ึม     3(2-2-5) 

  (Computer Programming and Algorithms) 

  วชิาที่ตองเรยีนมากอน : 4122204 โครงสรางขอมูลและอัลกอรท่ึิม 

องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวร  ภาษาคอมพิวเตอรชนดิ

ตาง ๆ หลักการเขียนโปรแกรม การทํางานของโปรแกรมข้ันตอนการพัฒนาโปรแกรม 

การวิเคราะหและการออกแบบอัลกอริธมึ การเขียนผังงานและรหสัเทียมตามโครงสราง

แบบ Sequential, Decision, Repeatition  

     Composition and functions of hardware and software. Various programming 

languages. Programming concept. The program. A flowchart. Analysis and design of 

algorithms and Sequential Decision, repetition, modular, recursion. 

 

4123508  การเขียนโปรแกรมบนเวบ็    3(2-2-5) 

  (Web Programming) 

 การสรางโปรแกรมบนระบบเว็บ การออกแบบสวนตดิตอผูใช การสรางเว็บแบบ

ไดนามกิ โปรแกรมฝงลกูขายและแมขาย กลไกคกุกี้และการสรางเว็บท่ีเก็บสถานะการใช

บรกิาร/ทรัพยากรบนแมขาย การทํางานรวมกับฐานขอมูล ขอคํานงึถงึดานความม่ันคง

ของระบบงาน การฝกปฏิบัตเิขียนโปรแกรมท่ีทํางานบนเว็บทัง้ท่ีประมวลผลในฝงแมขาย

และลกูขาย 

Web application development, user interface design, dynamic web, client-

side and server-side program cookies to store status, using server services/ 

resources, database integration, security issues for web application, laboratory work: 

client-side and server-side web programming. 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4123641 การพัฒนาซอฟตแวรทางธุรกิจ     3(2-2-5) 



 

 

  (Business Software Development) 

 แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวรทางธุรกจิ  การพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตสมัยใหม  ลักษณะของการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร  เทคนคิในการพัฒนา

โปรแกรมประยกุตทางธุรกจิ  การโปรแกรมเชงิวัตถุ  ภาษาโปรแกรมในเชงิลกึและการ

พัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเพื่อประยุกตใชงานดานธรุกจิ 

The basic concepts of business software development. Modern application 

development. The nature of computer programming. Business application 

development techniques.  Object-oriented programming. Advanced programming. 

Programming language for business application development. 

 

     4)  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 
 

4121204        พาณิชยอเิล็กทรอนกิส                  3(2-2-5) 

  (E-Commerce) 

หลักการเบื้องตนของระบบอินเทอรเนต็  องคประกอบพ้ืนฐานของการพาณิชย

อิเล็กทรอนกิส  และหลักการเบ้ืองตนของการจัดทาํธุรกจิดวยระบบอิเล็กทรอนกิส 

รูปแบบของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบแคตตาล็อกออนไลน  ตะกราสินคา

อิเล็กทรอนกิส  ระบบรับชาํระเงิน การขนสงสนิคารูปแบบตาง ๆ ระบบความปลอดภัย 

ปญหาอุปสรรคของพาณชิยอเิลก็ทรอนกิส  การพัฒนาและจัดตัง้เว็บไซตเพ่ือออนไลน

บนระบบอินเทอรเนต็  เนนใหผูเรยีนตระหนักถงึการทําการพาณชิยอเิลก็ทรอนกิสที่ถกู

กฎหมาย  และไมทําธุรกจิท่ีสงผลเสยีแกคนสวนใหญ 

     Basic principles of the Internet. The basic elements of electronic commerce. 

The basic principles of doing business electronically running electronic business. 

Forms of electronic commerce. Online catalog system. Electronic shopping carts, 

Payment systems. Different types of shipping. Security system. Problems of electronic 

commerce. The development and establishment of websites for online on the Internet. 

The learners are aware of the legitimate electronic commerce. And do not adversely 

affect the business people. 
 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4122204 โครงสรางขอมูลและอัลกอรท่ึิม     3(2-2-5) 



 

 

  (Data Structure and Algorithms) 

 โครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ทัง้แบบเชงิเสน  เชน  อารเรย  ลงิคลสิต  แสตก  

คิวและแบบไมใชเชงิเสน  เชน  ตนไม  กราฟเครอืขาย  เพ่ือการนาํโครงสรางขอมูลไป

ประยุกตใชในงานตาง ๆ และศกึษาเทคนคิการเรยีงลาํดบัและคนหาขอมูล การออกแบบ

และการวิเคราะหอัลกอรท่ึิม  หลักพ้ืนฐานการจัดการหนวยความจาํ และการประยกุต

โครงสรางขอมูลเพ่ือแกปญหาในธุรกจิ 

The course objectives are to study data structures both linear data structures: 

array, linked list, stack, and queue and non-linear data structures: tree, graph, and 

network in order to The course also teaches sorting and searching techniques, algorithm 

design techniques and analysis, and basic concepts of memory management. Data 

structures and applications for business problems. 

 

    2.3  กลุมวชิาเอกเลือก 
 

3563211  ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ     3(2-2-5) 

   (Business Information Systems) 

 การใชประโยชนจากระบบสารสนเทศในงานดานตาง ๆ ของธุรกจิครอบคลุม

เนื้อหาการใชประโยชนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรและกิจการของ

วิสาหกจิ  เชน  บรหิารทรัพยากรบุคคล  บรหิารการเงนิการบัญช ี การผลติ และสนิคา

คงคลัง  พาณชิยอิเลก็ทรอนกิส  งานขาย  การบรกิาร  การบรหิารเครอืขายผูผลติและ

การบรหิารความสัมพันธกับลกูคา  การใชระบบสารสนเทศเพ่ือดาํเนนิกจิการ  เพ่ือ

สนับสนุนการตดัสนิใจ  เพ่ือสื่อสารท้ังในองคกรนอกองคกรและระหวางองคกรดวย

ระบบอินเทอรเน็ตอินทราเนต็และเอกซทราเนต็ 

Utilizing of information system for business, enterprise resource management, 

human resource, financial, accounting, production and inventory management, e-

commerce, sales, service, supply-chain management and customer relationship 

management, information system for operation and management, decision support, 

Internet, intranet and extranet for business communication. 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

3563602 การจัดการธุรกิจอเิล็กทรอนกิส           3(3-0-6) 

   (E-Business Management)  



 

 

 หลักการในการนาํขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศทางธุรกจิในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส

เพ่ือประโยชนในการใชงานภายในองคกร การใชระบบอินทราเนต็เพ่ือสื่อสารกับบุคลากร

และการใชระบบอินเทอรเน็ตในการสือ่สารกบัลกูคาและผูจาํหนายสนิคาภายนอกองคกร 

กรณีศกึษาของธุรกจิท่ีประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบธุรกจิอิเลก็ทรอนกิสซึง่ตองใช

ความรูพ้ืนฐานทางโครงสรางธุรกจิการสรางระบบฐานความรูและการวางแผนการตลาด 

Principles of input data to business information systems in order to be used 

in the organization effectively. Using an intranet to communicate with office workers 

and internet to communicate with customers and suppliers. Case study of best practice 

on electronic business systems requiring fundamental knowledge of the business 

structure, knowledge base development, and marketing plans. 

 

3564908  สัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ    3(2-2-5) 

 (Seminar in Business Computer)   

แนวคิดในการจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศกึษาคนควาทาง

วิชาการเกี่ยวกับความกาวหนา  แนวคิดท่ีแปลกใหมและผลงานท่ีมคุีณคาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศทางธุรกจิ  จากเอกสาร วารสาร งานวจัิยหรอืการปฏบัิตงิานจรงิ  จัดสัมมนา

และจัดทาํรายงาน 

     Concept of seminar for information technology; academic study concerning 

enhancement creative concept and valuable invention of business information 

technology from documents, journal, research or workshop; establish seminar and 
report. 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4002103  จรยิธรรมและกฎหมายทางเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(3-0-6) 

   (Ethics and Laws for Information Technology) 

 จรยิธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  บรบิทสงัคมยุคดจิทัิล  อาชญากรรม

คอมพิวเตอร  จรรยาบรรณในวชิาชพีไอที  ความเปนสวนตัว  กฎหมายคุมครองขอมูล

สวนบุคคลเสรภีาพในการแสดงความคิดเหน็และกฎหมายคุมครอง  กฎหมายวาดวย 

การกระทําความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  กฎหมายพาณชิยอิเล็กทรอนกิส  กฎหมาย

การคุมครองทรัพยสนิทางปญญา  ความรับผดิชอบตอสังคมและการใชเทคโนโลยี 

The study of business law included the consumer protection law, the computer 

crime law, the protection of privacy of personal data law, the controllable and 

encouraging internet usage law, the e-commerce law, the intellectual property 

protection law, the agreement and extra agreement about software development 

and disseminate, code of conducts and responsibility in professional, social 

responsibility and technology usage. 

 

4121107  การปฏสัิมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 

   (Human-Computer Interaction) 

     หลักการเบ้ืองตนของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ปจจัยดาน

มนุษย การวิเคราะหประสิทธิภาพกระบวนการรับรู ผลศึกษาความใชงานได สภาวะ

แวดลอมของการใชงาน แนวทางการออกแบบระบบท่ีมีมนุษยเปนศูนยกลาง การ

พัฒนาวิธีติดตอผูใช ท่ีมีประสิทธิผล มาตรฐานดานความใชงานไดเทคโนโลยีดาน

อุปกรณและระบบที่มีสวนสัมพันธกับการใชงานของมนุษย สวนสนับสนุนผูบกพรองใน

การรับรู การฝกปฏิบัตปิฏบัิตกิารทดลองการออกแบบสวนตดิตอผูใชของอุปกรณและ

ซอฟตแวร 

     Introduction to human-computer interaction, human factors, performance 

analysis, cognitive processing, usability studies, environment, human-centered 

design, developing effective user interfaces, usability standards, emerging 

technologies, human-centered software, providing access for those with sensory 

disabilities, laboratory work: user interface design for devices and software. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4121111  การเขียนโปรแกรมสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ีแบบไรสายในงานธุรกจิ   3(2-2-5) 

   (Mobile Programming and Wireless Components in Business) 

 หลักการและกระบวนการของการเขียนโปรแกรมประยุกตแบบไรสาย  ระบบ

ฐานขอมูลท่ีนํามาใชกบัเครื่องมือและอุปกรณสือ่สารแบบไรสาย  การวิเคราะหออกแบบ

และพัฒนาโปรแกรมการประยุกตใชอุปกรณและเครื่องมอืสื่อสารแบบไรสายเพื่อนํามา 

ใชในงานธุรกจิ 

     Principles and processes of applied wireless programming; database system 

that implements to wireless tools and components; analysis; design and development 

of program; applications of wireless components and tools in business 
 

4122104  การออกแบบและพัฒนาเว็บ    3(2-2-5) 

(Web Design and Development) 

     ภาษาท่ีใชในการพัฒนาเว็บแบบ Static และแบบ Dynamic เชน HTML, PHP, 

JSP, ASP.NET การเชื่อมตอระบบฐานขอมูล การเชื่อมตอกับขอมูลอื่น ๆ เชน Flash, 

XML การเพิ่มความสามารถของเว็บ การปรับแตงเว็บไซต เชน การเขียนจาวาสคริปต 

การใช CSS การออกแบบเว็บใหเหมาะสมตอการใชงานและงายตอการเพ่ิมขอมูล 

กรณีศึกษาการออกแบบเพ่ือใชงานจริงเชน ระบบ Search Engine ระบบ E-Learning 

ฝกปฏิบัตกิารพัฒนาเว็บ    

     Web programming language used for static and dynamic web pages such as 

HTML, PHP, JSP, ASP.NET. Database connection. Connection to other data sources 

namely Flash and XML. Enhacing web performance. Website customizing – Java 

Script and CSS.  Web design appropriate for usability. 
 

4122205 การบรหิารสารสนเทศ   3(2-2-5) 

 (Information Management) 

            หลักสาํคัญของการบรหิารสารสนเทศ  คุณสมบัตขิองขอมูล  ระบบฐานขอมูล

การวิเคราะห  รวบรวมและรักษาขอมูล  การสาํรองและกูคนืสารสนเทศ  ภาษาสาํหรับ

เขาถึงขอมูล  เอสคิวแอลและเอกซเอมแอล  การสืบคนและแสดงรายงาน  การจัด

สถาปตยกรรม  การจัดระเบยีบขอมูลแบบลาํดับชัน้  แบบเครอืขาย  แบบสัมพันธฐาน      

 ขอมูลเชงิอ็อบเจกต  การทํานอรมอลฟอรม  การจัดทําแบบจําลองขอมูลการรเีอนจเินยีร 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 



 

 

 

   ฐานขอมูลมาตรฐานการจําลองขอมูล การบูรณาการขอมูล ระบบคลังขอมูล และการ

ใชเครื่องมอืดานวิศวกรรมซอฟตแวร การฝกปฏิบัตกิารใชระบบบรหิารฐานขอมูล การ

ใชคําสั่งสบืคนและการสรางโปรแกรมท่ีทาํงานรวมกับฐานขอมูล 

Information management core concepts, data properties, database system,  

data analysis/collection/retention, information backup and recovery, database query 

language: SQL and XML; query and reports, data organization architecture: hierarchical, 

network, object relational model; normal form, data modeling, reengineering of 

databases, standardized modeling, CASE tools, data integration, data warehouse, 

laboratory: using a database management system, query by query language and 

database application development. 

 

4122206  การบรหิารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ  3(3-0-6) 

   (Project Management for Business Information Technology) 

 วงจรชวิีตของระบบสารสนเทศ  หนาท่ีและความรับผดิชอบของผูบรหิารโครงการ 

การวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการธุรกจิ  การวิเคราะหขอกําหนดความตองการ

ของผูใช  การวางแผนโครงการทางธุรกจิ  การสรางทีมงานและกําหนดหนาท่ีรับผดิชอบ  

การประมาณการงบประมาณและคาใชจายของโครงการธุรกจิ  การบรหิารงานโครงการ

สารสนเทศธุรกจิ การตดิตามและประเมินผลโครงการระบบสารสนเทศและการนําเสนอ

โครงงานทางสารสนเทศธุรกจิ 

     Information system cycle; functions and responsibilities of project managers; 

feasibility study of business projects; analysis of users’ needs; business project 

planning; team building and responsibilities; estimating budgets and expenses of 

business projects; management of business information projects; 
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4122614 คอมพิวเตอรกราฟฟกส  3(2-2-5) 

 (Computer Graphics) 

หลักการสรางจุด เสน รูปเรขาคณติ รูปภาพ Segments Windows and Clipping, 

Transformation, Interaction 3D, 3D Clipping Hidden Surface and Lines, Carves 

Shading. 

The geometric lines of the image Segments Windows and Clipping, 

Transformation, 3D Interaction, 3D Clipping, Hidden Surface and Lines, Carves    

and shading. 

 

4123509   การออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมเีดยี                     3(2-2-5) 

    (Instructional Design for Computer Multimedia Instruction) 

     มัลตมีิเดยีและหลักการออกแบบบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลตมิเีดยี  รูปแบบและ

ระบบของบทเรยีนคอมพิวเตอร  จติวิทยาการเรยีนรูท่ีใชในการออกแบบขัน้ตอนและ

กระบวนการออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอรมัลตมีิเดยีแตละประเภท 

Multimedia and principles of designing computer multimedia instruction. 

Forms and systems used in lessons. Learning psychology in design and process in 

producing each type of computer multimedia 

 

4123511   เทคโนโลยมีัลติมเีดยีและเว็บ                                               3(2-2-5) 

    (Multimedia and Web Technology) 

 มาตรฐานเกี่ยวกบัเว็บซึง่ถกูกําหนดโดยสมาคมเวิลดไวดเว็บประกอบดวยหัวขอ

ดังนี้ คือ เอชทีเอ็มแอล เอ็กซเอชทีเอ็มแอล  ซเีอสเอสเอ็กซ เอ็มแอลมัลตมีิเดยี  ดับบลวิ

เอไอ (การกาํหนดการเริ่มตนการเขาถงึเว็บ)  และการเชือ่มตอกับระบบฐานขอมูล

เนื้อหาวิชาจะเนนการนาํมาตรฐานดงักลาวมาใชในการพัฒนาเว็บไซต 

This course studies common web standards as set forth by the World Wide 

Web consortium. Topics include HTML, XHTML, CSS, XML, Multimedia, WAI (Web 

Accessibility Initiative) and database connection The course emphasizes the important 

role standards in website development. 

รหัสวชิา    ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 



 

 

 

4123512   โปรแกรมเชิงวัตถุ                                              3(2-2-5) 

    (Object-Oriented  Programming) 

     ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกบัการออกแบบและพัฒนาทักษะการสรางซอฟตแวรเชงิ

วัตถุ  โครงสรางโปรแกรมในภาษาเชงิวัตถ ุ ความหมายของวัตถแุละกลุมของวัตถุ

คุณลักษณะและพฤตกิรรมของวัตถ ุ กลุมของวัตถุพ้ืนฐาน  การสบืทอด  แถวลาํดับ 

และการนําของเดมิกลับมาใชใหม 

Basic concepts and skill improvement of object-oriented software design and 

development, object-oriented program structures, object and class definitions, object 

attributes and behaviors, base classes, inheritance, arrays and reusability are the 

main purposes. 

 

4123513   คอมพิวเตอรแอนเิมช่ัน   3(2-2-5) 

    (Computer Animation)  

     การออกแบบสื่อโดยใชคอมพิวเตอรสรางภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน  การสรางภาพ

ดวยคอมพิวเตอร  ทฤษฎแีละหลักการของการเคลื่อนท่ี  การเพ่ิมเสยีงและดนตรปีระกอบ 

หลักการสรางและการนาํเสนอเพ่ือใหเหมาะสมกับสื่ออ่ืน ๆ 

    Media design using computer to create computer animation. Basic concept of 

creating computer graphic. Theories and principles of movement. Insertion of audio 

and soundtrack. Creation and presentation suitable for other kinds of media. 

 

4123625  การประยุกตซอฟตแวรเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองคกร   3(2-2-5) 

   (Enterprise Resource Planning Software Applications) 

     ลักษณะ  ความสาํคัญ  และการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการจัดการบรหิาร

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกจิขององคกร (Enterprise Resource Planning: ERP)  

                      โดยคํานงึถงึความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพขององคกร 
     The nature, importance, and use of Enterprise Resource Planning (ERP) 

software application appropriateness and consistence with organization environment 
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4123626  การประยุกตซอฟตแวรเพ่ือการจัดการดานลูกคาสัมพันธ     3(2-2-5) 

   (Customer Relationship Management Software Applications) 

     ลักษณะ  ความสาํคัญและการใชโปรแกรมสาํเร็จรูปเพ่ือการจัดการบรหิาร
ลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management: CRM) โดยคํานงึถงึความเหมาะ 

                       สมและสอดคลองกับสภาพขององคกร 

The nature, importance, and use of Customer Relationship Management 

(CRM) software application appropriateness and consistence with organization 

environment 

 

4123642 เทคโนโลยคีอมพวิเตอรและระบบปฏบิัติการ     3(2-2-5) 

   (Computer Technology and Operating Systems) 

โครงสรางคอมพิวเตอรและองคประกอบระบบคอมพิวเตอร  ระบบหนวยความจํา 

ระบบการนําขอมลูเขาและระบบแสดงผล ระบบการเชื่อมตอสถาปตยกรรมของไมโคร 

โปรเซสเซอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหม  ระบบปฏบัิตกิารและความกาวหนาของ

เทคโนโลยีดานโปรแกรมควบคุม  เครื่องการทาํงานรวมกนัระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร  

และกรณีศกึษาระบบปฏิบัตกิาร 

Computer architectures and parts of computer system; memory systems, 

input and output systems; interface systems; microprocessor architectures; new 

computer technologies; operating system and recent advances of machine control 

programs; hardware and software co-operations; case studies of operating systems 
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    2.4  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชีพ 
 



 

 

4123804         เตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ          1(60) 

    (Preparation for Field Experience in Business Computer) 

     เตรยีมความพรอมในดานตาง ๆ ใหนักศกึษากอนออกฝกประสบการณวิชาชพี

ระเบียบเงื่อนไขในการฝก  ลักษณะการปฏิบัตงิานที่เหมาะสม  การแตงกายบุคลกิภาพ

วินัยในการปฏบัิตงิาน  การแกไขปญหาตาง ๆ ในการฝก 

Prepares students for career training, rules and conditions for training, 

suitable jobs for training, how to dress, work place behavior, work discipline and 

how to solve various problems that may arise. 
 

4124810         ฝกประสบการณวชิาชพีคอมพิวเตอรธุรกจิ           6(600) 

    (Field Experience in Business Computer) 

    รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 4123804 เตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพ 

    คอมพิวเตอรธุรกิจ 

     นักศกึษาไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมธุรกจิหรอืหนวยงานราชการเปนเวลาไม

นอยกวา 600 ชั่วโมง นักศกึษาตองทํารายงานประกอบและมีการนเิทศจากคณาจารย

ในหลักสูตร 

     Students will enter a work study program with the industrial sector, the 

business sector, or other public organizations for a period of at least 600 hours. 

Students are required to submit training report and the program provide lecturer 

visitation at the training 
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6003801   เตรยีมสหกิจศกึษา           1(60) 

    (Cooperative  Education  Preparation) 

     การปฏิบัตกิารเตรยีมความพรอมกอนการออกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ

โดยใหมอีงคความรูในเรื่อง  หลักการ  แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการ

และระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา  เทคนิคการสมัครงานและการ

สอบสัมภาษณ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ มีความสามารถ 

   ในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชา เชน การปรับตัวในสังคม  

การพัฒนาบุคลกิภาพ  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสาร  มนุษยสัมพันธ  

การทํางานเปนทีม  โครงสรางการทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรู

เบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถาน

ประกอบการ  การเสรมิทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  และมีความรู

ความเขาใจในการจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงาน

โครงงาน  และการนําเสนอผลงานโครงงาน 

     This class serves as a preparatory curriculum before students enter the 

workforce. Examining the principles. Concepts and philosophy of Cooperative  

Education. The processes and regulations for applying for jobs and interviews. The 

basic skills required to operate within the establishment, and the ability to self-

develop according to the professional standards of each institution will be explored. 

The specific skills and attitudes this class seeks to develop are: social adjustment, 

personality development, English language skills, understanding information technology 

for communication, human  relations, team work, organization,  office work affairs, 

a cursory understanding of labor law and quality work management. We will 

conclude the class with an explanation of specific professional skills and ethics. 

Students will be expected to have a firm understanding of writing and presetting 

work projects, as well as crafting summary reports. 
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6004801   สหกิจศกึษา   6(600) 

    (Cooperative  Education) 

  รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน : 6003801  เตรยีมสหกิจศกึษา 

     การปฏิบัตงิานดานวิชาชพีตามสาขาวชิาในสถานประกอบการหรอืองคกรผูใช

บัณฑติเปนเวลา 16 สัปดาห หรอืไมนอยกวา 600  ชั่วโมง  โดยบูรณาการความรูท่ีได

จากการศกึษาในหลักสูตรการศกึษากับการปฏิบัติงานจรงิเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน  

การจัดทําโครงงาน  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน  การเขียนรายงานโครงงาน  และ

การนาํเสนอโครงงานตามคําแนะนาํของพนกังานพ่ีเลี้ยง  อาจารยท่ีปรกึษาหรอือาจารย

นิเทศ เพ่ือใหเกิดทักษะ  องคความรูในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ   

   มีลักษณะนสิัยหรอืบุคลกิภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัตงิาน  และเปนบัณฑติท่ีมีคณุสมบัติ

ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานท่ีพรอมจะทํางานไดทันทเีมื่อสาํเร็จการศกึษา 

     Students enter the workforce according to their specific fields of study for  

16 weeks (or not less than 600 hours) integrating the theory explored in the  

university with the practice involved with the occupation. Students are expected to 

engage in and complete: work projects, operating reports, and work presentations 

as per the suggestions of a senior officer and/or advisory teacher. The mission of 

this class is to imbue students with the skills, body of knowledge, character, 

personality and qualifications directly related to market need.  

 

 

 

 


