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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
______________________ 

 
รายวิชา 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 LA02101 ภาษาไทยธุรกิจ      3(3-0-6) 
    Thai Language for Business  
 LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย     3(3-0-6) 
    Thai Language Usage Skill  
          1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   English for Communication  
 LA02104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้     3(3-0-6) 
   English for Learning  
 LA02205 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ     3(3-0-6) 
   English for Professional  
 LA02206 ภาษาในประชาคมอาเซียนเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   ASEAN Language for Communication  
 LA02207 ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
   Foreign Language for Communication  

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต    3(3-0-6) 
   Morality and Ethics for Life  
 HM02102 สารสนเทศศาสตร์      3(3-0-6) 
   Information Sciences  
 HM02103 มนุษย์กับสังคม      3(3-0-6) 
   Man and Society 
 HM02104 อารยธรรม       3(3-0-6) 
   Civilization  
 HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3(3-0-6) 
   Living Style of Sufficiency Economics Philosophy  



 

 

 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - 2 
 

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์     3(3-0-6) 
   Personality and Human Relationship  
 SO02102 จิตวิทยาทั่วไป      3(3-0-6) 
   General Psychology  
 SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก     3(3-0-6) 
   Thai Citizen and Global Citizen  
 SO02104 ไทยศึกษา       3(3-0-6) 
   Thai Studies  
 SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา    3(3-0-6) 
   Global Issue and ASEAN Studies  
 SO02206 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    3(3-0-6) 
   Politics Economy  and Society  
 SO02207 กฎหมายพื้นฐาน      3(3-0-6) 
   Foundation Laws 

 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
   Mathematics and Statistics with Decision Making  
 MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
   Sciences and Environment  
 MS02103 นันทนาการและกีฬา      (3-0-6) 
   Recreations and Sports  
 MS02204 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อ และการสื่อสาร   3(3-0-6) 
   Information Technology Media and Communication  
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 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 87  หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ จ านวน 36  หน่วยกิต 
 BBA4101 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี    3(3-0-6) 
   Accounting for Non-accountant 
 BBA4102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่            3(3-0-6) 
   Modern organizations and Management  
      BBA4103  หลักการตลาด              3(3-0-6) 
   Principles of Marketing  
 BBA4104 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์            3(3-0-6) 
   Commercial and Business Laws 
       BBA4105    การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ    3(2-2-5) 
   Computer Applications in Business 
 BBA4106 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ    3(3-0-6) 
   Economics for Business Management 
 BBA4107  การบริหารการเงิน               3(3-0-6) 
    Financial Management 
 BBA4108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการปฏิบัติการ             3(3-0-6) 
   Quantitative Analysis for Operation Management 
 BBA4109 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ               3(3-0-6) 
                        Human Resource Management and Organizational Behaviors 
 BBA4110 การจัดการเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6) 
   Strategic Management  
  BBA4111 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ                3(3-0-6) 
   Research Methods and Business Statistic 
 BBA4112  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ                  3(2-2-5) 
   English for Business Profession Development 
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       2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน และข้อก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต 
            2.2.1 วิชาบังคับ จ านวน 42 หน่วยกิต 
     วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 42  หน่วยกิต 
            1) กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ จ านวน 15 หน่วยกิต 
 BBC4201  การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
   Business System Analysis and design  
 BBC4202 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ       3(3-0-6) 
   Business Information System  
 BBC4203 การวางแผนและการจัดการระบบสาสนเทศ   3(3-0-6) 
   Information Systems Project Management  
 BBC4204 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
   Information Systems Security for Business  
 BBC4205 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1    1(0-2-1) 
   Project in Business Computer 1  
 BBC4206 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2    2(0-4-2) 
   Project in Business Computer 2  

         2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ จ านวน 12 หน่วยกิต 
 BBC4207 เศรษฐกิจดิจิทัล      3(3-0-6) 
   Digital Economy  
 BBC4208 การจัดการและการพัฒนาระบบฐานข้อมูล   3(2-2-5) 
   Database Development and Management  
 BBC4209 โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
   Computer Applications in Business  
 BBC4210 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     3(2-2-5) 
   Electronic Commerce  

          3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 
 BBC4211 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น     3(2-2-5) 
   Introduction to Programming  
 BBC4212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 
   Object-Oriented Programming  
 BBC4213 การออกแบบและพัฒนาเว็บ     3(2-2-5) 
   Web Design and Development  

      4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ จ านวน 6 หน่วยกิต 
 BBC4214 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี    3(2-2-5) 
   Data Structure and Algorithm  
 BBC4215 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ  3(2-0-5) 
   Business Data Communication and Computer Network for Business 
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           2.2.2 วิชาเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต 
            วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลือกเรียน จ านวน 3 หน่วยกิต  
 BBC4216 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ    3(3-0-6) 
   Principles of Information Systems  
 BBC4217 ระบบสื่อประสม      3(2-2-5) 
   Multimedia System  
 BBC4218 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ    3(3-0-6) 
   Enterprise Resource Planning  
 BBC4219 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโซ่อุปทาน   3(3-0-6) 
   Information Technology for Supple Chain Management  
 BBC4220 การซ่อมบ ารุงและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3(2-2-5) 
   Maintenance and maintain computer equipment and networks 
 BBC4221 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1    3(3-0-6) 
   Special Topics in Business Computer 1  
 BBC4222 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2    3(3-0-6) 
   Special Topics in Business Computer 2  
 BBC4223 การใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายเพ่ือการเผยแพร่สารสนเทศ 3(2-2-5) 
   The use of technology across the network to the public  

  2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือหัวข้อพิเศษ     
จ านวน 6 หน่วยกิต 
     วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 BBC4224 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  6(0-40-0) 
   Professional Internship in Business Computer 
 BBC4225 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   6(0-40-0) 
   Cooperative Education in Business Computer 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
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แผนการศึกษา 
 
  แผนการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3 3(3-0-6) 
LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 3 3(3-0-6) 
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 3 3(3-0-6) 
MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 3 3(3-0-6) 
BBA4101 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี 3 3(3-0-6) 
BBA4102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3 3(3-0-6) 
BBA4103 หลักการตลาด 3 3(3-0-6) 

รวม 21  
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
LA02104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ 3 3(3-0-6) 
HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต 3 3(3-0-6) 
MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ 3 3(3-0-6) 
BBA4104 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3 3(3-0-6) 
BBA4105 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้

ในงานธุรกิจ 
3 3(2-2-5) 

BBC4201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทาง
ธุรกิจ 

3 3(2-2-5) 

BBC4202 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 3(3-0-6) 
รวม 21  
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา 3 3(3-0-6) 
HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3 3(3-0-6) 

SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก 3 3(3-0-6) 
BBA4106 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 3 3(3-0-6) 
BBA4107 การบริหารการเงิน 3 3(3-0-6) 
BBC4211 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 3(2-2-5) 
BBC4214 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3 3(2-2-5) 

รวม 21  
 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BBA4108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการ

ปฏิบัติการ 
3 3(3-0-6) 

BBA4109 การจัดการทุนมนุษย์และพฤติกรรม
องค์การ 

3 3(3-0-6) 

BBC4215 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

3 3(2-2-5) 

BBC4212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 3(2-2-5) 
BBC4207 เศรษฐกิจดิจิทัล 3 3(3-0-6) 
BBC4203 การวางแผนและการจัดการระบบ

สารสนเทศ 
3 3(3-0-6) 

รวม 18  
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BBA4110 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3(3-0-6) 
BBA4111 การวิจัยทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ 3 3(2-2-5) 
BBA4112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ

ทางธุรกิจ 
3 3(3-0-6) 

BBC4208 การจัดการและการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

3 3(2-2-5) 

BBC4209 โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3 3(2-2-5) 
BBC4210 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 3(2-2-5) 
BBC4205 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1(0–2–1) 

รวม 19  
 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
BBC4213 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3 3(2-2-5) 
BBC4204 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจ 
3 3(3-0-6) 

BBC4206 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 2(0-4-2) 
BBCXXXX วิชาเลือก 1 3 X(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3 X(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3 X(X-X-X) 

รวม 17  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - 9 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
*BBC4224 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ 
6 6(0-40-0) 

*BBC4225 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6 6(0-40-0) 

รวม 6  
 
หมายเหตุ   *เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จ านวน 6 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาส าหรับเทียบโอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

รวม 21  
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2  

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

 รวม 21  
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

 รวม 9  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) - 11 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

รวม 21  
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 
ชื่อวิชาขึ้นอยู่กับวิชาที่เทียบโอนได้ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 
X(X-X-X) 

 รวม 21  
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ค าอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
  1) กลุ่มภาษาไทย    
LA02101 ภาษาไทยธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Thai Language for Business 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การฟังและการอ่าน
จับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงต่างๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่งพิมพ์ประเภท
ต่างๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ และการใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดขึ้นในสังคม 
  Practice Thai language skills in listening, speaking, reading and writing, listening 
and reading comprehension, speaking at a meeting, writing essays, using language for mass 
media, reading publications in various countries to be a tool for education And the use of 
language in daily communication, being aware of the language changes that occur in society. 

LA02102 ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
  Thai Language Usage Skill 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความส าคัญและหลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การฝึกทักษะการอ่าน การฟัง การ
พูด และการเขียนภาษาไทยในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในชีวิตประจ าวันรวมทั้ง
การเขียนรายงานทางวิชาการการบันทึกการประชุม และงานธุรการที่ส าคัญ 
  Importance and principles of the Thai language, problems in using Thai 
language, practice of reading, listening, speaking and writing Thai language skills in various 
situations Both formal And informal in daily life. Including academic report writing, meeting 
recording And important administrative tasks. 

 2) กลุ่มภาษาต่างประเทศ    

LA02103 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  พัฒนาทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษในเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ส าหรับการสื่อสาร สื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน 
  Develop reading, speaking, listening and writing English skills in various 
situations or situations For communication Convey meaning in daily life. 
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LA02104 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 
  English for Learning 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  โครงสร้างที่ส าคัญของภาษาอังกฤษ เสริมสร้างทักษะการอ่าน การพูด การฟัง และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เรื่องที่สนใจศึกษา  สิ่งของที่จ าเป็นในการอุปโภคบริโภค และ
พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น สื่อโฆษณา ฉลากสินค้า การรับสมัครงาน  คู่มือครุภัณฑ์ เป็นต้น 
  Important structure of the English language Enhance reading, speaking, 
listening and writing English skills to be used as tools for learning subjects of interest, 
necessary items for consumption And seen in everyday life such as advertising media, 
product labels, recruitment Equipment manual etc. 

LA02205 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ      3(3-0-6) 
  English for Professional 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  การประกอบอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 
  Develop English language learning skills for work, occupation and being an 
entrepreneur. 

LA02206 ภาษาในประชาคมอาเซียนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  ASEAN Language  for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ศึกษาและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาของประเทศที่สนใจใน
ประชาคมอาเซียนเพื่อการสื่อสารในสังคม และเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
  Study and develop listening, speaking, reading and writing skills in interested 
countries in the ASEAN Community for social communication. And is the basis for learning. 

LA02207 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Foreign  Language  for Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ศึกษาและพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาของประเทศที่สนใจเพ่ือ
การสื่อสารในสังคม  และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ 
  Study and development of speaking, listening, reading and writing skills in 
interested countries for communication in society. And is the basis for learning. 
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 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
HM02101 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งชีวิต     3(3-0-6) 
  Morality and Ethics for Life 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความส าคัญและคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมมนุษย์ ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม
ในสังคมอดีตและปัจจุบัน คุณธรรมตามหลักศาสนาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ศึกษาบุคคล
ต้นแบบที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่ควรเป็นแบบอย่างการสืบทอดในสังคม การรวมกลุ่มเพ่ือ
สร้างสรรค์กิจกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถาบันและหรือชุมชนท้องถิ่น 
  Importance and value of morality and ethics of human society, moral and 
ethical problems in past and present societies, moral according to various religious principles 
To guide the way of life, Study the role model that is full of morality and ethics that should 
be a role model for succession in society, Integration to create moral, ethical, institutional 
and / or community activities. 

HM02102 สารสนเทศศาสตร ์      3(3-0-6) 
  Information Sciences 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความส าคัญของวิทยาการสารสนเทศศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  
การสืบค้น และรวบรวมสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลสารสนเทศ และการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา และการน าเสนอผลในรูปแบบของบทนิพนธ์ที่มีมาตรฐาน 
  The importance of information science, Study about information theory, 
Information resources, searching and collecting information systematically, using computers 
for information processing. And using the internet for education And presenting the results in 
a standard thesis format. 

HM02103 มนุษย์กับสังคม       3(3-0-6) 
  Man and Society 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  สังคมมนุษย์  การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การควบคุมทางสังคม กลุ่ม
สังคม สิทธิมนุษยชน การจัดช่วงชั้นทางสังคม สถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะสังคมไทย
ปัจจุบัน ปัญหาสังคมไทย ความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกใน
ปัจจุบัน การสร้างแผนการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี สถานการณ์
ผู้สูงอายุและระบบสังคมผู้สูงอายุ 
  Human society, socialization, social organization, social control, social group, 
human right, social stratification, social institution, social change, current Thai society 
characteristics, Thai society problems, cooperation, conflict, international relations according 
to the current world situation, creating lifestyle plans that are appropriate in current society, 
good follower leadership, situation of the elderly and the aging society. 
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HM02104 อารยธรรม       3(3-0-6) 
  Civilization 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  อารยธรรมโลก การก่อตั้งเมือง แว่นแคว้นอาณาจักร และประเทศ ความเจริญรุ่งเรือง
ทางด้านสังคม ศาสนา ศิลปกรรม วรรณกรรม การเมืองของประเทศในโลกตะวันตก ตะวันออก และอเมริกา
และอารยธรรมไทย วิวัฒนาการของชาติไทยสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสังคม การ
ปกครอง ศาสนา เศรษฐกิจ ศิลปกรรม วรรณกรรมและอ่ืนๆ ในยุคสมัยต่างๆ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก 
ตะวันออกท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  World civilization, the establishment of cities Kingdoms and territories, 
prosperity in society, religion, arts, literature, politics of the countries of the West, East and 
America, And Thai civilization, the evolution of the Thai nation in the past to the present, 
Social prosperity, government, religion, economy, arts, literature and others In different eras, 
the influence of western civilization Eastern, affecting the changes of Thai society from the 
past to the present. 

HM02105 วิถีชีวิตแห่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 
  Living Style of Sufficiency Economics Philosophy 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การเรียนรู้การด าเนินชีวิตของบุคคล สังคมชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือการศึกษาก าหนดการปฏิบัติสู่วิถีชีวิตที่มีความพอเพียง และมี
ความสุข  
  Knowledge and understanding of the philosophy of the sufficiency economy 
of King Bhumibol Adulyadej, learning the lifestyle of a person, community society in 
accordance with the philosophy of the sufficiency economy which is a good model for 
studying the implementation of a sufficiency and happy lifestyle. 
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 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
SO02101 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์     3(3-0-6) 
  Personality and Human Relationship 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความหมายของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎี
บุคลิกภาพที่ส าคัญ หลักของมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคในการชนะใจผู้ อ่ืน วิธีปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืนชอบ วิธีปฏิบัติ
เพ่ือให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม  วิธีปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงผู้อ่ืน วิธีท าให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข และวิธีชนะความ
ทุกข์และสร้างความสุข 
  Personality meaning, personality trait As well as personality development 
important personality theory, principles of human relations, techniques for winning the heart 
of others, practices to impress, practices for others to conform, practices for changing others, 
practices to make family life happy, And practices to overcome suffering and create 
happiness. 

SO02102 จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 
  General Psychology 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ศึกษาประวัติและวิธีทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์ 
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 
  Study the history and methods of psychology, biological basis of behavior, 
human development, motivation, perception, learning, intelligence, emotions, personality 
and social behavior of individuals and groups. 

SO02103 พลเมืองไทยและพลโลก      3(3-0-6) 
  Thai Citizen and Global Citizen 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ประชากรไทยและโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มของอนาคต ความส าคัญของ
ประชากรต่อการพัฒนาประเทศ  คุณภาพ และคุณลักษณะของประชากรที่จะเป็นก าลังส าคัญของสังคมไทย
และสังคมโลก แนวทางการพัฒนาประชากรให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและเป็นความต้องการของสังคม 
  Thai and world population from the past to the present and future trends, 
importance of population to national development, Quality and characteristics of the 
population that will be an important force of Thai society and the world society, The 
guidelines for population development to be valuable human resources and social needs. 
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SO02104 ไทยศึกษา       3(3-0-6) 
  Thai Studies 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เชิงวิเคราะห์ วิพากษ์ในด้าน
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ระบบประเทศด้านต่างๆ ที่จะเป็นอนาคต แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า            
มีอารยธรรมที่เป็นสากล ความภูมิใจ ความรัก ความศรัทธา เสียสละและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความมั่นคง
ประเทศไทยรวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ และอารยธรรมของเมืองพิษณุโลก 
  Learn about Thai history from the past, present and future, analytical Critical 
in government, economy and society, various country systems That will be the future, 
represents progress There is an international civilization, Pride, love, faith, sacrifice, and 
participation, building stability in Thailand , including the study of history And the civilization 
of Phitsanulok. 

SO02205 สภาวการณ์โลกและอาเซียนศึกษา    3(3-0-6) 
  Global Issue and ASEAN Studies 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในสภาวการณ์
โลกปัจจุบันและอนาคต ความเป็นมาและความส าคัญในการเป็นประชาคมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานของประเทศ
สมาชิก ยุทธศาสตร์ของอาเซียน ข้อตกลงความร่วมมือกันของประเทศในประชาคมอาเซียนทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในประเทศและแนวโน้มความก้าวหน้าและ
อนาคตของประชาคมอาเซียน 
  Analyze the movement of events after World War II to the present day in 
politics, economy, society and the integration of various countries That has an impact on life 
in the current and future world situations, background and importance of being an ASEAN 
Community, basic information of member countries, ASEAN strategy, agreement on 
cooperation of countries in the ASEAN Community in politics Economy and society, 
Problems and effects that may occur in the country and progression trend and the future of 
the ASEAN Community. 
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SO02206     การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                    3(3-0-6) 
  Politics Economy  and Society 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  การจัดการ การบริโภค การผลิต และแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจ  โดย
เน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของพฤติการณ์และค่านิยมทางสังคม การเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อระบบและ
สถาบันทางเศรษฐกิจ  แนวทางการเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางเศรษฐกิจ  อันเป็นผลเนื่องมาจากวิวัฒนาการ
ของระบบสังคม และความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
  Management, consumption, production and exchange of goods and services 
in an economy by emphasizing influence of circumstances and social values, political and 
traditional affecting the system and economic institutions  .The Impact of Social system on 
economic evolution. The relationships of politics, economy and society of Thailand. 

SO02207     กฎหมายพื้นฐาน                        3(3-0-6) 
  Foundation Laws 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
   ความส าคัญของการพัฒนากฎหมายทางสังคมและกระบวนการยุติธรรม  เรียนรู้กฎหมาย
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  เพ่ือความเข้าใจและการน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  เช่น  รัฐธรรมนูญ  กฎหมายเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน  การท าธุรกิจรายย่อยครอบครัว  ยานพาหนะและ
การจราจร  การประกันชีวิต  อาหารและยา  การคุ้มครองผู้บริโภค  การเกษตรกรรม  การบริการ  เป็นต้น  
รวมทั้งกฎหมายที่ปรับปรุงให้ทันสมัยในปัจจุบัน 
  The importance of social law development and the judicial process. Study of 
basic law necessary in real life for understanding and implementation in life such as the 
constitution: constitution of the kingdom of Thailand, laws of land and houses,  family 
business, the vehicle and traffic law, life insurance, food and drug,  consumer protection law, 
agricultural law, Service etc .Including modern law at present. 
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 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
MS02101 คณิตศาสตร์และสถิติกับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
  Mathematics and Statistics with Decision Making 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  การคิด การใช้เหตุผล และการค านวณเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ส าคัญในชีวิตประจ าวันสถิติ 
และระเบียบวิธีทางสถิติ หลักการและกระบวนการของการตัดสินใจ การใช้เทคนิควิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการตัดสินใจ 
  Thinking, reasoning and calculation in important mathematics in daily life, 
Statistics and statistical methods, principles and processes of decision making, using 
mathematical and statistical techniques for decision making. 

MS02102 วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
  Sciences and Environment 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  กระบวนการและพัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กฎเกณฑ์ทั่วไปของระบบนิเวศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีต่อการด าเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ 
  Process and development of scientific knowledge, general rules of the 
ecosystem, the relationship between science human and environment, the impact of 
scientific and technological progress on life, environment, society and economy. 

MS02103 นันทนาการและกีฬา      3(3-0-6) 
  Recreations and Sports 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความหมายและขอบข่ายของนันทนาการและกีฬา การเรียนรู้กิจกรรมนันทนาการ การเล่น
และชมกีฬาเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความตึงเครียด การเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง  
และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
  Definition and scope of recreation and sport, learning recreation activities, 
playing and watching sports for fun. And relieve tension, strengthening the body and 
sportsmanship. 

MS02204 เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ และการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Information Technology Media and Communication 

  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี  
  ความรู้เกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้
ประโยชน์จากสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแสวงหาสารสนเทศ ความรู้การจัดการระบบสารสนเทศ 
และการน าใช้เพ่ิมขีดความสามารถของธุรกิจและการบริหารงานในยุคปัจจุบัน 
  Knowledge of the media, Information technology in media used of 
communication and lifelong learning, utilization of media and information technology to 
search for information. Information system management for increasing capacity business and 
management in modern age. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ 
BBA4101 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี                                        3(3-0-6) 
                  Accounting for Non-accountant 
            เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                  ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ แม่บททางการบัญชี วิธีการบันทึกรายการในสมุด
ขั้นต้น และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับกิจการบริการ การจัดท างบทดลอง การจัดท างบการเงิน 
หลักและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด หลักและวิธีการ
ของระบบเงินสดย่อยและใบส าคัญ และระบบสารสนเทศทางบัญชี 
  Definitions, objectives and benefits of accounting framework, recording of 
transactions in a general journal and general ledgers, and providing a trial balance, preparing 
trial balance, preparing Financial statement, Principles of accounting regarding cash and bank 
deposits, Internal control regarding cash and petty cash system and vouchers, and 
accounting information systems. 

BBA4102       องค์การและการจัดการสมัยใหม่                                      3(3-0-6) 
               Modern Organizations and Management 
              เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ลักษณะและรูปแบบขององค์การสมัยใหม่ แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ สภาพแวดล้อม
ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การ
ติดต่อสื่อสารในองค์การ ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม การจูงใจ การควบคุมและประเมินผล รวมถึงทฤษฎี
การจัดการสมัยใหม่ จริยธรรมทางธุรกิจ การก ากับดูแลที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม 
   Characteristics and forms of a modern organizational, various management 
concept and theories, environmental factors influencing the management, management 
functions, planning, organizing, staffing, communicate in organization, leadership and 
teamwork, motivation, evaluation and control, modern management theory, business ethics, 
good governance and social responsibility. 
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BBA4103    หลักการตลาด                                                  3(3-0-6) 
          Principles of Marketing 
  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีของการตลาด ลักษณะและ
ขอบเขตของการตลาด กลยุทธ์การตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยการตลาด ปัจจัยทางการตลาด 
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด การวางแผนและการ
พยากรณ์ความต้องการ ธุรกิจข้ามชาติ และจริยธรรมทางการตลาด สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ  วิวัฒนาการที่ส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ  วิวัฒนาการของ
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  Characteristics and processes of marketing, marketing concepts and theories, 
scope of marketing, marketing strategy, marketing environmental analysis, the use of 
marketing information technology in the globalization era, electronic commerce, marketing 
research, marketing factors, segmentation, choosing the target audience, consumer behavior, 
marketing mix factors, planning and forecasting needs, multinational business and marketing 
ethics, International business environment, forms of economic integration, the evolution of 
international business, international trade, investment and related theories. 

BBA4104  กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์      3(3-0-6) 
           Commercial and Business Laws 
         เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  หลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล สิทธิ สภาพ และชนิดของสิทธิ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลัก
กฎหมาย นิติกรรม หนี้ สัญญา และเอกเทศสัญญา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน กู้ยืม 
ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและ
ป้องกันการค้าที่ ไม่เป็นธรรม การฟ้ืนฟูกิจการ การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
  General principles regard to the establishment of business, civil and 
commercial laws relating to individuals, rights, conditions and types of rights, regulation of 
business operations, juristic acts and contracts law, sales and purchase agreements, hiring, 
labor, loans, guarantees, mortgages, pledges, agents, brokers, investment laws, the law on 
consumer protection and unfair trade, business rehabilitation, commercial dispute 
resolution, electronic transaction law and intellectual property law. 
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BBA4105   โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
           Software Package and Application for Business 
              เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
ประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เวิร์คชีต  เวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ เพ่ือให้สามารถน า
โปรแกรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจในปัจจุบัน 
  Study to computer software for business in various types, such as electronic 
database systems, work sheets, word processors, etc., in order to be able to business 
applications. 

BBA4106  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ        3(3-0-6)        
              Economics for Business Management 
            เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตการจัดสรรทรัพยากร ว่าด้วยมูลค่า 
ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีการผลิต อุปสงค์และอุปทานของสินค้าในตลาด การก าหนดราคา การ
ภาษีอากร ทฤษฎีเกี่ยวกับตลาด รายได้ประชาชาติ การลงทุน การเงิน การคลังและการค้าระหว่างประเทศ 
รวมถึงการน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 
     Definitions and general principles of economics, scope of resource allocation 
on value, price, consumer behavior and production theory, demand and supply of goods in 
the market, pricing, taxation, market theories, national income, investment, finance and 
international trade Including to applying economic theories to business decisions.               

BBA4107   การบริหารการเงิน                3(3-0-6) 
           Financial Management 
     เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
ภาพรวมแนวคิดของการบริหารการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน เครื่องมือในการบริหารการเงิน 
การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์กระแสเงินสด การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์เบื้องต้นของความ
เสี่ยง อัตราผลตอบแทนและแบบตั้งราคาทรัพย์สิน ค่าของเงินตามเวลา นโยบายเ งินทุนหมุนเวียน งบจ่าย
ลงทุน การจัดส่วนผสมทางการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางด้านการเงินเพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน  
  Concepts of business finance management, financial environments, finance 
management tools, financial analysis, cash flow analysis, financial planning, risk analysis, rate 
of return and pricing, the time value of money, working capital management policy, capital 
budget, financial arrangement, short-term financing and long-term financing and the 
application of financial technology for investor decisions. 
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BBA4108 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการปฏิบัติการ       3(3-0-6) 
         Quantitative Analysis for Operation Management 
          เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางธุรกิจ ได้แก่ ระบบการผลิต การจัด
องค์การเพ่ือการผลิต การเลือกท าเลที่ตั้งโรงงาน ออกแบบกระบวนการผลิต การวางผังโรงงาน การวางแผน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก าลังการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ ได้แก่ ความ
น่าจะเป็น แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการประเมินผลและ
การตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม ตัวแบบแถวคอยและการจ าลองเหตุการณ์ รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจทางธุรกิจ 
  Decision-making for business operations: production systems, organization of 
production, factory location selection, design of production process, factory layout, product 
and capacity planning, production process planning by using quantitative techniques: 
probability, decision trees, inventory model, linear programming, PERT / CPM, Markov model, 
game theory, queuing model and simulation, information systems for management and 
business decisions. 

BBA41109  การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ           3(3-0-6) 
                Human Resource Management and Organizational Behaviors 
                  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
หลักการและทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มุมมองสมัยใหม่ต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการเพ่ิมมูลค่าทุนมนุษย์เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพองค์การสมัยใหม่ กรณีศึกษาองค์การที่ประสบความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมเอกบุคคลและกลุ่มในองค์การ การจัดการพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ และการจัดการ
พฤติกรรมองค์การในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
  Principles and theory of human resource management, contemporary 
perspective on human resource management in the organization, human resource 
management trends and increase human capital value to the capacity of modern 
organizations, case studies of successful in human resource management, study of individual 
and group behavior in organizations, behavior management strategies and managing 
organizational behavior in a changing environment. 
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BBA4110  การจัดการเชิงกลยุทธ์                        3(3-0-6) 
  Strategic Management 
  เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BBA4102 องค์การและการจัดการสมัยใหม่  
  แนวคิดและความส าคัญของกลยุทธ์ กลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสถานการณ์โลกปัจจุบัน ความสามารถในการแข่งขันขององค์การ การจัดท ากล
ยุทธ์โดยเน้นการพัฒนากลยุทธ์ของกิจการ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ 
รวมถึงการเจรจาต่อรองและการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือการวางแผน และแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานของกิจการให้บรรลุเป้าหมาย 
  Concept and importance of strategy, business strategies and policies, business 
environment analysis and global situations, organization competitiveness, strategy 
development process, strategy Implementation, strategic evaluation and control, negotiation 
and analysis of case studies In order to plan and solve problems to achieve goals. 

BBA4111    การวิจัยทางธุรกิจและสถิติธุรกิจ              3(2-2-5) 
             Research Methods and Business Statistics 
                เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมายและความส าคัญของการวิจัยธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการ
วิจัย กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การเขียนเค้าโครงการวิจัย ก าหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ การ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย กรอบแนวความคิดการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานเพ่ือการแปลผล การสรุปผล
และการน าเสนอผลการวิจัย 
  Definitions and importance of business research, Ethics for researchers, types 
of business research, research method, writing a research paper outline, define a research 
problems, objectives, research hypothesis, research variables, research conceptual 
framework, literature review, population and sample, hypothesis testing, research tools, data 
collection, data analysis, descriptive and inferential statistics, conclusions and presentations. 

BBA4112    ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางธุรกิจ   3(2-2-5) 
                 English for Business Profession Development  
                  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาศัพท์เฉพาะทางธุรกิจและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
ค าศัพท์ ส านวนในการสื่อสารทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นกลุ่ม พัฒนาทักษะการฟังเพ่ือสรุป
ความจากการประชุมสัมมนาวิชาการ การอ่าน และเขียนรายงานวิเคราะห์ทางธุรกิจ 
  Study to business terminology, practice listening, speaking, reading and writing 
skills in business contexts, group discussion, develop listening skills for summarizing 
academic meetings and seminars, reading and writing for business reports. 
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 2.2 กลุ่มวิชเฉพาะด้าน 
 2.2.1 วิชาบังคับ 
 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
BBC4201     การวิเคราะห์และออกแบบระบบทางธุรกิจ                            3(2-2-5) 
                 Business System Analysis and design 
                   เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                    กลยุทธ์ของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน  การ
บริหารโครงการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  การจัดพฤติกรรมบุคลากรใน
กระบวนการพัฒนา การพิจารณาก าหนดความต้องการสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ราย 
ละเอียดเชิงตรรกะ การใช้เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน การประเมินผล และการดูแลรักษา
ระบบ 
  Strategy of business application development, lifecycle of system 
development, project management system development, application development, 
organization of personnel behavior in the development process, consideration requirement 
of information, system analysis and design, logical details, use of tools for system design and 
development, system evaluation and maintenance. 

BBC4202   ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                                               3(3-0-6) 
                Business Information System 
                เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                  หลักการ ความส าคัญ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ภาระหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องใน
ระบบสารสนเทศ ประเภทข้อมูล แหล่งที่มาของสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบอินทราเน็ตเชิงธุรกิจ ความ
เกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศในการใช้ชีวิตประจ าวัน และธุรกิจ องค์ประกอบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการระบบฐานความรู้ หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณ 
จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคลและสังคม การป้องกัน
อันตราย หรือภัยจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  Principles, importance, components of information systems, obligations of 
relevant parties in information systems, types of information, sources of information, benefits 
of a business intranet system, relevance of information systems in daily use and business, 
components of electronic commerce systems, the technology used to manage knowledge 
base systems, principles and procedures for information system development, ethics and 
ethics of related parties, impact of information technology use on individuals and society, 
protection or threats from using information technology. 
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BBC4203     การวางแผนและการจัดการระบบสารสนเทศ                           3(3-0-6)  
                Information Systems Project Management 
                  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารขอบเขตงาน
โครงการ การบริหารเวลาโครงการ การบริหารต้นทุนโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในโครงการ การบริหารติดต่อสื่อสารในโครงการ การบริหารความเสี่ยงของโครงการ และการ
บริหารการจัดหาทรัพยากรภายนอกเพ่ือโครงการ 
  Introduction to information technology project management, project scope 
management, project time management, project cost management project quality 
management, human resource management in the project, management of communication 
in the project, project risk management and management of external resources for the 
project. 

BBC4204   ความม่ันคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                           3(3-0-6) 
           Information Systems Security for Business 
             เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
           ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ แบบจ าลองความมั่นคงของสารสนเทศ ภัยคุกคาม เทคนิค
การเข้ารหัส เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ การจัดการความมั่นคงของ
สารสนเทศ และกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
  Information system security, information security model, threat encoding 
techniques, tools and technology used to maintain information security, information security 
management and relevant laws and ethics. 

BBC4205   โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1                             1(0-2-1) 
             Project in Business Computer 1 
     เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
             จัดท าโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดให้ 
นักศึกษาท าการศึกษาปัญหาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เลือกไว้อย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์การออกแบบระบบ พร้อมทั้ ง 
น าเสนอและส่งโครงร่างของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
  Create a business computer project under the guidance of an advisor, 
requiring students to systematically study the selected business computer problems,      by 
using basic knowledge in business computers, including the application of concepts and 
techniques for analysis, system design, as well as presenting and submitting the project 
outline to the advisor. 
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BBC4206   โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2                        2(0-4-2) 
                Project in Business Computer 2 
            เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BBC4205 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
  เป็นโครงงานต่อเนื่องจากรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 1 โดยนักศึกษาจะต้อง
พัฒนาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ ติดตั้งระบบ พร้อมทั้งน าเสนอ  และปรับปรุงโครงงานภายใต้ค าแนะน าของ 
อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ รวมทั้งจัดท าเอกสารโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
  This course is a continuous project from the project in business computer 1. 
that students must complete the project development, system installation along witn 
presenting and improve the project under the guidance of advisors and directors, Including 
the complete project documentation. 

BBC4207 เศรษฐกิจดิจิทัล                                            3(3-0-6) 
                   Digital Economy 
      เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
         เศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ 
โทรคมนาคม และ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัย การตลาดดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กฎหมายและ
จริยธรรม และฝึกปฏิบัติ 
  Digital economy, the infrastructure of digital technology in hardware, software, 
telecommunications and the internet network, electronice business, electronic commerce, 
electronic payment system, security system, digital marketing and website promotion, Law 
and Ethics, and practices. 

BBC4208      การจัดการและการพัฒนาระบบฐานข้อมูล                     3(2-2-5) 
                   Database Development and Management 
            เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความรู้ด้านระบบข้อมูล และระบบฐานข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล การ
จัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน คีย์ และการนอร์มัลไลซ์ การออกแบบ
ระบบฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลกับงานธุรกิจ 
  Knowledge of information systems and database system, concepts of 
database design, database management, database system architecture, functional 
dependency keys and normalization, database system design and application of database 
management software for business. 
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BBC4209     โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ                                           3(2-2-5) 
            Computer Applications in Business 
              เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
          โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ ทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ืองานทางธุรกิจ งานธุรการ 
และงานพิมพ์เอกสาร การจัดการงานเอกสารในส านักงาน การจัดท ารายงาน การค านวณ การสรุป ข้อมูล
ส าหรับผู้บริหาร การนัดหมายการประชุม การน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการระบบ ฐานข้อมูล และฝึก
ปฏิบัติ 
  Business application, application program skills for business, administration 
and document printing jobs, office document management, report preparation, alculation 
and summary of information for executives, meeting appointment, presentation of business 
information, system management, database and practice. 

BBC4210  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                        3(2-2-5) 
            Electronic Commerce 
             เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
                ระบบอินเตอร์เน็ต แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การ
จัดท าหน้าเว็บ และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและโปรแกรมต่างๆ การพัฒนาแอพลิเคชันบน
อินเตอร์เน็ต โครงสร้างการท างาน และการเขียนโปรแกรมของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บไคลเอ็นท์ การบันทึก
ข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต 
  Internet system, concepts and principles for web design, website structure, 
creating a webpage and links, web development with various languages and programs, 
application development on the internet, working structure and web server and web client 
programming, saving data via forms, connection to programs on the web server, website 
development program by connecting the database to develop business systems on the 
internet. 

BBC4211      การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                                  3(2-2-5) 
                   Introduction to Programming 
              เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
          องค์ประกอบ กฎเกณฑ์การใช้งาน และรูปแบบของค าสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง
ตามที่ก าหนด ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง ระเบียน แถวล าดับ การก าหนด
เงื่อนไข ค าสั่งท างานซ้ า ค าสั่งในการเลือกปฏิบัติงาน โปรแกรมย่อยทั้งที่เป็นแบบมาตรฐานและที่เขียนขึ้นมาใช้
งานเอง ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง 
  The element, rules of Use, and different types of commands by using one of 
the specified languages, standard data types, data type structure, record, array, conditions, 
loops, functions, sub-program both standard and self-written, study the sample program and 
try to write the program by yourself. 
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BBC4212    การเขียนโปรแกรมเชิงออปเจก                                       3(2-2-5) 
                   Object-Oriented Programming 
            เงื่อนไขรายวิชา : ต้องผ่านรายวิชา BBC4211 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                                 
  ความเป็นมาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและ
องค์ประกอบต่างๆ ของวัตถุ วงจรชีวิตวัตถุ การน าคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล การจัดการความผิดปกติโดย Exception และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
  The history of object-oriented programming, object-oriented programming 
concepts, class and the object element, object life cycle, implementing classes, events 
applied to the object, databse connection, abnormal management by Exception and 
programming for business applications. 

BBC4213     การออกแบบและพัฒนาเว็บ                                         3(2-2-5) 
                Web Designs and Development 
            เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
    แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ โครงสร้างและการออกแบบ
ภาษาโปรแกรมเพ่ือการพัฒนาเว็บไซต์ ระบบการจัดการเนื้อหา การพัฒนาและน าเสนอเพ่ืองานบริการ
สารสนเทศ แนวโน้มและทิศทางของการออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต 
  Concepts and principles of internet networks and websites, structure and 
design programming languages for website development, content management system, 
development and presentation for information services, trends and directions of web design 
and development, business on the internet. 

BBC4214      โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี                            3(2-2-5) 
                 Data Structure and Algorithm 
                 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน และการกระท าท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อาเรย์ ลิสต์ สแตค คิว กราฟ ต้นไม้ 
เทคนิคการเรียงล าดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การเขียนขั้นตอนวิธีพ้ืนฐานที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูลลักษณะ
ต่าง ๆ 
  Basic data structure and related actions such as arrays, stack, queues, graphs, 
trees, data sorting technique and data searching, writing basic algorithms used for the data 
structures. 
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BBC4215   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ      3(2-2-5) 
               Business Data Communication and Computer Network for Business 
                  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ระบบการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ทั้งแบบใช้สายสัญญาณ และไร้สายสัญญาณ มาตรฐานสากล และโปรโตคอลต่างๆ ในการสื่อสาร
ข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
เครือข่าย การออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับงานธุรกิจ  
  Data communication system, data communication equipment, data 
communication using computer network both wired and wireless signal, International 
standards and protocols for data communication with the computer networks architecture 
of computer networks, security in the network, design and install computer network system 
for business. 

  2.2.2 กลุ่มวิชาเลือก  
 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
BBC4216    หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                         3(3-0-6) 
                 Principles of Information Systems 
              เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศใน
องค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
การประยุกต์ใช้ระบบสนเทศเพ่ือการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 
  Introduction to information system, roles and components of information 
system in an organization, format and structure of information system, business sub 
information system, access to information system, application of information system for 
administration, information communication in information system and network system. 

BBC4217     ระบบสื่อประสม                                                 3(2-2-5)    
            Multimedia System                
                เงื่อนไขรายวิชา : ไม่ม ี     
  การใช้สื่อที่หลากหลายร่วมกัน เพ่ือสร้างงานทางด้านศิลปะและด้านอ่ืนๆ พ้ืนฐานและเทคนิค
เกี่ยวกับการผลิตสื่อในระบบดิจิตอล กระบวนการการผลิตสื่อโดยใช้ระบบสื่อประสมที่อยู่ในความสนใจของ
ตลาดแรงงาน สร้างผลงานโดยใช้เสียงแบบดิจิตอล ข้อความหลายมิติ วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บน
ระบบคอมพิวเตอร์ ศึกษาเทคนิคการรวมกันของสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง และข้อความ 
  Using a variety of media together to create works of art and other fields, 
fundamentals and techniques of digital media production, the process of media production 
using multimedia systems that are of interest to the labor market, create works using digital 
audio, multidimensional text, video, slide and animation on computer systems, study the 
techniques of combinations of different media types such as images, sounds, and messages. 
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BBC4218   การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ                                  3(3-0-6) 
            Enterprise Resource Planning 
              เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
              ความส าคัญและที่มาของการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การวิเคราะห์ระบบทรัพยากร
วิสาหกิจ กระบวนการด้านการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การพยากรณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์ การจัดหา
และจัดซื้อ การจัดการวัสดุและการวัสดุและสินค้าคงคลัง การจัดการผลิตภัณฑ์ การเงินและการบัญชี การ
จัดการทรัพยากรบุคล จัดการด้านการขายและการตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการบริหารระบบ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ด้านการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ กรณีศึกษาด้านการ
วางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
  Importance and background of enterprise resource planning, analysis of 
enterprise resource systems, the process of enterprise resource planning, product demand 
forecasting, procurement and purchasing material management and materials and inventory, 
product management, finance and accounting, human resource management, manage sales 
and marketing, customer relationship management and system administration, application of 
information technology and software for enterprise resource planning, case studies in 
enterprise resource planning. 

BBC4219  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน                  3(3-0-6) 
         Information Technology for Supply Chain Management 
                 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ความหมายของโซ่อุปทาน ความส าคัญของการจัดซื้อ การจัดซื้อจากแหล่งภายนอก การ
จัดซื้อแบบทันเวลา การจัดซื้อระหว่างประเทศ การเลือกผู้เสนอขาย การประเมิน และการวิเคราะห์แหล่ง
ผู้ขาย การตรวจเยี่ยมแหล่งผู้ขาย การจัดส่งสินค้า การประเมินทางเลือกของการจัดส่ง แถบรหัส การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน ความต้องการการจัดจ าหน่าย การขนส่งแบบทันเวลาและ
การรีเอนจิเนียริ่ง โดยเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน 
  The definition of supply chain, the importance of procurement, purchasing 
from external sources, timely purchasing international purchasing, vendor selection, 
evaluation, and vendor source analysis, visiting vendor sources, shipping, evaluation of 
shipping options, code bar, electronic data exchange, distribution requirements planning, 
timely transportation and engineering research by focusing on the use of information 
technology. 
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BBC4220 การซ่อมบ ารุงและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย      3(2-2-5) 
            Maintenance and maintain computer equipment and networks 
               เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์อาการเสีย การฟังเสียง Post จาก Bios การติดตั้ง
อุปกรณ์และการ์ดต่าง ๆ การติดตั้งติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ติดตั้งและถอดถอนโปรแกรมออฟฟิต การ
ติดตั้งการ์ดแลน (Lan card) และโปรโตคอล(Protocol) การตรวจสอบการท างานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Share) การจัดการ Hard disk การจัดการ Bios การประกอบคอมคอมพิวเตอร์ และ
การใช้ Utility ต่าง ๆ เช่น Antivirus, Ghost, Fix disk, Cleaners, Defrag, printer, scanner, อ่ืนๆ เป็นต้น 
เพ่ือให้คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์ต่อพวงอ่ืนๆ สามารถใช้งานได้ต่อไป 
  Study knowledge about hardware theory and basic peripherals of computer 
systems, computer network system, practice analyze the symptoms of listening to the 
sound of post from bios, installing various devices and cards, installation of operating system 
programs, install and uninstall the office program, Lan card installation and protocol 
checking of computer network operations, sharing resources, managing hard disks, managing 
bios, assembling computers and using utilities such as antivirus, ghost, fix disk, cleaners, 
defrag, printer, scanner, etc. for the computer or notebook and other devices can continue 
to use. 

BBC4221  หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1                     3(3-0-6) 
             Special Topics in Business Computer 1 
                  เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ศึกษาถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หรือ การจัดท าโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
  Study the technology related to modern business management or project 
related to modern business management. 

BBC4222  หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2                            3(3-0-6) 
            Special Topics in Business Computer 2 
                 เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
  ปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานเฉพาะเรื่อง เช่นข้อสนเทศและข้อมูล
ซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการค านวณระบบวิธีการประยุกต์ใช้งานฮาร์ดแวร์และระบบเครื่อง เป็นต้น 
  Problems or advances in computers in specific tasks such as information and 
software info system theory and calculation, hardware and machine system application 
methods, etc. 
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BBC4223    การใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายเพื่อการเผยแพร่สารสนเทศ  3(2-2-5) 
                  The use of technology across the network to the public 
           เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี 
               การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดสารสนเทศทั้งในหน่วยงานต่างๆ 
เทคนิควิธีการผลิต การจัดเก็บและแสดงผลของสารสนเทศ การน าเสนอและการเผยแพร่สารสนเทศ รูปแบบ
ต่าง ๆ รวมทั้งการเผยแพร่สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  Using information technology to publish and broadcast information to 
departments, production methods, storage and display of information, presentation and 
dissemination of various forms of information including the dissemination of information on 
the internet. 

 2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
BBC4224    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   6(0-40-0) 
                  Professional Internship in Business Computer 
                เงื่อนไขรายวิชา : ต้องเรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
          การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบ
มีส่วนร่วมในสถานประกอบการของรัฐและเอกชน และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  Preparation for professional experience in Business computer Participatory 
vocational training in public and private establishments and applying knowledge. 

BBC4225 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                          6(0-40-0) 
              Cooperative Education in Business Computer 
         เงื่อนไขรายวิชา : ต้องเรียนวิชาเตรียมฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
           ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการ การจัดท าโครงงาน การเขียนรายงาน 
และการน าเสนอผลงาน 
  Perform business computer tasks in the workplace, project making, report 
writing and presentations. 
 


