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1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

HM02101 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
                  Sufficiency Economy Philosophy 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาถึงแนวความคิดเบื้องต้นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึง
แนวทางการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 
ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าว
ทันต่อโลกาภิวัฒน์ และเข้าใจถึงความเป็นจริงของมนุษย์ และหลักเกณฑ์เพ่ือที่จะดํารงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างสันติสุข และมีการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 
HM02102   ตรรกวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)             
                 Introduction to Logic 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเหตุผล โครงสร้างของการอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย 
และอุปนัย  การแสดงออกของเหตุผลในรูปนิรนัย (Syllogism) การใช้เหตุผล ตรรกวิทยา สัญลักษณ์ ความสมเหตุ
ของการอ้างเหตุผล รวมทั้งข้อผิดพลาดในการอ้างเหตุผล และการแก้ไข ตลอดจนการวิเคราะห์การอ้างเหตุผลใน
ภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
HM02103   อารยธรรมไทย 3(3-0-6)     
               Thai Civilization 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 วิวัฒนาการของชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณ การก่อตั้งเป็นเมืองแว่นแคว้นอาณาจักร และประเทศ
ความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมไทยด้านสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ศิลปกรรม วรรณกรรม
และอ่ืนๆ อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมตะวันตกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจาก
อดีตถึงปัจจุบัน 
 
HM02104   อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 
                 World Civilization 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาวิวัฒนาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของประเทศไทย และของ
สังคมไทย การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครอง ตลอดถึงการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของไทย เพ่ือปรับตัวเข้ากับการจัดระเบียบของสังคมโลก 
 



HM02105   สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า 3(3-0-6) 
                  Information for study skill and Research 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ความหมาย ความสําคัญของสารนิเทศ แห่งสารนิเทศ   ทรัพยากรสารนิเทศ ระบบการจัดเก็บ 
ทรัพยากรสารนิเทศ การสืบค้นและรวบรวมสารนิเทศด้วยระบบมือ และระบบคอมพิวเตอร์จากฐานข้อมูลต่าง ๆ 
ตลอดจนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบ
ของบทนิพนธ์ที่เป็นมาตรฐาน 
 
HM02106  คุณธรรมกับชีวิต 3(3-0-6) 
                 Virtual and Life 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาถึงความหมาย และความสําคัญ  ทางด้านจริยธรรม ศึกษาคุณค่าของจริยธรรม และความ
เป็นผู้มีคุณธรรมของนักปรัชญาจากสํานักต่างๆ ศึกษาถึงคุณธรรมตามหลักศาสนาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตและแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบัน ศึกษาถึงปัญหาคุณธรรมในสังคมอดีต และปัจจุบัน 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    

SO02101  การเมืองและเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
                Politics and Economy 
 พ้ืนฐานความรู้ :  ไม่มี 
 การจัดการ การบริโภค การผลิตและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจโดยเน้นให้
เห็นถึงอิทธิพลของพฤติการณ์ และค่านิยมทางสังคม  การเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีต่อระบบและสถาบัน
ทางเศรษฐกิจ แนวทางการเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางเศรษฐกิจอันเป็นผลเนื่องมาจากวิวัฒนาการของระบบ
สังคม และความสัมพันธ์ของการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 
 
SO02102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
                Introduction to Political Science 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอ่ืน
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างอํานาจกับกฎหมายกระบวนการทางการเมืองรัฐบาลรัฐสภา
พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์สิทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สําคัญตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
 
 
 
 
 



SO02103   การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 3(3-0-6) 
                Personality Development and Human Relations 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ความหมายของบุคลิกภาพ ลักษณะของบุคลิกภาพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฏี
บุคลิกภาพที่สําคัญ หลักของมนุษย์สัมพันธ์ เทคนิคในการชนะใจผู้อ่ืน วิธีปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืนชอบ วิธีปฏิบัติเพ่ือให้
ผู้อื่นคล้อยตาม วิธีปฏิบัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงผู้อ่ืน วิธีทําให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข และวิธีชนะความทุกข์และสร้าง
ความสุข 
 
SO02104   สภาวการณ์โลก 3(3-0-6) 
                Global Issue 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆที่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตในสภาวการณ์โลก
ปัจจุบันและอนาคต 
 
SO02105   มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 
                Man and Society 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 สังคมมนุษย์การขัดเกลาทางสังคม การจัดระเบียบสังคม การควบคุมทางสังคม กลุ่มสังคม การจัด
ช่วงชั้นทางสังคม สถาบันสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะสังคมไทย สังคมในอนาคตมนุษย์กับการ
ค้นคว้าหาความรู้การสืบค้นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอผลงานมนุษย์กับ
การทํางาน การสมัครงาน การเขียนโครงการ การประชุม ความเป็นผู้นํา การสื่อสารภายในหน่วยงาน การเพ่ิม
ผลผลิตในองค์กร  จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายที่เก่ียวข้อง และรัฐธรรมนูญฉบับปีปัจจุบัน 
 
SO02106  กฎหมายกับสังคม 3(3-0-6) 
               Law and Society 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมายประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การ
บัญญัติการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์ทางสังคมอ่ืน ๆ 
ระบบกฎหมายที่สําคัญของโลก  การใช้ การตีความผลบังคับ และการบังคับตามกฎหมายสิทธิ หน้าที่ และการใช้
สิทธิรวมทั้งการใช้สิทธิเกินส่วนนิรโทษกรรม และหลักทั่วไป ของกฎหมายแพ่งที่บัญญัติไว้  ตามกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์บรรพ 1 และหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา  
 
SO02107   จิตวิทยาสังคมทั่วไป 3(3-0-6) 
               General Social Psychology 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาประวัติ และวิธีการทางจิตวิทยา พ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม พัฒนาการของมนุษย์  
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์  บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม 



SO02108  ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) 
 Citizenship 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาความเป็นพลเมืองในกระแสความเปลี่ยนแปลง สิทธิหน้าที่ของพลเมือง การมีจิตสาธารณะ 
หลักการแห่งการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในการเตรียมความพร้อมของพลเมืองไทยเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับ
สังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมันต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิใจและรักษาวัฒนธรรมของ
ชาติ เคารพกฎหมาย รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง มีความรักและความสามัคคีกัน และ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 
SO02109  รักษ์เมืองไทย 3(3-0-6) 
      A Multicultural Approach to the Preservation of Thailand Society 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาลักษณะทั่วไปของสังคม สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจ 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นต่างๆ ของ
ประเทศไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
SO02110  ประชาคมอาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
 ASEAN Community Studies 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาความเป็นมาของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก กฎบัตร
อาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ความสําคัญอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา อาเซียนส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค ภาษาทางการของอาเซียน บทบาทของไทยด้าน
การเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็น
สมาชิกอาเซียน การมีส่วนช่วยสร้างประชาคมอาเซียน บทบาทของเยาวชนต่อประชาคมอาเซียน 
 
RC02101  ลีลาศ 1(0-0-2) 
              Ballroom Dance 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาจุดมุ่งหมายความหมายประวัติของการลีลาศมารยาทในการลีลาศ ทักษะพ้ืนฐาน และ
ประโยชน์ของการลีลาศประเภทและจังหวะของการลีลาศเพ่ือเป็นพื้นฐานในการเข้าสังคม 
 
RC02102   นันทนาการ 1(0-0-2) 
               Recreations 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานในกิจกรรมต่างๆเพ่ือการนันทนาการให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และ
เพลิดเพลินกับการออกกําลังเพ่ือมีสุขภาพอนามัยที่ดีรวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะรู้จักช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 



RC02103   กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-0-2) 
               Rhythmic Activities 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 เรียนรู้และฝึกทักษะในกิจกรรมการออกกําลังกายที่ใช้การเคลื่อนไหวอิริยาบถแบบต่างๆตาม
เสียงดนตรีและจังหวะเพลงอย่างถูกต้อง และสวยงาม 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

MS02101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6( 
              Fundamental Mathematics 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสูจน์  วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ การอ้างเหตุผลอุปนัยทาง
คณิตศาสตร์ อสมการ ค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการ  ฟังก์ชัน การเขียนกราฟของฟังก์ชัน โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับ
ฟังก์ชันประเภทต่างๆ เมทริกซ์และการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยเมทริกซ์ 
 
MS02102   สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6( 
               Introduction to Statistics 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 การนําวิชาสถิติช่วยวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ  ซึ่งรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง 
การทดสอบสมมุติฐานอย่างละเอียด และการสร้างเลขดัชนี (INDEX-NUMBER) การวิเคราะห์อนุกรมเวลา    
(TIME SERIES) การวิเคราะห์เส้นถดถอย และสหสัมพันธ์ (REGRESSION AND CORRELATION ANALYSIS) 
 
MS02103   มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6( 
               Man and Environment 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 กฎเกณฑ์ท่ัวไปของนิเวศวิทยา เพ่ือให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม ใน
ธรรมชาติ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ศึกษาสารพิษต่างๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม  และศึกษาการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อมที่มี ผลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์  และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
 
MS02104   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6( 
               Science for Quality of Life 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษากระบวนการและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดํารงอยู่อย่างเป็นสุข และ มีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
 
 



MS02105   วิทยาศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6( 
               Science and Environment 
 รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาพัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกฎเกณฑ์ทั่วไปของระบบนิเวศวิทยาศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มีต่อชีวิต สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาที่เกิดข้ึนในโลกปัจจุบัน 
 
MS02106  เคมีมูลฐาน 3(3-0-6( 
              Elementary Chemistry 
 รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาเก่ียวกับเคมีทั่วไปบางหัวข้อ สมดุลเคมี สมดุลของไอออนในน้ํา ไฟฟ้า เคมี หลักเบื้องต้นของ
เคมีอินทรีย์ การจําแนกประเภทโครงสร้าง สมบัติทั่วไป และความเป็นกรด – เบส ของสารอินทรีย์การเรียกชื่อ 
การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวและไม่อ่ิมตัว อนุพันธ์ไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์
อ่ืน ๆ ที่น่าสนใจในทางการแพทย์ 
 
กลุ่มวิชาภาษา 

EN02103 ภาษาอังกฤษ1 3(3-0-6) 
               English 1 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ โดยการเน้นถึงการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา 
การพูดให้ครบรูปประโยค และการเขียนเรียงความสั้นๆ  
 
EN02104 ภาษาอังกฤษ2 3(3-0-6) 
               English 2 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาอังกฤษ  โดยเน้นถึงการอ่านและแปลภาษาอังกฤษ  โดย
ฝึกฝนให้อ่านเพื่อเก็บใจความสําคัญ  แปลประโยค  ตามความหมาย โดยให้ได้ใจความที่ครบและถูกต้อง 
 
EN02212   ภาษาอังกฤษ3 3(3-0-6) 
               English 3 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ที่เน้นฝึกฝนการฟังคําบรรยายและจดบันทึกเป็น
รายงานโดยเก็บใจความสําคัญ ได้ครบสมบูรณ์ ฝึกการอภิปรายนํา และตอบโต้คําอภิปรายอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 



EN02213   ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
               English 4 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ฝึกทักษะในการ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ   เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเริ่มจาก
การสื่อสารชีวิตประจําวัน ไปจนถึงการสื่อสารทางธุรกิจ  เช่น การทักทาย การแนะนําตัว การซื้อของ การต่อราคา 
การติดต่อธนาคาร และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวต่างชาติ เป็นต้น และเน้นความถูกต้องของการออก
เสียง และรูปแบบประโยคท่ีใช้สื่อสาร 
 
TH02101  ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Thai for Business 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยในด้าน การฟัง การพูด    การอ่าน และการเขียน การฟัง และการอ่าน
จับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงต่าง ๆ การใช้ภาษาสื่อมวลชน การอ่านสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาหาความรู้ และการใช้ภาษาในการสื่อสาร ในชีวิตประจําวั น การรู้เท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
 
TH02102  ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
              Thai Usage Language Skill 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาความสําคัญ ลักษณะภาษาไทย และการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน และ
คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนําไปใช้ในการสื่อสาร รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 
MM02221 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร )ภาษาพม่า 1 )  3(3-0-6) 
 Burmese for Communication (Burmese 1) 
 พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาพม่า โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
 
VN02201 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร )ภาษาเวียดนาม 1 )  3(3-0-6) 
 Vietnamese for Communication (Vietnamese 1) 
 พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาเวียดนาม โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพื่อให้สื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน 
 
 
 
 



CB02201 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร )ภาษาเขมร 1 )  3(3-0-6) 
 Cambodian for Communication 
 พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาเขมร โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
 
LA02201 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร )ภาษาลาว 1 )  3 (3-0-6) 
 Laos for Communication (Laos 1) 
 พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาลาว โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน 
 
ID02201 ภาษาอินโดนีเซียนเพื่อการสื่อสาร )ภาษาอินโดนีเซียน 1 ) 3(3-0-6) 
 Bahasa Indonesian for Communication (Indonesian 1) 
 พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอินโดนีเซียน โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพื่อให้
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 
PH02201 ภาษาฟิลิปปินโนเพื่อการสื่อสาร )ภาษาฟิลิปปินโน 1 ) 3(3-0-6) 
 Philippino for Communication (Philippino 1) 
 พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาฟ้ลิปป้นโน โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพื่อให้
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 
JP02201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร )ภาษาญี่ปุ่น 1 ) 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication (Japanese 1) 
 พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาญี่ปุีน โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้ 
 
KR02201 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร )ภาษาเกาหลี 1 ) 3(3-0-6) 
 Korean for Communication (Korean 1) 
 พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้ 
 
 
 



CN02201 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร )ภาษาจีน 1 ) 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication (Chinese 1) 
 พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาองค์ความรู้ และการใช้ทักษะด้านการฟัง การพูด ภาษาจีน เพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นการออก
เสียงภาษาจีนกลาง เน้นการสนทนาสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 
RS 02201 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร )ภาษารัสเซีย 1 ) 3(3-0-6) 
 Russian for Communication (Russian 1) 
 พ้ืนฐานความรู้  :  ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกการใช้ภาษารัสเซีย โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับต้นเพ่ือให้สื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     2.1 กลุ่มวิชาแกน 

AC04105 การบัญชีส าหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี 3(3–0-6)             
 Accounting for Non-accountant 
                พ้ืนความรู้ : ไม่มี 
         ศึกษาความหมาย  วัตถุประสงค์  และประโยชน์  แม่บททางการบัญชี  วิธีการบันทึกรายการใน
สมุดขั้นต้น  และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทเกี่ยวกับกิจการบริการ  การจัดทํางบทดลอง  การจัดทํางบ
การเงิน  หลักและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคาร  การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด  หลักและ
วิธีการของระบบเงินสดย่อยและใบสําคัญ 
 
BA0110๑ หลักการจัดการ 3(3–0-6) 
 Principles of   Management 
 พ้ืนความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาถึงลักษณะขององค์การและการจัดการ  แนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการกระบวนการ
และหน้าที่การจัดการได้แก่   การวางแผน   การจัดองค์การ   การจัดคนเข้าทํางาน  การสั่งการ  การจูงใจและการ
ควบคุม  รวมถึงศึกษาทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่  สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการจัดการ  ตลอดจนจริยธรรมทาง
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
BA0110๒ กฎหมายธุรกิจ 3(3–0-6) 
                 Business Law 
 พ้ืนความรู้ : ไม่มี                                                
 ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สําคัญ ๆ เกี่ยวกับบุคคล สิทธิ สภาพ และชนิดของสิทธิ สิทธิตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นิติกรรม หนี้ สัญญา ละเมิดทรัพย์ ซื้อขาย เช่าสินทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน 
จ้างทําของ รับขน เก็บของในคลังสินค้า ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ
ประกันภัย  ตั๋วเงิน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และห้างหุ้นส่วนและบริษัท รวมทั้งกฎหมายที่จําเป็นสําหรับประกอบธุรกิจ 
 
BC0110๓ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
           Computer Application in Business 
 พ้ืนความรู้ : ไม่มี    
               ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง องค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง  ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ การใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในสํานักงาน  ได้แก่ 
Microsoft Word, Excel, Power Point และ Internet 
 
 
 
 



BA01๑๐๓ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3–0-6) 
 Business Economics  
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์  ทฤษฎีการผลิต  พฤติกรรมของผู้บริโภค 
ตลาด   ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ  การเงิน  การธนาคาร  การคลังและการค้าระหว่างประเทศ 
 
 BA01203 การเงินธุรกิจ 3(3–0-6) 
 Business Finance 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 วัตถุประสงค์ หลักการ และเครื่องมือทางการเงินการวางแผน และควบคุมทางการเงิน การบริหาร
สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสด ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ งบลงทุน การจัดหาเงินแหล่งเงินทุนระยะสั้น 
ปานกลางและระยะยาว การจัดโครงสร้างเงินทุน ค่าของทุนและนโยบายเงินปันผล  
 
MK01๑01 หลักการตลาด 3(3–0-6) 
 Principles of Marketing     
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
             ศึกษาขอบข่ายและความสําคัญของการตลาด  คนกลาง  และประเภทสินค้าทางการตลาด  ส่วน
ประสมทางการตลาด  ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย  การส่งเสริมการขาย  พฤติกรรมผู้บริโภค  การ
วางแผนและการพยากรณ์ความต้องการ  
 
BA01201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3–0-6) 
 Human Management 
                 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ความเป็นมา  ทฤษฏีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
และข้ันตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 
BA01202 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(2–2-5) 
 Business Ethics 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาถึงแนวคิดและที่มาของจริยธรรม และเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้าง
จริยธรรมองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร (Management Ethics) และจริยธรรมของพนักงาน 
(Employee’s Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบด้วย 
 
 
 
 
 



BA01๒๐๔ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3–0-6) 
 Quantitative Analysis for business 
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพ่ือ
ช่วยในการตัดสินใจ   ได้แก่  ความน่าจะเป็นของแผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ  (Decision Trees)   ตัวแบบเชิงสินค้า
คงคลัง (Inventory Model) การโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming)  เทคนิคการประเมินผลและการ
ตรวจสอบโครงการ (PERT / CPM) ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov Model)  ทฤษฎีเกม  (Game Theory) ตัวแบบ
แถวคอย (Queuing Model)  การจําลองเหตุการณ์  (Simulation) 
 
BA01301 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ                                                               3(2–2-5) 
                Business Research Methods 
                 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
                ความหมายและความสําคัญของการวิจัยธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีการวิจัยทางธุรกิจประเภทของการ
วิจัย สถิติที่นํามาใช้ในการวิจัยทางธุรกิจ ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ การตั้งสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรในการ
วิจัย กรอบแนวความคิดการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนเค้าโครงการวิจัย 
 
BA01302 การจัดการการผลิต 3(3–0–6) 
 Production Management  
 พ้ืนฐานความรู้ : ไม่มี 
 ศึกษาหน้าที่ในการผลิตและการดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศึกษา
ถึงการจัดจําหน่ายรายงานผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน 
การวางผังโรงงาน การวางแผน การควบคุมการผลิต วางแผนออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับการ
จัดการการผลิตจัดทําเอกสารประกอบชิ้นงานและนําเสนอผลงานโดยมีอาจารย์ประจํารายวิชาคอยกํากับดูแลทุก
ขั้นตอนและให้คําปรึกษา 
    
BA01๓๐๓ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3–0–6) 
 Strategic  Management 
 พ้ืนฐานความรู้  :  BA01106 
 ประสมประสานองค์ความรู้ด้านวิทยาการจัดการ   เครื่องมือด้านการจัดการ   การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพขององค์การ  และความสามารถในการแข่งขัน  การจัดทํากลยุทธ์   การปฏิบัติตาม กลยุทธ์   และการ
ประเมินผล  โดยเน้นเพ่ือการพัฒนากลยุทธ์ของกิจการ  รวมทั้งการใช้กรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
 



     2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 2.2.1 กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 

BC๐๑๒๐๑ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบทางธุรกิจ 3(2–2–5) 
 Analysis and Design for Business Information Systems  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 กลยุทธ์ของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ วัฏจักรของการพัฒนาระบบงานการบริหาร
โครงการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การจัดพฤติกรรมบุคลากรในกระบวนการพัฒนา การ
พิจารณากําหนดความต้องการสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบราย ละเอียดเชิงตรรกะการใช้
เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบงาน การประเมินผล และการดูแลรักษาระบบ 
 
BC๐๑๒๐๒ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3–0–6) 
 Business Information System 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการ ความสําคัญ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ภาระหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในระบบ
สารสนเทศ ประเภทข้อมูล แหล่งที่มาของสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบอินทราเน็ตเชิงธุรกิจ ความเกี่ยวข้องของ
ระบบ สารสนเทศในการใช้ชีวิตประจําวัน และธุรกิจ องค์ประกอบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ใช้ใน
การจัดการระบบฐานความรู้ หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณ จริยธรรมของ 
ผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อบุคคลและสังคม การป้องกันอันตราย หรือภัยจาก
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
BC๐๑๓๐๗ การวางแผนและการจัดการระบบสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) 
 Information Systems Project Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารขอบเขตงานโครงการ 
การบริหารเวลาโครงการ การบริหารต้นทุนโครงการ การบริหารคุณภาพโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคลใน
โครงการ การบริหารติดต่อสื่อสารในโครงการ การบริหารความเสี่ยงของโครงการและการบริหารการจัดหา
ทรัพยากรภายนอกเพ่ือโครงการ 
 
BC01๓๐๒ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(๒–๒–๕) 
 Information System Security 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  การควบคุมแบบต่าง ๆ การควบคุมและนโยบายด้านความ
ปลอดภัย  รูปแบบการละเมิดความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การเข้ารหัสและการถอดรหัส  
การพิสูจน์ทราบ และการป้องกันการคุกคาม  เทคนิคและเทคโนโลยีสําหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ  
 
 



BC0140๓ โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ ๑  ๑(0–๒–๑) 
 Business Computer Project 
 วิชาบังคับก่อน :  ศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
 ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย คุณค่า ประเภท และตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ แนวคิดหลักการ
และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง การเลือกเรื่องโครงงาน การสืบค้นข้อมูล การเขียนเอกสารอ้างอิง การวางแผนปฏิบัติงาน  
การนําเสนอเค้าโครงโครงงาน ปฏิบัติการ วิเคราะห์ ปัญหา คุณค่าของโครงงาน สืบค้นข้อมูล เลือกหัวข้อโครงงาน 
กําหนดแผนปฏิบัติงาน จัดทําและนําเสนอเค้าโครงของโครงงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หลักการและวิจารณญาณ ความรอบคอบ  ทํางานอย่างมีระบบมีระเบียบวินัยความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และเชื่อม่ันในตนเอง 
 
BC0140๔ โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ ๒ ๒(๐-๔-๒) 
 Business Computer Project 
 วิชาบังคับก่อน :  BC0140๓ 
 ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติงาน สืบค้นข้อมูล บันทึกผล วิเคราะห์ อภิปราย สรุปผลข้อมูล จัดทํา
รายงาน และนําเสนอผลงานเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล หลักการ
และวิจารณญาณ ความรอบคอบ ทํางานอย่างมีระบบมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
เชื่อมั่นในตนเอง 
 
 2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 

BC 01๑๐๒ ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3(2–2–5) 
 Computer Software Usage Skill 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์สําเร็จรูปเพ่ืองานธุรกิจ แนวคิดและหลักการในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศ ในงานธุรกิจ เช่น งานการเงิน งานบัญชี งานข้อมูลบุคลากร โดยทําการวางแผนและ
ศึกษารูปแบบทรัพยากรที่เหมาะสม หลักการและข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณ จริยธรรมของ 
ผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อบุคคลและสังคม 
 

BC 0130๖ การจัดการและการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  3(2–2–5) 
 Business Database Management Systems  
 วิชาบังคับก่อน :  BC 01306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ความรู้ด้านระบบข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลการจัดการฐานข้อมูล
สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลฟังก์ชันการขึ้นต่อกันคีย์และการนอร์มอลไลซ์การออกแบบระบบฐานข้อมูล และ
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลกับงานธุรกิจ 
 
 
 
 



BC๐๑๓๐๑ การประมวลผลและการวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์  ๓(๒-๒-๕) 
 Business Processing and Research with Computer Application 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมาย บทบาท ความสําคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจจรรยาบรรณของนักวิจัย 
ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัยการเลือกปัญหาการวิจัย การกําหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคําถามใน
การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัยทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการวางแผนการดําเนินการวิจัยทางธุรกิจการสุ่มตัวอย่างการสร้าง เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ การทดสอบสมมติฐาน ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติและการจัดทํารายงานการวิจัยทางธุรกิจ 
 
BC0140๑ สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(3–0–6) 
 Seminar in Business Computer 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การสัมมนาในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือการสัมมนา จัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน 
การบริหารจัดการโครงงาน การดําเนินการกับตารางเวลางาน 
 
 2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร์ 

BC01101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2–2–5) 
 Introduction to Programming 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 องค์ประกอบ กฎเกณฑ์การใช้งาน และรูปแบบของคําสั่งต่างๆ  โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งตามที่
กําหนด ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง ระเบียน แถวลําดับ การกําหนดเงื่อนไข คําสั่ง
ทํางานซ้ํา คําสั่งในการเลือกปฏิบัติงาน โปรแกรมย่อยทั้งที่เป็นแบบมาตรฐานและที่เขียนขึ้นมาใช้งานเอง ศึกษา
ตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง 
 
BC๐๑๒๐๕ การเขียนโปรแกรมเชิงออปเจก 3(2–2–5) 
 Object-Oriented Programming 
 วิชาบังคับก่อน : BC 01101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
 ความเป็นมาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและองค์ประกอบต่างๆ 
ของวัตถุ วงจรชีวิตวัตถุ การนําคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการ
ความผิดปกติโดย Exception และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
 
 
 
 
 



BC 01๔๐๒ การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2–2–5) 
 Web Design and Development  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ โครงสร้างและการออกแบบ ภาษา
โปรแกรมเพ่ือการพัฒนาเว็บไซต์ ระบบการจัดการเนื้อหา การพัฒนาและนําเสนอเพ่ืองานบริการสารสนเทศ
แนวโน้มและทิศทางของการออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต 
 
 2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 

BC๐๑๒๐๓ โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3(2–2–5) 
 Data Structure and Algorithms 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน และการกระทําที่เกี่ยวข้อง เช่น อาเรย์ ลิสต์ สแตค คิว กราฟ ต้นไม้ 
เทคนิคการเรียงลําดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การเขียนขั้นตอนวิธีพ้ืนฐานที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูลลักษณะต่างๆ 
 
BC 01๒๐๔ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2–2–5) 
 Business Data Communication and Computer Network  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้ง
แบบใช้สายสัญญาณและไร้สายสัญญาณ มาตรฐานสากลและโปรโตคอลต่างๆ ในการสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย การออกแบบติดตั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับงานธุรกิจภาษาหนึ่งในการฝึกการเขียนและพัฒนาโปรแกรม 
 
     2.3 วิชาเอกเลือก 

BC01106 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3–0–6) 
 Principles of Information Systems 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร 
รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้า ถึงระบบสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้ระบบสนเทศเพ่ือการบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 



BC014๐๒ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3–0–6) 
 Electronic Commerce 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ระบบอินเตอร์เน็ต แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทําหน้า
เว็บ และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บด้วยภาษาและโปรแกรมต่างๆ การพัฒนาแอพลิเคชันบนอินเตอร์เน็ต 
โครงสร้างการทํางาน และการเขียนโปรแกรมของ Web Server และ Web Client การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม 
การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนา
ระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต 

BC014๐๓ ระบบส่ือประสม 3(2–2–5) 
 Multimedia System 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การใช้สื่อที่หลากหลายร่วมกัน เพ่ือสร้างงานทางด้านศิลปะและด้านอ่ืนๆ พ้ืนฐานและเทคนิค
เกี่ยวกับการผลิตสื่อในระบบดิจิตอล กระบวนการการผลิตสื่อโดยใช้ระบบสื่อประสมที่อยู่ในความสนใจของ
ตลาดแรงงาน สร้างผลงานโดยใช้เสียงแบบดิจิตอล ข้อความหลายมิติ วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  บนระบบ
คอมพิวเตอร์ ศึกษาเทคนิคการรวมกันของสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง และข้อความ 
 
BC014๐๔ การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 3(3–0–6) 
 Enterprise Resource Planning 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความสําคัญและที่มาของการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การวิเคราะห์ระบบทรัพยากรวิสาหกิจ
กระบวนการด้านการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การพยากรณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์ การจัดหาและจัดซื้อ การ
จัดการวัสดุและการวัสดุและสินค้าคงคลัง การจัดการผลิตภัณฑ์ การเงินและการบัญชี  การจัดการทรัพยากรบุคล 
จัดการด้านการขายและการตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการบริหารระบบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและซอฟต์แวร์ด้านการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ กรณีศึกษาด้านการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
 
BC014๐๕ คลังข้อมูล 3(3–0–6) 
 Data Warehouse 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดของคลังข้อมูลและมาร์ทข้อมูล คิวบ์ข้อมูลขั้นแนะนํา โครงสร้างรูปแบบต่างๆ และการ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ในฐานข้อมูลแบบพหุมิติ การวิเคราะห์และการออกแบบสถาปัตยกรรมของ
คลังข้อมูล การทําให้เกิดคลังข้อมูล เทคโนโลยีคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา 
 
 
 
 
 
 



BC014๐๖ การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2–2–5) 
 Visual Programming 
 วิชาบังคับก่อน : BC 01101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
 หลักพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่าง ๆ ของโปรแกรม 
การออกแบบฟอร์มและเมนู คําสั่งในการกําหนดเงื่อนไข คําสั่งทํางานซ้ํา  การเขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันใน
การทํางาน คําสั่งในการประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาแบบวิชวลสําหรับการพัฒนาโครงงาน 
 
BC014๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน 3(3–0–6) 
 Information Technology for Supply Chain Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความหมายของโซ่อุปทาน ความสําคัญของการจัดซื้อ การจัดซื้อจากแหล่งภายนอก การจัดซื้อแบบ
ทันเวลา การจัดซื้อระหว่างประเทศ การเลือกผู้เสนอขาย การประเมิน และการวิเคราะห์แหล่งผู้ขาย การตรวจ
เยี่ยมแหล่งผู้ขาย การจัดส่งสินค้า การประเมินทางเลือกของการจัดส่ง แถบรหัส  การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การวางแผน ความต้องการการจัดจําหน่าย การขนส่งแบบทันเวลาและการรีเอนจิเนียริ่ง โดยเน้น
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน 
 
BC014๐๘ การซ่อมบ ารุงและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3(2–2–5) 
 Maintenance and maintain computer equipment and networks   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ทฤษฎี Hardware และอุปกรณ์ต่อพ่วงพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการ วิเคราะห์อาการเสีย การฟังเสียง Post จาก Bios การติดตั้งอุปกรณ์และ
การ์ดต่าง ๆ การติดตั้งติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ติดตั้งและถอดถอนโปรแกรมออฟฟ้ต การติดตั้งการ์ดแลน 
 (Lan card) และโปรโตคอล  (Protocol) การตรวจสอบการทํางานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน  (Share) การจัดการ Hard disk การจัดการ Bios การประกอบคอมคอมพิวเตอร์ และการใช้ Utility ต่าง 
ๆ เช่น Antivirus, Ghost, Fix disk, Cleaners, Defrag, printer, scanner, อ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือให้คอมพิวเตอร์
หรือ Notebook และอุปกรณ์ต่อพวงอ่ืนๆ สามารถใช้งานได้ต่อไป 
 
BC014๐๙ หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ๑ 3(3–0–6) 
 Special Topics in Business Computer  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หรือ การจัดทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ 
 
BC014๑๐ หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ๒ 3(3–0–6) 
 Special Topics in Business Computer  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานเฉพาะเรื่อง เช่นข้อสนเทศและข้อมูล
ซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการคํานวณระบบวิธีการประยุกต์ใช้งานฮาร์ดแวร์และระบบเครื่อง เป็นต้น 



BC๐๑๓๐๙ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม  3(3–0–6) 
  Business Computer  Community and Social Development 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ให้นักศึกษา ทําการศึกษาวิเคราะห์ วางแผนออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศสําหรับการ
พัฒนาชุมชนและสังคมโดยนักศึกษาจะต้องทําการศึกษา จากชุมชนที่มีอยู่จริง พร้อมกับจัดทําเป็นเอกสารรายงาน
ประกอบและนําเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์ประจํารายวิชาคอยดูแลและให้คําปรึกษา 
 
BC๐๑๓๑๐ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศาสนา  3(3–0–6) 
 ประเพณีและวัฒธรรม  
 Business Computer for Conservation and Development  
 of Religion Heritage and Culture 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ให้นักศึกษา ทําการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ สําหรับการ
อนุรักษ์และพัฒนา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมโดยนักศึกษาจะต้องทําการศึกษา จากวัฒนธรรมทางศาสนา 
และประเพณีต่างๆ ที่มีอยู่จริง พร้อมกับจัดทําเป็นเอกสารรายงานประกอบและนําเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์
ประจํารายวิชาคอยดูแลและให้คําปรึกษา 
 
BC๐๑๓๑๑ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3–0–6) 
 และสิ่งแวดล้อม  
 Business Computer for Conservation and Development  
 of Local knowledge and Environment 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ให้นักศึกษา ทําการศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ สําหรับการ
อนุรักษ์และพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยนักศึกษาจะต้องทําการศึกษา จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอยู่จริง พร้อมกับจัดทําเป็นเอกสารรายงานประกอบและนําเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์ประจํา
รายวิชาคอยดูแลและให้คําปรึกษา 
 
BC๐๑๓๑๒ วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่องานธุรกิจ  3(3–0–6)
 Multimedia Technology for Business 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาหลักการของการออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียชนิดข้อมูลมัลติมีเดีย การปรับแต่ง
การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย การใช้เครื่องมือด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ที่เหมาะสมในการสร้างมัลติมีเดีย เช่น เสียง วิดีโอ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ 
การผลิตสื่อ การสร้างความสัมพันธ์ ไฮเปอร์ลิงค์ เพ่ือใช้ในงานธุรกิจ 
 
 
 
 



BC014๑๑ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(09( 
 Preparation for Professional Experience in Business 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
แต่ละสาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
มนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม โครงสร้างการทํางานในองค์กร งานธุรการในสํานักงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมใน
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา 
 
BC014๑๒ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔(๔๕๐) 
 Professional Internship 
 วิชาบังคับก่อน : ผ่านรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 12 นก. 
 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือ
ธุรกิจเอกชนภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนําความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จาก
การศึกษาไปใช้สถานการณ์จริงจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการ
ปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอแนะ แนวทางแก้ปัญหาให้สําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีโดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ังหมดหรือฝึกประสบการณ์และทําโครงการพิเศษ หรือฝีกประสบการณ์และ
ทําภาคนิพนธ์ 
 
BC014๑๓ เตรียมสหกิจศึกษา     2(09( 
 Cooperative  Education  Preparation 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ การศึกษาแนวโน้มสภาพการเปลี่ยนแปลงใน
หน่วยงานทางธุรกิจโดยการใช้กรณีศึกษาสถานการณ์จําลองการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา การ
ใช้คอมพิวเตอร์การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสามารถทํางานเป็น
ทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพการเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
BC014๑๔ สหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔(๔๕๐) 
 Cooperative Education in Business Computer 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารธุรกิจในสถานประกอบการ โดยมีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้องเข้าไปปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานของ
หน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมายให้ทําหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา มีกําหนดลักษณะงาน แผนการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานภายหลัง
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินผลการศึกษา 


