คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2558
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การ
ให้ สั ญ ลัก ษณ์ แ สดงกฎเกณฑ์ การอ้า งเหตุ ผ ลวิ ว ัฒ นาการความคิ ด ทาง
คณิ ตศาสตร์และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ในการดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึ ก ษาความหมายของสถิ ติแ ละการใช้ส ถิ ติ การรวบรวมและการเสนอ
ข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้า สู่ ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎี ความ
น่ าจะเป็ นเบื้องต้น การจัดลําดับและการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่ อง
แบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจง
แบบปกติ การอนุ ม านเชิ ง สถิ ติ การประมาณค่ า พารามิ เ ตอร์ ต่ า งๆ การ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัวแปร และสัดส่ วน การใช้ไคส
แควร์ สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย
3(3-0-6)
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกต์วิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ ให้เข้ากับการดําเนิ นชี วิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์
ชี ววิทยา ดาราศาสตร์ และที่เกี่ยวข้องเพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยู่ที่ดี
ขึ้นของมนุษย์

101-116 แคลคูลสั
3(3-0-6)
Calculus
วิชาบังคับก่ อน : 100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ศึกษาเรื่ องลิมิต ความต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์ และอินทริ กรัลของฟั งก์ชนั่ ค่าจริ ง
ตัวแปรเดียว อินทิกรัล ไม่ตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริ งและ
อนุกรมกําลัง
100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ

3(3-0-6)

Probability and Statistics
ศึกษาสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น การแจกแจงความ
น่าจะเป็ น การแจกแจงที่สาํ คัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
100-118 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ศึ ก ษาขั้น ตอนวิธี ก ารหาร ขั้น ตอนวิ ธีแ บบยุค ลิ ค อุ ป นัย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์
ความสั ม พัน ธ์ เ วี ย นบัง เกิ ด และระเบี ย บวิ ธี ผ ลเฉลย ขั้น ตอนวิ ธี แ บ่ ง และ
เอาชนะ บทนิ ยาม อุปนัย ความสัมพันธ์ทวิภาคและ ไดกราฟ การปิ ดของ
ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อย
และการแยกจําพวกเชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮา
มิลตันฟั งก์ชนั ถอดแบบขั้นตอนวิถีที่ส้ ันที่สุด ทรี แผ่ทวั่ เล็กสุ ดเฉพาะกลุ่ม
รากทรี การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ ป และฟังก์ชนั ถ่ายแบบ

100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Fundamentals
ศึกษาความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร องค์ประกอบและสถาปั ตยกรรมของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการบริ หารข้อมูล การ
สื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุ รกิ จ ความมัน่ คงของระบบ
สารสนเทศ จริ ยธรรมและมิ ติทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางงานและโปรแกรม
นําเสนอ เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่ างมนุ ษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึ กษา
ธรรมชาติ และนิ เวศวิ ทยาของสิ่ งมี ชี วิ ต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่ า
สิ่ งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจน
ปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุ ษย์ต่อปั จจัยทางกายภาพ โดยอาจ
มีตวั อย่างของกิจกรรมมนุ ษย์ที่อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเข้าใจต่อ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์ เพื่อการ
อนุรักษ์
100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
Fundamentals of Nanotechnology
ศึ ก ษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลัก การ
วิทยาศาสตร์พ้นื ฐานสําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ป
นาโน เครื่ องมือและการวิเคราะห์ทางด้าน นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นา
โนเทคโนโลยี ชี วภาพและนาโนเทคโนโลยี ท างการแพทย์ นาโน
อิเล็กทรอนิ กส์และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความ
เป็ นพิษของนาโนที่มีผลกระทบต่อชีวิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโน
เทคโนโลยีที่มีในปั จจุบนั และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต

3(2-2-5)

100-128 ชีวติ กับพลังงาน
3(2-2-5)
Life and Energy
ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพลัง งานและการดํา รงชี วิ ต ความหมายของ
พลังงานและชนิด ของพลังงานที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ปฏิสมั พันธ์ระหว่างพลังงาน
และรู ปแบบพลังงานและการเปลี่ยนรู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน
หลัก การประยุ ก ต์ใ ช้พ ลัง งานและศัก ยภาพของแหล่ ง พลัง งานทดแทน
ประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงาน
ใต้พิภพ พลังงานจากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ มการ
ใช้พลังงานทดแทน
100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
ศึ ก ษาวิ ท ยาการและเทคโนโลยีสมัย ใหม่ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ รวมถึ งแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต
และผลกระของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์

3(2-2-5)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่น
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนื อ
การรับอิทธิ พลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วน
สร้างสรรค์พ้ืนฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารย
ธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็ น
ต้นมา จนถึ งการเข้ามาของชนชาติ ตะวันตกและอิ ทธิ พลของอารยธรรม
ตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่

100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึกษาวิวฒั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัวเข้า
สู่ อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรม
ตะวันออก ผลกระทบต่ อการเปลี่ ยนแปลงแนวคิ ดทางด้านการเมื อง การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
3(3-0-6)
100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
Man and Art
ศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างมนุ ษย์กับการแสดงออกทางศิ ลปะในรู ปของ
สถาปั ตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคม
ที่มีอิทธิ พลต่อวิวฒั นาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้งแนวความคิดทาง
อุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ
3(3-0-6)
100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
Man and Music
ศึ ก ษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่ า ง ๆ ทั้ ง ของไทยและสากล ความเข้า ใจ
องค์ประกอบของดนตรี อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟั ง ผลงานเพลงเอกของโลก
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของดนตรี แต่ละสมัย รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวี
บางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรี ไทยได้

100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่าง ๆ การ
จับกลุ่มตัวโน้ตตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลง
เสี ยง บันไดเสี ยงต่างๆ การฝึ กอ่านตัวโน้ตง่าย ๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรี สากลได้
100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
General Psychology
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปัจจัยด้านชีววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม
พัฒนาของมนุษย์ ความจําของมนุษย์ การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ
แรงจูงใจ อารมณ์ของมนุษย์ ความคิด สติปัญญา จริ ยธรรม การปรับตัว
สุ ขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เน้นการบูร
ณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาพจริ งของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย

3(3-0-6)

3(3-0-6)
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย
สกุลกฎหมาย ที่สําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์ แขนง
ต่าง ๆ การใช้กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ างกฎหมาย
การตี ค วามกฎหมาย การอุ ด ช่ อ งว่ า งของกฎหมายสิ ท ธิ์ และการใช้สิ ท ธิ์
ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะต่าง ๆ

3(3-0-6)
100-142 หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง
รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมือง
ที่สาํ คัญ ตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศ

100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนู ญและโครงสร้างทางการ
ปกครอง สถาบันนิ ติบญ
ั ญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและ
การเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อง หลักการเปลี่ ยนแปลง การปกครองจนถึ ง
ปั จจุบนั รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิ จ ปั จ จัย กํา หนดอุ ป สงค์ อุ ป ทานของสิ น ค้า พฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภค ลักษณะสําคัญของการตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่ สมบู รณ์ การวิ เ คราะห์ ร ายได้ใ นบัญชี ผลิ ตภัณ ฑ์ป ระชาชาติ การ
กํา หนดรายได้ ป ระชาชาติ นโยบายการเงิ น และการคลัง โดยสั ง เขป
ความสําคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและ
รายได้ประชาชาติ
100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Skills in Social Dance
ศึ ก ษาความเข้า ใจและปฏิ บ ัติ ก ารเกี่ ย วกับ การลี ล าศ ประวัติ ค วามเป็ นมา
ทิ ศ ทางในการลี ล าศ การจับ คู่ ที่ ถู ก ต้อ ง ความรู ้ เ บื้ อ งต้น ในการลี ล าศ
มรรยาทในการลี ล าศ ทัก ษะเกี่ ย วกับ การลี ล าศแบบบอลรู ม และลาติ น
อเมริ กนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรู ปแบบต่าง ๆ
ความสัมพันธ์และอิ ทธิ พลของมนุ ษย์กับสังคม หน้าที่และความรั บผิดชอบ
ตลอดจนปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหน้าและสังคม
ออนไลน์

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึ ก ษาแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การเมื อ งและระบบเศรษฐกิ จ ที่ สํ า คั ญ
ความสัมพันธ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของ
การเกิ ด ปั ญหา รวมไปถึ ง ผลกระทบทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ในสัง คม
ตลอดจนการบริ หารจัดการเพื่อนําไปสู่การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยัง่ ยืน
100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึก ษาความหมาย ความรู ้พื้น ฐานเกี่ย วกับ ปรัช ญา อภิป รัช ญา ญาณวิท ยา
และคุณวิทยาทั้งปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การ
ตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของมนุ ษย์ และการประยุกต์ปรัชญามา
ใช้ในการดําเนิ นชี วิตอย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study skills in Higher Education
ศึ กษาปรั ชญา ระบบการศึ กษาและหลักสู ตรของมหาวิ ทยาลัย เป้ าหมายใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้างทักษะการ
เรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรี ยน เทคนิคการฟัง เทคนิ ค
การอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู ้ เทคนิคการพูดเพื่อนําเสนองาน
เทคนิ คการบริ หารเวลา เทคนิ คการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน
วิธีการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การเตรี ยมตัวสอบและวิธีการทําข้อสอบ
100-164 การใช้ ห้องสมุด
Using the Library
ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดําเนิ นงานและวิธีใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ใน
ห้องสมุด ระบบการจัด หมู่หนังสื อ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูล
และทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ

1(0-2-1)

100-165 การคิดวิเคราะห์
Critical Thinking
ศึก ษาความหมายการคิด ปั จ จัย พื้น ฐานของการคิด ลัก ษณะของการคิด
ความสัม พ นั ธ์ร ะหว่า งสมองก บั การคิด ความสํ า ค ญั ของการคิด
กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด การป้ องกันและแก้ไขข้อบกพร่ อง
ในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ เน้นพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ จาก
กรณี ศึก ษา การเผชิญสถานการณ์ การคิด วิเ คราะห์เ หตุผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม
เทคนิ คการคิด วิเคราะห์เ พื่อตัด สิ นใจอย่างสมเหตุสมผลและการนําเสนอ
องค์ความรู ้ที่เป็ นสัมฤทธิ ผลจากการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์

3(3-0-6)

100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิสัยทัศน์
วัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้ างภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซี ยนแถบ
ภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในอาเซียน
100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
Ideal Graduate
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
มหาวิ ท ยาลัย กระบวนการพัฒ นาตนเพื่อเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามที่ ดี การทํา
กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ วนรวม การรู ้ จ ั ก สิ ทธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตน การเรี ยนรู ้
ประชาธิปไตย การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรมและจริ ยธรรมและการ
ปฏิ บตั ิ ตนห่ างไกลจากยาเสพติ ด การทํานุ บาํ รุ งรั กษาศิ ลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนและชาติ เพื่อนําองค์ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึง
ประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

2(1-2-3)

2(1-2-3)
100-168 หาดใหญ่ ศึกษา
Hatyai Studies
ศึกษาประวัติศาสตร์
สภาพอดี ตและปั จจุบนั ของธุ รกิ จเมืองหาดใหญ่
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ความเชื่อ ที่มีอิทธิ พลต่อการดํารงชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ สภาพปั จจุบนั และปั ญหาของอําเภอใหญ่

ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต
100-169 การคิดเชิงสร้ างสรรค์
3(2-2-5)
Creative Thinking
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับความคิดเชิ งสร้างสรรค์ องค์ประกอบและ
รู ป แบบของความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ กระบวนการคิ ด เชิ งสร้ างสรรค์ การ
แสวงหาข้อมูลและความรู ้ เทคนิ คการคิดเชิงสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน แนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจําวัน
100-170 ความปลอดภัยในชีวติ
2(2-0-4)
Safety for Life
ศึกษาความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในชีวิตจากสิ่ งแวดล้อม อาหาร การจราจร ภัยธรรมชาติ อัคคีภยั การใช้ชีวิต
ทัว่ ไป ความปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์ ความปลอดภัยจากยาเสพติด
เทคนิควิธีการจัดการกับความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในชีวิต
100-171 กีฬาและนันทนาการ
1(0-2-1)
Sports and Recreation
ศึกษาความสําคัญและความจําเป็ นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่ วมกิจกรรม
นันทนาการต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง การเลือกรู ปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัด
กิจกรรมทางนันทนาการ
100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
Multiculturalism
ศึ ก ษาความหมาย ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรม ทั้ง ตะวัน ตก และตะวัน ออก วัฒ นธรรมไทย และวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นใต้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของ
โลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์

3(3-0-6)

100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
Life and Literature
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น
นวนิยาย บทกวี บทละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับชี วิต ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริ ง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม ทั้งยังส่ งเสริ มการ
อ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน

3(3-0-6)

100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ศึ ก ษาหลักการและแนวคิ ดปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง แนวทางการนํา ไป
ประยุกต์ใช้ในรู ปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริ หาร
จัดการในครอบครั ว การจัดการของชุ มชน การประกอบการขนาดย่อม
ขนาดธุ รกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลก

3(2-2-5)

100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชน
ชาติตะวันออกและภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและภูมิ
ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ใต้ เน้ น ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้ า นเกษตรกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี
เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต

3(3-0-6)

100-242 สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดสําคัญเกี่ ยวกับสันติ ภาพและสันติ ศึกษา ปั ญหา
ความขัดแย้งและความรุ นแรงในครอบครัว สังคม ชุมชน ชาติ และระหว่าง
ประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ นรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิ ตวิทยาสังคม
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี

3(3-0-6)

100-245 การปรับตัวทางสั งคม
Social Adjustment
ศึกษาหลักการ แนวคิด ในการดําเนิ นชี วิตในสังคมและระบบการทํางาน
จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ หลัก การครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒ นา
บุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร การสร้ าง
มนุ ษยสัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันในองค์กร และระบบบริ หารงานอย่างมี
คุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรี ยมสู่ กระบวนการสหกิจศึกษาหรื อ
การทํางานในอนาคต

2(1-2-3)

3. กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร ใน
ด้านการฟัง การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการ
ใช้ภาษา

3(2-2-5)

100-151 ภาษาอังกฤษ 1
English I
ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานและคําศัพท์ในชี วิตประจําวันเบื้องต้น
เพื่อนําไปสู่การฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ เช่น เน้นทักษะการฟังเพื่อ
ฝึ กฝนการออกเสี ย งในภาษาอัง กฤษที่ ถู ก ต้อ ง นัก ศึ ก ษาสามารถโต้ต อบ
ภาษาอัง กฤษในประโยคสั้ น ๆ สามารถอ่ า นเพื่ อ หารายละเอี ย ดและจับ
ใจความ และสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้เป็ นประโยค

3(2-2-5)

100-152 ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้ างในระดับกลางและคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในชี วิตที่
กว้างขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในพูดและเขียนลักษณะการบรรยาย อีกทั้ง
เพื่อพัฒนาทักษะการฟั งและการอ่านในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อ
การสื่ อสาร

3(2-2-5)

100-154 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
ศึ กษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจี นกลางด้วยอักษรจี น(pinyin)ให้
ถูกต้องชัดเจนตาม หลักสัทอักษรจี น วิธีเขียนภาษาจี นพื้นฐาน การสร้ าง
ประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษา
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา
100-155 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การ
อ่านจับใจความ การอ่าน วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์และการเขียน
ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

3(2-2-5)

100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะ
การพู ด แบบต่ า งๆในที่ ชุ ม ชนที่ ถู ก ต้อ ง การใช้ถ ้อ ยคํา สํา นวนที่ ไ พเราะ
ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินชีวิต

3(2-2-5)

100-252 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิชาการเฉพาะด้ าน
English for Academic Purpose
ศึกษาคําศัพท์ทางวิชาการเฉพาะวิชาชี พ โดยการอ่านบทความ และการฟั ง
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน การเขียนและการพูดในเชิ งวิชาการ เช่ น การเขียน
โครงการ การสรุ ปบทความทางวิชาการเฉพาะด้าน และแสดงความคิดเห็นทั้ง
ในรู ปแบบการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึ กษาต่อเนื่ องจากภาษาจี น 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่ สูงขึ้น ใช้
ภาษาให้ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม การค้นคําศัพท์จาก
พจนานุ ก รม ศึ ก ษาความแตกต่ า งของอัก ษรจี น แบบตัว เต็ ม (Traditional
Character) และตัวย่อ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ 600
คํา
100-300 ภาษามลายู 1
Malay I
ศึกษาโครงสร้ างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

100-301 ภาษามลายู 2
Malay II
วิชาบังคับก่ อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะด้า นการฟั ง พูด อ่ า น เขี ย นภาษามลายูใ นระดับ ต้น ที่
ต่อเนื่ องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตาม
สถานการณ์ที่กาํ หนด

3(2-2-5)

100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคา
ตะคานะ คําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคใน
การสื่ อ สาร ฝึ กทัก ษะการฟั ง เพื่ อ ความเข้า ใจ โดยการถามตอบเป็ น
ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัว ด้วยการ
พูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร

3(2-2-5)

100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
Japanese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟั ง การออกเสี ยงและการ
พู ด การเขี ย นประโยค การอ่ า น ข้อ ความพื้ น ฐานและคํา ศัพ ท์ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ
และอักษรคาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม

3(2-2-5)

100-304 ภาษาเกาหลี 1
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่
ใช้ในชี วิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ ก
อ่านข้อความ ฝึ กการเขียนเป็ นรู ปประโยค

3(2-2-5)

100-305 ภาษาเกาหลี 2
Korean II
วิชาบังคับก่ อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสารด้วยการ
ฟั ง และพูด ภาษาเกาหลี แ ละเรี ย นรู ้ ค าํ ศัพ ท์ที่ ใ ช้ใ นการทํา งาน คํา ศัพ ท์ใ น
บทเรี ยน โดยฝึ กการใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น

3(2-2-5)

100-306 ภาษาเขมร 1
Khmer I
ศึกษาและฝึ กทักษะเบื้องต้นด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เขมร ศึกษาไวยากรณ์เบื้องต้นและรู ปประโยคพื้นฐาน ฝึ กออกเสี ยงตามหลัก
สัทศาสตร์ ฝึ กอ่านประโยคง่าย ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
100-307 ภาษาเขมร 2
Khmer II
วิชาบังคับก่ อน : 100-306 ภาษาเขมร 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรใน
ระดับที่ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท

3(2-2-5)

3(2-2-5)

อ่ า นสั้ นๆ และฝึ กการสนทนาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การค้า ธุ ร กิ จ การเดิ น ทาง
การศึกษา
100-308 ภาษาพม่ า 1
Myanmar I
ศึ กษาและฝึ กทักษะเบื้ องต้นด้านการฟั ง พูด อ่าน และการเขี ยนภาษาพม่า
ศึ ก ษารู ปประโยคและไวยากรณ์ พ้ื น ฐานเน้ น ฝึ กบทสนทนาที่ ใ ช้ ใ น
ชี วิตประจําวัน การอ่านฝึ กอ่านข้อความสั้น ๆ สามารถสรุ ปและตอบคําถาม
ได้ การเขียนประโยคง่าย ๆ ได้

3(2-2-5)

100-309 ภาษาพม่ า 2
Myanmar II
วิชาบังคับก่อน : 100-308 ภาษาพม่ า 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าใน
ระดับที่ยากขึ้น การฟั งเพื่อจับใจความ การอ่านและการเขียนย่อหน้าและบท
อ่านสั้นๆ และฝึ กการสนทนาในทางธุรกิจ

3(2-2-5)

100-310 ภาษาตากาล็อก 1
Tagalog I
ศึกษาคําศัพท์พ้นื ฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาตากาล็อก

3(2-2-5)

100-311 ภาษาตากาล็อก 2
Tagalog II
วิชาบังคับก่ อน : 100-310 ภาษาตากาล็อก 1
ศึ กษาคําศัพ ท์ รู ปประโยคและไวยากรณ์ ในระดับที่ สูงขึ้น เน้นการฝึ กบท
สนทนาในเรื่ องเฉพาะทางมากขึ้น เช่น การติดต่อธุรกิจ

3(2-2-5)

100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
ศึกษาการสนทนาในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นทักษะด้านการฟังและการพูด และ
ศึกษาสํานวนการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยุทธ์ในการพูดเพือ่ แสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ

3(2-2-5)

100-354 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ
English for Business
ศึกษาคําศัพท์และสํานวนทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น โครงสร้างองค์กร การเขียน
กระบวนการทางธุ รกิ จ การอ่ านข้อมูลเชิ งสถิ ติ มารยาทการอยู่ร่วมกันใน
สํานักงาน การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดเรี ยงกําหนดการและการนัดหมาย
บันทึกข้อความ จดหมายเวียน คําเตือน ป้ ายประกาศ

3(2-2-5)

100-355 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้ทกั ษะการอ่านข้าม การอ่านแบบกวาด
การเดาคําศัพท์จากเนื้อเรื่ อง การอ่านเพื่อจับใจความ เพื่อเสริ มทักษะการอ่าน
ในภาษาอังกฤษให้มีความเข้าใจรวดเร็ วยิ่งขึ้น นอกจากนี้นกั ศึกษายังสามารถ
เพิ่ ม พู น ความรู ้ ด้ า นคํา ศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษผ่ า นการอ่ า นจากเนื้ อเรื่ องที่
หลากหลาย

3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางบริหาร
201-203 องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ศึกษาลักษณะขององค์การ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดาํ เนิ นงานของ
องค์การธุรกิจ หน้าที่สาํ คัญของกระบวนการบริ หาร การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้า
ทํางาน การสัง่ การ และการควบคุม พร้อมทั้งเครื่ องมือทางการจัดการเบื้องต้น
201-208 สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีและวิธีการสถิติต่างๆ สําหรับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อการตัดสิ นใจและวางแผนทางธุ รกิจ การสํารวจตัวอย่าง การแจกแจงของตัวอย่าง
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเ คราะห์ ถ ดถอย และสหสัม พัน ธ์ อย่า งง่ า ย การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและ
สหพันธ์พหุ คูณ และการวิเคราะห์อนุ กรมเวลาและการตัดสิ นใจเชิ งสถิติและฝึ กปฏิบตั ิการ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ
201-303 การจัดการการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์เชิ งธุ รกิ จ วัฏจักรชี วิตผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการ
ควบคุม การเลือกทําเลที่ต้ งั การวางผังโรงงาน การศึกษางาน วัสดุคงคลัง การควบคุม
คุณภาพ การจัดการงานซ่อมและบํารุ งรักษา ปั จจัยมนุษย์ที่มีผลต่อการดําเนินงาน
3(3-0-6)
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
Small Business Management
วิชาบังคับก่อน : 201-203 องค์ การและการจัดการ
ศึ ก ษาถึ ง การริ เ ริ่ ม จัด ตั้งและดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ หมาะสมกับ ทรั พ ยากร สภาพแวดล้อ ม โดย
คํานึ งถึงการจัดการด้านการผลิต การตลาด การเงิน
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ การ
จัดทําโครงการที่มีความเป็ นไปได้ และเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน การศึกษาจากกรณี ศึกษาธุรกิจ
ขนาดย่อมในเขตภาคใต้

201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

3(3-0-6)

ลงทะเบียนแล้ วอย่ างน้ อย 99 หน่ วยกิต

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจัดการเชิ งกลยุทธ์ในกระบวนการธุ รกิ จ ความรั บผิดชอบขององค์การ
ธุรกิจต่อสังคม การกําหนดทิศทางขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การ การกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์สู่ การปฏิบตั ิในสถาณการณ์ต่างๆ การประเมินผลและ
ควบคุมทางกลยุทธ์
201–423 เกมจําลองทางธุรกิจ
3(2–2–5)
Business Simulation Game
วิชาบังคับก่อน : ต้ องเป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
ศึกษาและปฏิบตั ิการทางธุ รกิจในสถานการณ์จาํ ลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบูรณา
การความรู ้ทางกลยุทธ์ธุรกิจ หลักการลงทุน การเลือกประเภทและขนาดขององค์กรธุรกิจ การ
จัดการ การเงิ น การลงทุ น การบัญชี การตลาด การผลิ ต การดําเนิ นการ ทรั พยากรมนุ ษย์
ปฏิ บตั ิ การในบทบาทของผูบ้ ริ หารองค์กรที่ ตอ้ งวางแผน ตัดสิ นใจ และปรั บตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมเชิงพลวัตรของธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
3(2-2-5)
202-101 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการ
บัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี
การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงิ นสําหรั บกิ จการซื้ อขายสิ นค้าและกิ จการ
ให้บริ การ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย
202–103 การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation I
ศึกษานโยบายภาษี อากร วิธีการประเมิน หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บและรายละเอี ยดในการ
ปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต ศุลกากร และอื่นๆ การคํานวณ
ภาษี การยื่นแบบรายการและการเสี ยภาษีทางธุ รกิจ การอุทรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่ อง
ภาษีอากรแต่ละประเภท ปั ญหาภาษีอากรและผลกระทบต่อการตัดสิ นใจทางการเงินและการ
บริ หาร รวมถึงการวางแผนภาษีเบื้องต้น

202-205 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ศึกษาขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของผูบ้ ริ หารการเงิน เป้ าหมายและความสําคัญของการ
จัดการทางการเงินของธุ รกิจ รู ปแบบของธุ รกิจและภาษีอากร การอ่านและตีความหมายงบ
การเงินขั้นต้น เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบื้องต้นในการจัดการทางการเงินของ
ธุ รกิ จ ทั้งในด้านการจัดหาและจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการดําเนิ นงาน การจัดการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงินถึงสถาบันการเงินและตลาดการเงิน
202-316 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่อน : 202-101 หลักการบัญชีและสอบผ่ านในรายวิชาดังกล่ าว
ศึกษาถึงการวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี อื่นๆที่สาํ คัญเพื่อการวางแผน
การควบคุ ม และการตัดสิ นใจ รวมถึงการบริ หารและการจัดการงบกระแสเงิ นสด แนวคิด
เกี่ยวกับต้นทุน ระบบต้นทุน การควบคุมต้นทุน และความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน จํานวน
การผลิตและกําไร การจัดทํางบประมาณ การนําข้อมูลการบัญชีตน้ ทุนไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสิ นใจในระยะสั้นและระยะยาว การบัญชีตามความรับผิดชอบ รวมถึงการควบคุมการ
ดําเนินงานของกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอน และภายใต้ความเสี่ ยง
203-101 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(3-0-6 )
Business Economics
ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค วิธีการประยุกต์ หลักและ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ เช่น
อุปสงค์และอุปทานสําหรับตลาดต่าง ๆ การสํารวจตลาด การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์
ต้นทุน การกําหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่ อและการตัดสิ นใจในการลงทุน
การวิเคราะห์กรณี ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
203-201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาถึงแนวคิดทางการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ หน้าที่ของตลาด สถาบัน
ทางการตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค การวิเคราะห์และการเลือกตลาด
เป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตลาด และส่ วนประสมการตลาด

204–300 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(2–2–5)
Management Information Systems
ศึกษาองค์การธุรกิจดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริ หารธุรกิจ ระบบสารสนเทศของ
องค์ก ารธุ ร กิ จ การบริ ห ารองค์ก ารธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศเชิ ง กลยุท ธ์ กลยุท ธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกต์ระบบ
สารสนเทศสมัยใหม่ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบวางแผนทรั พยากรขององค์การ ระบบ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการจัดการความรู ้ ระบบการจัดการความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ และฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยระบบสารสนเทศขององค์การธุรกิจ
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาหน้าที่ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึ กอบรม การพัฒนา
อาชี พ การจ่ายผลตอบแทนสวัสดิการ จูงใจ บํารุ งขวัญ การประเมินผลงาน การเปลี่ยนแปลง
ตําแหน่ง กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ และแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
301 – 209 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Laws
ศึกษาความหมายและลักษณะทัว่ ไปของนิ ติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับ ชื้อ
ขาย เช่าทรัพย์เช่าชื้อ จํานอง จํานํา คํ้าประกัน และกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั จํากัด
บริ ษทั มหาชนจํากัด รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ เช่น สหกรณ์ รัฐวิสาหกิ จ
สมาคมการค้า หอการค้า ตลอดจนพระราชบัญ ญัติ ต่ า ง ๆ เช่ น ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บ ัต ร
เครื่ องหมายการค้า คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และส่ งเสริ มการลงทุน

2.2 กลุ่มวิชา วิชาเอกบังคับ
204–200 การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Basic Programming
ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเรื่ องการเขียนโปรแกรม หลักการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา การ
จําลองความคิด การเขียนผังงาน(Flowchart) เพื่ออธิ บายการทํางานของโปรแกรม โครงสร้าง
การควบคุมชนิ ดข้อมูล โครงสร้างข้อมูล นิ พจน์คาํ สั่งในการเขียนโปรแกรม หลักไวยากรณ์
การสร้างคําสั่งสําหรับเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน่ ฐานข้อมูล การเขียน
โปรแกรมเชื่ อ มต่ อ กับ ฐานข้อมู ล การทดสอบ การติ ด ตั้ง และการเขี ย นเอกสารประกอบ
โปรแกรม
204–201 โครงสร้ างข้ อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2–2–5)
Data Structure and Algorithms
วิชาบังคับก่อน : 204–200 การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ น
ศึกษาความหมายและแนวคิด ทฤษฎี ของโครงสร้ างข้อมูล และเทคนิ คการออกแบบ การ
วิเคราะห์ปัญหาและการหาประสิ ทธิ ภาพอัลกอริ ธึมของโปรแกรมของโครงสร้างข้อมูลแบบ
ต่างๆ ได้แก่ อาร์ เรย์ สแตค คิว ลิงค์ลิสต์ ทรี ฮีพ อัลกอริ ธึมเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลและการ
เรี ยงลําดับข้อมูล
204–202 ระบบการจัดการฐานข้ อมูล
3(2–2–5)
Database Management Systems
ศึ ก ษาความรู ้ เ กี่ ย วกับ หลักการของระบบฐานข้อมูล โดยเน้น ในเรื่ องระบบฐานข้อมูลเชิ ง
สัมพันธ์ รู ปแบบของฐานข้อมูล สถาปั ตยกรรมของระบบฐานข้อมูล แบบจําลองข้อมูล ข้อมูล
เชิ งสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานสําหรับจัดการฐานข้อมูล การสร้างโมเดลจําลองความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูล หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล กระบวนการปรับบรรทัดฐาน
การจัดการระบบฐานข้อมูล การคงสภาพของฐานข้อมูล การจัดการ
ทรานแซกชัน (Transaction) และการฝึ กภาคปฏิ บตั ิ การใช้งานโปรแกรมระบบจัดการ
ฐานข้อมูล และภาษา SQL

204–204 การวิเคราะห์ และการออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2–2–5)
Information Systems Analysis and Design
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบ ทางเลือก
วิธีการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การเขียน
แผนภาพแสดงแบบจําลอง การออกแบบระบบ และการพัฒนาระบบงาน การทดสอบระบบ
และการติดตั้งระบบ การจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบและการประเมินผล การศึกษาความ
เป็ นไปได้ของการพัฒนาระบบและการนําเสนอ ผลการวิเคราะห์และออกแบบ
204-208 ทักษะการใช้ ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
Computer Software Usage Skill I
มุ่งเน้นความรู ้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สาํ เร็ จรู ปทางธุรกิจ โดยมีแนวคิดในการเลือกใช้โปรแกรมที่
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ เช่ น งานด้านบัญชี งานด้านการสื่ อสารในองค์กร งานด้านการ
นําเสนอผลงาน
204-209 โปรแกรมประยุกต์ เพือ่ การออกแบบกราฟิ กในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Application Program For Graphics Design in Business
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับความหมายและประเภทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์
กระบวนการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์แบบ Desktop Publishing การจัดรู ปแบบ การเลือกใช้ตวั อักษร
การเลือกสี ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่ งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่ งพิมพ์
ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป
204–301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
วิชาบังคับก่ อน : 204–200 การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้ นและ 204-202 ระบบ
จัดการฐานข้ อมูล
ความสําคัญ องค์ประกอบ และสถาปัตยกรรมของการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การสร้างเว็บเพจ
ขั้นพื้นฐาน การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบต่างๆ การเรี ยกใช้งานออบเจ็กต์ต่างๆ วิธีการหา
ข้อผิดพลาดและการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งการประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูล การจัดการ
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และกรณี ศึกษา การประยุกต์การเขียนโปรแกรมบนบน
เว็บสําหรับงานธุรกิจ

204–302 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย
3(2–2–5)
Data Communication and Networks
องค์ประกอบและความเป็ นมาของการสื่ อสารข้อมูลการส่ งผ่านข้อมูลทั้งทางเดียวและสองทาง
ชนิ ดของการส่ งข้อมูล แอนาลอก
ดิ จิตอล ชนิ ดของสายนําสัญญาญ ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต สถาปั ตยกรรมมาตรฐานแบบจําลองโอเอสไอ โทโพโลยี
อุปกรณ์เครื อข่าย โปรโตคอลและสื่ อสัญญาณหมายเลขไอพี โครงสร้างระดับกายภาพ ระบบ
เครื อข่ายระดับและประเภทต่างๆ หน่ วยงานมาตรฐานและผูใ้ ห้บริ การ
แนวโน้มและ
พัฒนาการของการสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์การจัดการเครื อข่าย เบื้องต้น
ภัยรุ กรานและความมัน่ คงของเครื อข่ายและการฝึ กปฏิบตั ิ
204–303 เทคโนโลยีฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์ แวร์ ระบบ
3(2-2-5)
Hardware and Systems Software Technology
ศึ ก ษาสถาปั ต ยกรรมและหน้า ที่ โ ดยทั่ว ไปของระบบคอมพิ ว เตอร์ หน่ ว ยประมวลผล
หน่ วยความจํา และอุปกรณ์ นาํ เข้าและแสดงผลข้อมูล ระบบขนส่ งข้อมูล แผงวงจรหลัก
แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบตั ิการ โปรเซส การจัดการหน่วยความจํา สื่ อจัดเก็บข้อมูล การ
ป้ องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิบตั ิการติดตั้งซอฟต์แวร์ ระบบ
และซอฟต์แวร์ประยุกต์ ก้าวทันเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ยคุ ปัจจุบนั
204–319 พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ แนวทางการดําเนิ นการเข้าสู่ พาณิ ชย์
ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
อิ เล็กทรอนิ กส์ หลัก การตลาดอิ เล็กทรอนิ กส์ ภาษี กับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การเลื อกใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชําระเงินออนไลน์ การจัดการ
ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบรั กษาความปลอดภัยบนอิ นเตอร์ เ น็ ต การจดทะเบี ย น
พาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายพาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การบริ หารธุ ร กิ จ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสําเร็ จ ตลอดจนทิศทางและอนาคตของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

204-400 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Security
ศึ กษาระบบความปลอดภัยการเข้ารหัส การวิเคราะห์ รหัส มาตรฐานการเข้ารหัสข้อมู ล
เทคนิ คการสร้างรหัสและข้อตกลงในการสื่ อสาร การจัดการระบบรหัสสาธารณะ ลายเซ็น
แบบดิจิทลั ระบบความปลอดภัยของแฟ้ มข้อมูล การเข้าไปในระบบฐานข้อมูล ระบบการ
ตรวจหาผูบ้ ุกรุ ก แบบจําลองความมัน่ คงของสารสนเทศ การปฏิเสธการให้บริ การ หลักการ
ตรวจสอบ การเข้า รหั ส การใช้คี ย ์กับ สารสนเทศ การควบคุ ม การเข้า ถึ ง กฎแห่ ง สิ ท ธิ์
มาตรฐานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
204-401 กลยุทธ์ ระบบสารสนเทศและการจัดการ
3(2-2-5)
Information Systems Strategy and Management
ศึกษาแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศธรรมาภิบาล วิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิ จ การพัฒนากลยุทธ์
ระบบสารสนเทศ วิเคราะห์ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสอดคล้องระหว่างกล
ยุท ธ์ ธุ ร กิ จ กับ กลยุท ธ์ร ะบบสารสนเทศ การวางแผนระบบสารสนเทศ การจัด การระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศกับการแข่งขันความเป็ นผูน้ าํ โครงสร้างองค์การ และหน้าที่ฝ่าย
ระบบสารสนเทศ การบริ การของฝ่ ายสารสนเทศ การจัดการความเสี่ ยง และการประเมินผล
การดําเนินงานของฝ่ ายระบบสารสนเทศ
204-403 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Project Management
ศึกษาความหมายของโครงการและการบริ หารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะที่
สําคัญเพื่อนําไปสู่ ความสําเร็ จของโครงการ ประกอบด้วย การบริ หารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยครอบคลุมการบริ หารการบูรณาการ การบริ หารเวลา การบริ หารขอบเขต
การบริ หารค่าใช้จ่าย การบริ หารคุณภาพ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การบริ หารการสื่ อสาร
การบริ หารความเสี่ ยง และการบริ หารการจัดซื้ อจัดจ้าง ขั้นตอนการดําเนิ นโครงการ การ
จัดทําแผน การดําเนินการ การควบคุม การนําเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การปิ ดโครงการ รวมถึงการฝึ กปฏิบตั ิการใช้คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพื่อการบริ หารโครงการ

204–404 โครงงานทางคอมพิวเตอร์
3(1–4–4)
Computer Project
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 หรือผ่ านรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
ไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต
ศึกษาการฝึ กค้นคว้า การศึกษาขั้นตอนวิธีการวางแผนโครงงาน การทําโครงงานทางด้านการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในธุรกิจ ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา การวิเคราะห์และกําหนดรายละเอียด
ของโครงงานคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง แบ่ ง ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการใช้ง าน เช่ น โครงงานด้า น
มัลติ มีเ ดี ย โครงงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงงานด้านฐานข้อมู ล โครงงาน
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โครงงานด้านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
หรื อโครงงานด้านอื่ น ๆ ที่ นัก ศึ กษาสนใจ ศึ กษาค้นคว้าเอกสาร จัดทําข้อเสนอโครงงาน
พัฒนาโครงงาน จัดทํารายงาน นําเสนอและเผยแพร่ โครงงาน
2.3 กลุ่ม วิชาเอกเลือก
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรม ความสําคัญของจริ ยธรรมทางธุ รกิจ เหตุผลที่องค์การธุ รกิจ
ต้องมีจริ ยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างจริ ยธรรมในองค์การธุรกิจ โดยเน้นจริ ยธรรม
ของผูบ้ ริ หาร และจริ ยธรรมของพนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ ศึกษาโดย
ใช้กรณี ตวั อย่างประกอบ
3(2-2-5)
204–210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
Multimedia and Animation Technology
ศึกษาการวิเคราะห์ ขั้นตอนในการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน การเขียนเนื้อเรื่ อง การออกแบบตัว
ละคร การสร้างสตอรี่ บอร์ ด การสื่ อความหมายภาพด้วยกล้องและมุมกล้อง ความต้องการวาง
แผนการผลิตการออกแบบ การสร้างแอนิ เมชัน กระบวนการพัฒนาแผนการการผลิต ทีมผลิต
ก่อนผลิต หลังผลิต การติดตามผลการผลิตเพื่อสร้างชิ้นงานมัลติมีเดีย
204-316 ทักษะการใช้ ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
Computer Software Usage Skill II
วิชาบังคับก่ อน : 204-208 ทักษะการใช้ ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์ 1
เพื่อให้ผศู ้ ึกษามีความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์ สาํ เร็ จรู ป ในระดับที่สามารถสอบให้
ได้ใบรับรองมาตรฐานสากล มุ่งสู่ความเป็ นมืออาชีพ

204-317 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
The Development of Business Information Systems
ศึกษาการใช้งานเครื่ องมือในการติ ดต่อกับฐานข้อมูล เขียนโปรแกรม สร้ าง จัดการงานที่
ติดต่อกับฐาน ข้อมูล การเพิ่ม แก้ไข ลบ สื บค้นข้อมูล ควบคุมความถูกต้องในฐานข้อมูล สร้าง
ส่ วนประสานการติดต่อกับผูใ้ ช้ และรายงานเพื่อประยุกต์ใช้สาํ หรับงานธุรกิจ
204-318 การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ เพือ่ การวางแผนทรัพยากรองค์ กร
3(2-2-5)
Enterprise Resource Planning Software Application
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความรู ้ พ้ื น ฐานของการวางแผนทรั พ ยากรองค์ก ร แนวคิ ด ระบบและ
ความสําคัญของระบบสารสนเทศแบบบูรณาการในองค์กร การจัดหาและการนําซอฟต์แวร์
ทาง ERP มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพขององค์กร
204–402 การสั มมนาทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar in Business Computer
ศึกษาการค้นคว้าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย ดูงานองค์การธุ รกิจหรื อเชิ ญวิทยากร ให้
นักศึกษาทํารายงานนําเสนอผลงานร่ วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นต่างๆ
3(2–2–5)
204–405 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
Business Decision Support Systems
ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการตัดสิ นใจทางธุรกิจ และการใช้ระบบสนับสนุนเพื่อ
ตัดสิ นใจในธุรกิจ เทคนิ คการจัดระบบสารสนเทศ การใช้คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูล การ
สร้างระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ และเทคนิคในการค้นหาข้อมูล กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการใช้และ
การสร้างแบบจําลองเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจทางการเงินและการตลาด
204–406 หัวข้ อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1
3(2–2–5)
Special Topics in Business Computer I
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ ผ้ ูสอน
ศึ กษาหัวข้อวิชาใหม่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จที่น่าสนใจ คําอธิ บายรายวิชาเป็ นไป
ตามที่สาขาวิชากําหนด

204–407 หัวข้ อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2
3(2–2–5)
Special Topics in Business Computer II
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ ผู้สอน
ศึ กษาหัวข้อวิชาใหม่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จที่ น่าสนใจ คําอธิ บายรายวิชาเป็ นไป
ตามที่สาขาวิชากําหนด
204-409 ระบบการจัดการความรู้
3(2–2–5)
Knowledge Management System
การจัดการความรู ้เบื้องต้น ซึ่ งครอบคลุมการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือและแนวทางปฏิบตั ิในการ
จัดการความรู ้ในองค์กร เนื้อหาที่สาํ คัญประกอบด้วย แบบจําลองการจัดการความรู ้ กรอบและ
วงจรชี วิตในการจัดการความรู ้ ความทรงจําขององค์กรและเรี ยนรู ้ การกลัน่ กรององค์ความรู ้
ประเด็นด้านการแทนและวิศวกรรมองค์ความรู ้ แนวทางปฏิบตั ิที่ดี ปั จจัย ด้านวัฒนธรรมและ
เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรั พย์สินทางปั ญญาและงานสร้ างสรรค์ กรณี ศึกษา เทคนิ คและ
เครื่ องมือในการจัดการความ
204-410 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ ไร้ สาย
3(2–2–5)
Mobile Application Development
หลักการเครื่ องมือและเทคนิ คของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สําหรั บระบบงานที่ ใช้กบั
อุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ไร้สาย โดยอาศัยเทคนิ คตามมาตรฐานเปิ ด J2ME หรื อ MIDP
คุ ณ ลัก ษณะและข้อ จํา กัด ของอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ เครื่ อ งมื อ และภาษาที่ ใ ช้สํา หรั บ พัฒ นา
โปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุ ปกรณ์ เคลื่ อนที่ ส่ วนติดต่อระบบสําหรั บ
โปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่ วยความจําและส่ วนเก็บบันทึ กข้อมูล การติดต่อกับผูใ้ ช้ การ
สื่ อสารกับระบบภายนอก การเชื่ อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจําลองเพื่อทดสอบและ
แก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์
3(3–0–6)
204-411 การเป็ นผู้ประกอบการและการสร้ างธุรกิจใหม่
Entrepreneurship and New Venture Creation
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการ ทักษะที่จาํ เป็ นของผูป้ ระกอบการ การพัฒนาและประเมิน
โอกาสของการประกอบการ บทบาทและความรับผิดชอบของผูร้ ่ วมลงทุนในการสร้างธุรกิจ
ใหม่ การพัฒนาแผนสําหรับธุรกิจใหม่ กระบวนการการสร้างธุ รกิจใหม่ จริ ยธรรมของการ
เป็ นผูป้ ระกอบการ ประเด็นอื่นที่สาํ คัญในการจัดการการประกอบการ

204-412

การวิจัยธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research
วิชาบังคับก่ อน : 201-208 สถิติธุรกิจ
ศึกษาความสําคัญของการวิจยั ธุ รกิจ ขั้นตอนของกระบวนการวิจยั ธุรกิจ การจัดทําโครงร่ างการ
วิจยั การกําหนดวัตถุประสงค์ และสมมติฐาน การสุ่ มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงานการวิจยั และฝึ กปฏิบตั ิการโปรแกรมสําเร็ จรู ป

204-413 สั มมนาคุณธรรมจริยธรรม

3(1-4-4)

Seminar in Morals and Ethics
ตระหนักในคุ ณธรรม จริ ยธรรม มี วินัย ตรงต่ อเวลา และรั บผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เข้าใจภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้ง รู ้จกั เคารพ
สิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและ
สังคม รู ้จกั การใช้เหตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
204–479 สหกิจศึกษา
9(0–40–9)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่ อน : 100-245 การปรับตัวทางสั งคม
ปฏิบตั ิงานจริ งในธุรกิจประเภทต่างๆ โดยที่การปฏิบตั ิงานและการทํารายงานจะต้องอยูภ่ ายใต้
การดูแลของผูบ้ ริ หารแต่ละสถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา
หรื อไม่นอ้ ยกว่า 600 ชัว่ โมง
204–499 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
2(0–40–0)
Internship
การให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ดลองปฏิ บ ัติ ง านตามความเป็ นจริ งนอกสถานศึ ก ษา โดยการ
ประสานงานระหว่า งสถาบัน กับ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ จ ะสามารถรั บ นัก ศึ ก ษาภายใต้ก าร
ควบคุมดูแลและประเมินผล

