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(นักศึกษารหัส 60) 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 
หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 

 
ค าอธิบายรายวชิา 

 001-101 อาเซียนศึกษา   3 (2-2-5) 
 ASEAN Studies   

  ประวติัและพฒันาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลกัษณ์ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน สามเสาหลกัของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับและ
เตรียมตวัเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

  History and evolution of ASEAN; diversity and identity of member countries; ASEAN 
charters; three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation and preparation 
towards ASEAN  

 
 874-194   กฎหมายเพ่ือการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั           3 (3-0-6)  
  Law Relating to Occupations and Everyday Life 
  หลกัส าคญัของกฎหมาย การบงัคบัใชแ้ละปฏิบติัตามกฎหมาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ด าเนินชีวิตในฐานะพลเมืองของประเทศ เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายสิทธิมนุษยชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์รวมทั้งความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักระบวนการยุติธรรม กฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ กฎหมายเก่ียวกบัสาธารณะ
สุขและความรับผิดชอบทางการแพทย ์กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยีและสารสนเทศ กฎหมายทรัพยสิ์น
ทางปัญญา กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน 

  Principles of law; enforcement and compliance with law; laws relating to citizenship: 
public law, human rights law, criminal law, civil and commercial law; basic knowledge of judicial 
procedure; laws related to employment e.g.labor law and business law; laws related to public health 
and medical liability; information and technology law; intellectual property law; environmental law; 
laws related to ASEAN 
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941-100    ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร               3 (3-0-6) 
  Thai for Communication 
  หลกัการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ศิลปะในการส่ือสารทั้ง 4 ทกัษะ การฟัง พูด อ่านและ

เขียน การฟังเพ่ือจบัใจความหลกัและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใชถ้อ้ยค า ลีลาส านวนในการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัและในการท างาน การพูดในท่ีชุมชน การอ่านเพ่ือความเขา้ใจถึงค่านิยมและ
แนวคิด การเขียนเพ่ือการสรุปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ   

  Principles of the Thai language for communication; communicative skills: listening, 
speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational 
contexts; selection of words; register and styles in daily-life and workplace communication; public 
speaking; reading for value and attitude understanding; summarizing skills; official and business 
correspondence 

 
 941-112    การฟังและพูดภาษาองักฤษพื้นฐาน              3 (2-2-5) 
  Fundamental English Listening and Speaking 
  ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในหัวขอ้ท่ีใชส่ื้อสารในชีวิตประจ าวนั การฟังเพ่ือจบัใจความ

ส าคัญ การพูดเพ่ือส่ือสารขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ไวยากรณ์ การพฒันาความรู้ดา้น
ค าศพัท ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสาร  

  Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life communication; 
listening for main points; basic oral communication in various situational contexts; grammar usage; 
development of vocabulary and language functions necessary for communication 

 
 941-113    การอ่านและเขียนภาษาองักฤษพื้นฐาน              3 (3-0-6) 
  Fundamental English Reading and Writing 
  ฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน ทกัษะการอ่านพ้ืนฐาน การอ่านเพ่ือจบัใจความส าคญัและ

รายละเอียด การพฒันาความรู้ดา้นค าศพัท์และกลวิธีพฒันาค าศพัท์ การใชไ้วยากรณ์ การเขียนระดบั
ประโยคและยอ่หนา้สั้นๆ    

  Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and 
details; developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage; 
sentence and paragraph writing 

 
  



 

 

63 

941-114    เสริมทักษะการฟังภาษาองักฤษ               3 (3-0-6) 
  Consolidating Listening Skills in English 
  การฝึกทกัษะดา้นการฟัง เนน้การฟังเพ่ือจบัใจความหลกัและรายละเอียดท่ีส าคญั การฟัง

และการอนุมาน การฟังในชีวิตจริง โฆษณาทางทีวี เสียงในฟิลม์จากภาพยนตร์ ข่าวย่อ และแนะน าการ
ฟังเชิงวิชาการ 

  Practice in listening skills with an emphasis on listening for main points and important 
details; listening and making inferences; listening in real life; TV commercials; soundtracks from 
movies; news in brief, as well as introducing academic listening 

 
 941-115    การอ่านภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ               3 (3-0-6) 
  English Reading in Business Contexts 
  ทกัษะการอ่านเชิงธุรกิจ การอ่านจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โฆษณา บนัทึกภายใน

องคก์ร ใบสัง่สินคา้ ประกาศ แผนภาพ แผนภูมิและกราฟ การอ่านข่าวธุรกิจ 
  Reading skills in business contexts; reading letters, electronic mails, advertisements, 

office memoranda, orders, announcements, diagrams, charts and graphs; reading business news 
 941-210    การเขียนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกจิ             3 (3-0-6)  
  English Writing for Business Communication 
  การฝึกฝนและการพฒันาทกัษะการเขียนท่ีมีรูปแบบและจุดประสงคต่์างๆ เพ่ือใชใ้นการส่ือสาร

ทางธุรกิจ การเขียนจดหมายติดต่อ รายงานการประชุม การกรอกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ  
  Practice and development of various types of writing skill for business communication: 

correspondence, minutes of meeting, filling out forms 
 
 941-216    การสนทนาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั   3 (3-0-6) 
  English Conversation for Daily Communication 
  การฝึกฝนและพฒันาทักษะการพูดและการฟัง เพ่ือติดต่อส่ือสารในโอกาสต่างๆ การ

แนะน าตวั การนดัหมาย การตอ้นรับ การน าเสนอผลงาน การพูดในท่ีประชุม 
  Practice and development in speaking and listening skills to communicate in occasions 

such as introducing yourself, making appointments, welcoming, giving presentations, and talking at 
the meeting 

 
 941-217    การพฒันาการอ่าน                3 (3-0-6) 
  Reading Development 
  การฝึกฝนทกัษะการอ่านโดยทัว่ไป ฝึกการอ่านขอ้เขียนประเภทต่างๆ 
  Practice in general reading skills and practice in types of essays reading     
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941-218    ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ               3 (3-0-6)  
  English for Business 
  ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเชิงธุรกิจ ทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน การใชภ้าษาใน

การถามและให้ข้อมูลเก่ียวกับงาน การต้อนรับและการน าสนทนาแขกในวงการธุรกิจ การพูดคุย
โทรศพัท ์การนดัหมาย การอธิบายสินคา้ การเยี่ยมชมสถานท่ีท างาน การเสนอรายงานธุรกิจ การเจรจา
และการต่อรองทางธุรกิจ  

  Use of four English skills: Listening, Speaking, Reading, and Writing; asking questions 
and giving information about work; greeting and business conversation with guests; telephoning; 
making appointments; describing products; visiting workplace; presenting business reports; business 
discussion and negotiations 

 
941-224    ภาษาจนีพื้นฐาน                3 (3-0-6) 

  Fundamental Chinese  
  ระบบเสียง ค าศพัท์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ตวัเลข ลกัษณะนาม ค ากริยานุเคราะห์ และ

โครงสร้างประโยคภาษาจีนระดบัพ้ืนฐาน การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จากสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีก าหนดให ้

  Chinese sound systems, daily vocabularies, numbers, noun classifiers, auxiliary verbs, 
and basic sentence structures; practice in listening, speaking, reading, and writing skills from given 
situations   

 
 941-236  ภาษาญ่ีปุ่นพื้นฐาน                3 (2-2-5) 
  Fundamental Japanese  
  ไวยากรณ์ญ่ีปุ่นและรูปประโยคพ้ืนฐาน วิธีการเขียนอกัษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ 

เรียนรู้ค าศพัทป์ระมาณ 300 ค า 
  Japanese grammar and basic sentence patterns; Hiragana and Katakana characters 

writing; approximate to 300 vocabularies 
 
 941-245    ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน               3 (3-0-6) 
   Fundamental French 
   หลกัการออกเสียง หลกัไวยากรณ์พ้ืนฐาน การพฒันาทกัษะการฟัง การพูดในชีวิตประจ าวนั 

การเขียนค าและประโยคประโยคสั้นๆ การอ่านขอ้ความสั้นๆ จากส่ือต่าง ๆ 
   Principles of pronunciation, basic principles of grammar; listening skills development; 

daily life conversation; writing words and short sentences; reading short texts from media 
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 941-252    ภาษาเยอรมนัพื้นฐาน                3 (3-0-6)  
  Fundamental German 
  ไวยากรณ์ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคในระดบัพ้ืนฐาน 
  Basic grammar; listening, speaking, reading and writing at basic level 
 
 941-274    ภาษามาลายูพื้นฐาน                3 (3-0-6)  
  Fundamental Malay 
  ระบบเสียง อกัขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษามลายู ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษา

มลายใูนระดบัตน้ โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานของภาษามลายู ค าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชบ่้อย การสนทนา
ในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

  Malay sound system, spelling system and pronunciation; basic listening, speaking, 
reading and writing skills in Malay; basic sentence structures of Malay; frequently used vocabulary, 
expressions and conversation in relevant situations for daily life communication 

 
 941-283    ภาษาเกาหลพืี้นฐาน               3 (2-2-5) 
  Fundamental Korean 
  การฝึกออกเสียงให้ถูกตอ้ง ชดัเจน และฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน 

การฝึกสร้างประโยคพ้ืนฐาน และการฝึกสนทนาภาษาเกาหลีท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
  Practice of Korean pronunciation and 4 language skills: speaking, reading, listening and 

writing; constructing basic sentences; practice of Korean conversation in daily life  
 
 941-290    การอ่านเร่ืองส้ันและนวนิยายภาษาอังกฤษ                      3 (3-0-6) 
  Reading English Short Stories and Novels  
  องคป์ระกอบของเร่ืองสั้นและนวนิยาย การวิเคราะห์และการวิจารณ์เร่ืองสั้นและนวนิยาย

ภาษาองักฤษของนกัเขียนท่ีมีช่ือเสียง 
  Components of short stories and novels; analysis and literary criticism of English short 

stories and novels by well-known authors 
 
 941-291  ภาษาองักฤษผ่านส่ือทันสมยั                 3 (3-0-6) 
  English through Modern Media 
  การพฒันาและฝึกฝนทกัษะภาษาองักฤษ โดยผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต รายการโทรทศัน์เพ่ือ

การศึกษาและเพ่ือความบนัเทิง นิตยสาร เอกสารแผ่นพบั และโฆษณาในส่ือต่างๆ การน าเสนอผลงาน
หรือโครงการ การอภิปรายกลุ่ม การโตว้าที  
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  Development and practice of English skills through the Internet, TV programs for 
educational and entertainment purposes, magazines, brochures and advertisements; work or project 
presentations; group discussions; debates 

 
 941-292    สัทศาสตร์ภาษาองักฤษพื้นฐาน           3 (3-0-6) 
  Basic English Phonetics 
  เทคนิควิธีการออกเสียง  หน่วยเสียงและการออกเสียงภาษาองักฤษ  การลงเสียงหนกัของ

พยางคใ์นระดบัค าและประโยค การใชล้กัษณะเสียงสูงต ่าในภาษาองักฤษ การใชส้ทัอกัษร 
  Pronunciation techniques; phonemes and pronunciation; word-level and sentence-level 

stress, intonation; use of phonetic transcription 
 
 942-100    กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1   1 (0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I    
  การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้ เนน้ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์

เป็นกิจท่ีหน่ึง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชาและ
หรือระหวา่งสาขาวิชา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits of 
society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamworking within 
and/or across disciplines under the supervision of advisors 

 
 942-112    สุนทรียภาพของการด าเนินชีวติ             3 (3-0-6)   
  Aesthetics for Life 
  ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม ท่ีส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของ

มนุษยใ์นสงัคมไทยและสงัคมอาเซียน 
  Traditions, ways of livings, arts and cultures that enchanting lifestyles of people in Thai 

and ASEAN communities  
 
 942-113    ทักษะการรู้สารสนเทศ                   3 (3-0-6) 
  Information Literacy Skills  
  ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์สารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ การส่ือสารและเผยแพร่สารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ 
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  Information resources; information searching; evaluation of information resources; 
analysis and synthesis of information; information laws and ethics; communication and  dissemination 
of information in different channels  

 
 942-207    จติวทิยาและภูมปัิญญาในการด าเนินชีวติ 3 (3-0-6)  
  Psychology and Wisdom of Living 
  ความเป็นมาของจิตวิทยา ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีต่างกนัของมนุษย ์การ

คิด การใชภู้มิปัญญาและจิตวิทยาในการจดัการชีวิตอย่างรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและ
กระแสสังคมโลกในชีวิตประจ าวนั และการท างาน ด าเนินชีวิตโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม  

  Development of psychology; psychological factors that result in different human 
behaviors; ways of thinking; use of wisdom and psychology to cope with upcoming changes in Thai 
society and global level; self-sufficient living ; interpersonal skills for happiness in life based on 
ethics and virtue 

 
 942-208    ความเป็นพลเมือง       3 (3-0-6)  
  Citizenship 
  หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าท่ีพลเมือง การมีส่วนร่วม การ

ปฏิบติัตามหลกักฏหมายและหลกัศีลธรรม การมีจิตส านึกสาธารณะ การอยู่ในสังคมประชาธิปไตย
ท่ามกลางความเห็นต่างและพหุวฒันธรรม 

  Basic principles of citizenship; roles and responsibilities of citizens; participation; legality 
and morality; public mind; living in a democratic society where diverse opinions and multi cultures 
exist 

 
 942-230 การภาษอีากร 3 (3-0-6) 

   Taxation  
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

จดัเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต 
 General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and methods 
of taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added tax, specific 
business tax, stamp duty, customs duty, excise duty 
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942-300 การบริหารความมัง่คั่งส่วนบุคคล     3 (3-0-6)  
  Personal Wealth Management 
  แนวคิดพ้ืนฐานการบริหารความมัง่คัง่ส่วนบุคคล กลยุทธ์การจดัการกบัเงิน การบริหารหน้ี

ส่วนบุคคล การวางแผนการบริโภคและการใชสิ้นเช่ืออยา่งเหมาะสม รวมถึงการหารายไดจ้ากการลงทุน 
  Fundamental principles of personal financial management; monetary management 

strategies; personal debt management; planning for consumption and credit; investment income 
 
 942-301   การตดัสินใจและการวางแผนในชีวติประจ าวัน     3 (3-0-6) 
  Decision Making and Planning in Daily Life 
  ความส าคญัและประเภทของการตดัสินใจ การใชข้อ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ ค่าคาดหวงัเชิง

เงินตรา แขนงการตดัสินใจ การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอน และการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ตดัสินใจและการวางแผนในชีวิตประจ าวนั  

  Significance and types of decision making, use of data for decision making, expected 
monetary values; decision tree; decision under uncertainties; knowledge applications for decision 
making and planning in daily life 

 
942-302   การจดัการความเส่ียงในชีวติประจ าวนั      3 (3-0-6) 

  Risk Management in Daily Life 
  ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงรอบๆ ตวั กระบวนการจดัการความเส่ียง

ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั การวิเคราะห์ความเส่ียงในชีวิตประจ าวนั การจดัการความเส่ียงโครงการ 
  Knowledge and understanding in managing risks; daily-risk management procedures; 

analysis of daily risks of life; project risk management 
 

 944-122 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6)  
Principles of Economics 

  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่น
ของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผูบ้ริโภค ต้นทุนการผลิตและฟังก์ชั่นการผลิต ตลาดในทาง
เศรษฐศาสตร์ การค านวณรายไดป้ระชาชาติ รายไดป้ระชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน นโยบายการ
คลงั ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
  An overview of economics; laws of demand and supply; market equilibrium; elasticity of 
demand and supply; consumer behavior; cost and production functions; microeconomics of product 
markets; national income calculation; equilibrium level of national income; monetary policy; fiscal 
policy; basic knowledge of international trade and finance 
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 944-204    กฎหมายธุรกจิ                                3 (3-0-6) 
                  Business Law  
   กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์ส าคญัเก่ียวกบับุคคล นิติบุคคล การตั้งหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั 
การเลิกกิจการ ทรัพยสิ์น นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจซ้ือขาย เช่าซ้ือ ค ้ าประกัน 
ตวัแทน นายหนา้ ตัว๋เงิน พระราชบญัญติัเก่ียวกบัเช็ค 
  
 Important civil and commercial laws; law juristic entities; limited partnership 
establishment; limited companies; dissolution; property; legal transactions and contracts; specific 
contracts in relation to business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the 
Act of Cheques 

  
 946-100    ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ 3 (3-0-6) 

                  Introduction to Business 
  ลกัษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การผลิต การตลาด การบญัชี การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ   
 Types of business; related factors; influences of business environments; business in a 
borderless world; principles of administration and management; human resource management; 
production; marketing; accounting; finance; business ethics 

  
946-113     การบัญชีการเงนิ        3 (3-0-6) 
   Financial Accounting      
  ลกัษณะและแนวความคิดขั้นพ้ืนฐานของการบญัชี กระบวนการบนัทึกบญัชี การปรับปรุง
รายการ การปิดบญัชีและการจดัท างบการเงิน การบญัชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินคา้และกิจการผลิต
สินคา้ การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด 
 Characteristics  and basic concepts of accounting;  accounting record process;  adjustment 
of  accounts; closing accounts and  financial statement preparation; accounting for merchandising and 
manufacturing operations;  value–added tax accounting; bank reconciliation statement; statement of 
cash flows 
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 946-140    เทคโนโลยสีารสนเทศ                3 (3-0-6) 
  Information Technology 
  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เครือข่ายสารสนเทศ แหล่งข้อมูลสารสนเทศ การ

ประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศ ความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ ส่ือสังคมออนไลน์ การประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์ร  

  Modern information technology; information network; information sources; information 
processing; security of information; social media; application of information technology in 
organizations 

 
946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น 3 (2-2-5)
 Introduction to Computer Programming 
 หลกัการเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม การแกไ้ขปัญหาดว้ยขั้นตอนวิธี รหัสเทียม ผงังาน 
องคป์ระกอบของภาษาโปรแกรม ชนิดของขอ้มูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย  ์โครงสร้าง
โปรแกรมแบบตามล าดบั เลือกท า และการวนซ ้ า การเรียกซบัรูทีน  การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ การฝึก
ปฏิบติัพฒันาโปรแกรมเบ้ืองตน้โดยใชภ้าษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหน่ึง การตรวจสอบ และแกไ้ข
โปรแกรม จริยธรรมของนกัพฒันาโปรแกรม 

Principles of computer programming; algorithmic problem solving; pseudo code; flow 
charts; programming language elements; data types; array data structure; programming structure: 
sequential, selection and repetition; subroutine calls; parameter passing; practice in program 
development using a programming language; testing and debugging; ethics in programming 
 
946-144   การดูแลคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น       3 (2-2-5)  
   Basic Computer Maintenance  
 หลกัการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง การเลือกซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบปฏิบติัการ การติดตั้งไดรเวอร์ การติดตั้งและ
การถอนโปรแกรมท่ีจ าเป็น การป้องกนัและก าจดัไวรัส การดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบ การวิเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น การติดตั้ งและเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต  
  Principles of computer operation; computer component and peripheral devices; 
purchasing a computer; installation and uninstallation of operating system, driver and other programs; 
virus protection; system performance maintenance and improvement; basic analysis, monitoring and 
troubleshooting the computer; installation and Internet connection 
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946-160  หลกัการตลาด       3 (3-0-6) 
   Principles of Marketing  
  ความหมาย ความส าคญัของการตลาด แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัการตลาด ส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด
เป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์ส่วนประสมทางการตลาด 
 Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; environments 
influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning; marketing mix 
 

 946-209   หลกัการจดัการ                                                   3 (3-0-6) 
                 Principles of Management 

  แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการทางการจดัการ ความรับผิดชอบต่อสงัคมขององคก์าร
สภาพแวดลอ้มทางการจดัการ การตดัสินใจทางการจดัการ หนา้ท่ีทางการจดัการ การวางแผน การจดั
องคก์าร การสัง่การ การควบคุม  และความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการกลยทุธ์ 
 Concepts, roles and evolution of management; social responsibility of an organization; 
managerial environment; managerial decision making; management functions; planning; 
organizational management; leading; controlling; an overview of strategic management 
 
946-240 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกจิ 3 (2-2-5) 
  Business Database System 

หลกัการพ้ืนฐานของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 
แบบจ าลองขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล การท าใหเ้ป็นบรรทดัฐาน  การจดัระบบฐานขอ้มูลแบบผูใ้ช้
หลายคน การรักษาความมัน่คงของฐานขอ้มูล  การส ารองและคืนสภาพ ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง 
(เอสคิวแอล) โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล จริยธรรมของผูดู้แลฐานขอ้มูล 

Basic principles of database systems; relational database system architecture; database 
models; database design; normalization; multi-user database system management; database security; 
backup and  recovery; Structured Query Language (SQL);  database management system software; 
ethics for database administrators 
 
946-242 แนวคิดเชิงออบเจก็ต์และโครงสร้างข้อมูล  3 (3-0-6) 
 Object-oriented Concepts and Data Structures 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน :  946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น 
   Prerequisites :  946-141 Introduction to Computer Programming 
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 แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัออบเจ็กต ์คลาส ความสมัพนัธ์ระหวา่งคลาส การสืบทอด อินเทอร์
เฟชและการอิมพลีเมนต ์ การพอ้งรูป โอเวอร์ไรดด้ิ์ง โอเวอร์โหลดด้ิง คอลเลก็ชนั ยเูอม็แอล ตวัอยา่ง
ภาษาและโปรแกรมเชิงออบเจ็กต ์ การประยกุตโ์ครงสร้างขอ้มูลในงานต่างๆ เทคนิคการเรียงล าดบัและ
คน้หาขอ้มูล การออกแบบและการวิเคราะห์อลักอริทึม การประยกุตใ์ชโ้ครงสร้างขอ้มูลกบัระบบงาน
ธุรกิจ 

Basic concept of object orientation; class; class associations; inheritance; interface and 
implementation; polymorphism; overriding; overloading; collections; Unified Modeling Language; 
examples of object-oriented languages and programming; applications of data structures in various 
fields; sorting and searching techniques; algorithm design and analysis; applying data structures in 
business systems  
946-243 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกจิ  3 (2-2-5)        
 Business Software Applications 

แนวคิดการออกแบบและพฒันาซอฟตแ์วร์ประยกุตเ์พ่ือน าไปใชก้บัธุรกิจ ประเภทของ
ซอฟตแ์วร์ทางธุรกิจ ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ทางธุรกิจ การ
ฝึกปฏิบติัการใชง้านซอฟตแ์วร์ทางธุรกิจ 

Concept of software design and development for business applications; types of business 
software; examples of business software; business software requirement analysis; practice in software 
business operation 

 
946-244 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทางธุรกจิ 3 (3-0-6) 
 Business Data Communication and Networking  

แนวคิดและองคป์ระกอบของการส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่าย  มาตรฐานแบบจ าลอง 
โอเอสไอ โทโพโลยี ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นเครือข่าย ระบบเครือข่ายประเภทต่าง ๆ โพรโท
คอลและส่ือสัญญาณ การจดัการเครือข่าย  การบุกรุกและการจดัการความมัน่คงของเครือข่าย  การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดา้นการส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่ายในองคก์รธุรกิจปัจจุบนั 

Concepts and components of data communication and network systems; OSI model 
standard; topology; software and hardware used in networks; types of network systems; protocol and 
media; network management; intrusion and network security management; applications of 
communication technology and networking in current business 
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946-247   การออกแบบกราฟิกทางธุรกจิ       3 (2-2-5)  
   Business Graphic Design  
  หลักการของการออกแบบ พ้ืนฐานการออกแบบกราฟิก การวางโครงสี การจัด
องคป์ระกอบภาพ เทคนิคในการออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก การตรวจสอบคุณภาพงาน 
และการประยกุตใ์ชซ้อฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานออกแบบกราฟิกทางธุรกิจ   
  Principles of design; graphic design basic; color schematic; images composition; layout 
design; graphic design analysis; quality evaluation and integrating graphic design in business with 
relevant software 
 
946-248   แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
  Entrepreneurship 
  แนวคิดเก่ียวกับการสร้างสรรค์นวตักรรมเชิงพาณิชย์ส าหรับการพัฒนาธุรกิจโดยใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่ การวางแผนธุรกิจ กลยทุธ์และทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นการลงทุน รวมถึงกระบวนการ
ท่ีใช ้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการเป็นผูป้ระกอบการท่ีประสบความส าเร็จ ตวัอยา่งการลงทุนในธุรกิจต่างๆ 
  Creativity and concepts for new business development using technology; business 
planning, strategies and resources in investment, including entrepreneurial process; skills necessary 
for entrepreneurial success; exploring ventures in various business 
 
946-290   การเงนิธุรกจิ      3 (3-0-6)  
   Business Finance 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน :  946-111 หลกัการบัญชี 1 หรือ 946-113 การบัญชีการเงนิ 
   Prerequisites :  946-111 Principles of Accounting I or 946-113 Financial Accounting  
   จุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีการบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความ
เส่ียง การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลกัทรัพยต์ามความตอ้งการของ
ตลาด การบริหารลูกหน้ี การบริหารสินคา้ การจดัการเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุนและ
นโยบายเงินปันผล 
 Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk; 
planning and  financial analysis; cash and marketable securities management; receivable management; 
inventory management; short-term and long-term financing management; capital structure; dividend policy  
 
946-341 การออกแบบและพฒันาเวบ็ในงานธุรกจิ  3 (2-2-5) 
 Web Design and Development in Business 
 ภาษามาตรฐานของเวบ็ หลกัการและรูปแบบการออกแบบหนา้เวบ็  เวบ็เพจแบบสแตติก
และไดนามิก การออกแบบเว็บแบบเชิงตอบสนอง ภาษาสคริปต์และโปรแกรมเสริม การใช้งาน
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สไตลชี์ต การบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ วิธีการจดัการและการบริหารเวบ็ไซต ์กรณีศึกษาเวบ็ไซต์ของธุรกิจ
ปัจจุบนั 

Standard web language; principles and patterns of web page design; static and dynamic 
web page; responsive web design; scripting language and gadgets; cascading style sheets; website 
maintenance; website management and administration; case studies of current business–related 
websites 
 
946-343 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนที่ส าหรับธุรกจิ  3 (2-2-5) 
 Mobile Applications for Business 
   รายวชิาบังคับเรียนก่อน :  946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น 
   Prerequisites :  946-141 Introduction to Computer Programming 

 หลกัการพ้ืนฐานในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การ
ออกแบบส่วนประสานกบัผูใ้ช ้การเขา้ถึงและการจดัเก็บขอ้มูล การทดสอบการท างานของโปรแกรม 
การพฒันาโปรแกรมเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจ 

 Basic principles of mobile applications design and development; user interface design; 
data access and storage; application testing; program development for business applications 

 
946-344  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ                 3 (3-0-6) 

Management Information Systems 
พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ องค์กรและการ

จดัการ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร การบูรณาการระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การน าระบบ
สารสนเทศเพ่ือใชป้รับเปล่ียนองคก์ร และระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ คลังขอ้มูล การท าเหมืองขอ้มูล 
กรณีศึกษาของระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการในองคก์ร 

Fundamentals of information systems; basic information system structure; organizations 
and management; roles of information systems in organizations; integrations of information systems; 
strategic information systems for corporate change; decision support systems; data warehouse; data 
mining; case studies of management information systems in organizations 
 
946-345 เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี     3 (2-2-5) 

 Multimedia Technology 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบมลัติมีเดีย องค์ประกอบของมลัติมีเดีย หลกัการออกแบบ

มลัติมีเดีย ทฤษฎีพ้ืนฐานการสร้างงานแอนิเมชนั การใชซ้อฟแวร์ทางดา้นมลัติมีเดีย  ภาษาคอมพิวเตอร์
ในการพฒันางานมลัติมีเดีย การพฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีมลัติมีเดียเพ่ืองานธุรกิจ 
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Introduction to multimedia system; components of  multimedia; principles of multimedia 
design; basic theory for animation development; multimedia software usage; computer language for 
development of multimedia products; development and applications of multimedia technology for 
business 
 
946-346     การฝึกงานทางการจดัการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์                ไม่น้อยกว่า 230  ช่ัวโมง  
 Job Training in Information and Computer Management 

เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปี 3  
Condition: For third-year students 
 ฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาเพ่ือใหเ้รียนรู้สภาพการปฏิบติังานจริง 

  Job training relating to information and computer management for on-the-job experiences 
in the workplace 
 
946-347 ระเบียบวธีิวจิยั       3 (3-0-6)   
 Research Methodology 

หลกัการวิจยั การทบทวนเอกสาร การเลือกปัญหาการก าหนดรูปแบบการวิจยั การก าหนด
วตัถุประสงค์และการสมมุติฐาน ประชากร และการสุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานและการน าเสนอ
ผลการวิจยั จริยธรรมของการวิจยั 

Research principles; literature review; problem selection; research design; objectives and 
hypothesis; population and sample selection; questionnaire design; data collection; data analysis; 
report writing and presentation of research results; research ethics 
 
946-348 ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ   3 (3-0-6)   
 Information Systems Security 

 รายวชิาบังคับเรียนก่อน :  946-244 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทางธุรกจิ 
 Prerequisite: 946-244 Business Data Communication and Networking 
การรักษาความปลอดภยัของฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวางแผน

และก าหนดนโยบายดา้นการรักษาความปลอดภยัของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กระบวนการยืนยนั
ตวับุคคล ลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การเขา้รหสัขอ้มูล ใบรับรองอิเลก็ทรอนิกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน
กญุแจสาธารณะ ไฟร์วอล ระบบการตรวจจบัและการป้องกนัผูบุ้กรุก กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา
ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณส าหรับนกัคอมพิวเตอร์ในดา้นการ
รักษาความปลอดภยัระบบคอมพิวเตอร์  
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Hardware, software and network security; information and computer security planning 
and policy; the authentication process; digital signature; data encryption; digital certificates and public 
key infrastructure; payment security; firewall; intrusion detection and prevention systems; laws 
related to computer and information security; computer security ethics for professionals 

 
946-359  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ      3 (3-0-6)  
 Systems Analysis and Design 
 วงจรชีวิตการพฒันาระบบ การวางแผนพฒันาระบบ การรวบรวมความตอ้งการ การพฒันา
ระบบแบบดั้งเดิมและแบบเชิงวตัถุ แบบจ าลองกระบวนการและ ขอ้มูล ขอ้ก าหนดความตอ้งการ การ
ออกแบบรายงานและจอภาพ เทคนิคการท าตน้แบบ เทคนิคการทดสอบโปรแกรม กรณีศึกษาของการ
พฒันาระบบสารสนเทศในธุรกิจ จริยธรรมของนกัวิเคราะห์ระบบ 

System development life cycle; system development planning; requirement gathering; 
traditional and object-oriented system development; process and data model; requirement 
specification; report and screen design; prototyping techniques, program testing techniques; case 
studies of business information system development; ethics for system analysts 
 
946-400   การจดัการเชิงกลยุทธ์       3 (3-0-6) 
  Strategic Management 
  เง่ือนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4  
  Condition: For fourth-year students 

 แนวคิด บทบาท และวิวฒันาการของการจดัการกลยุทธ์ กระบวนการจดัการกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ การตดัสินใจ
เลือกกลยทุธ์ การประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ 
 Concepts, roles and evolution of strategic management; strategic management process; 
situational analysis; setting of strategic direction; strategy formulation; strategy implementation; 
application of strategies to situations; strategy evaluation and control 
 
946-440  สัมมนาทางการจดัการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์  2 (0-4-2) 
  Seminar in Information and Computer Management 
 ประเด็นการสัมมนาเก่ียวกับการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั หรือ การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงานธุรกิจ 
การท างานกลุ่ม การประชุม การอภิปราย การโตแ้ยง้แสดงเหตุผล การน าเสนอ จริยธรรม และการ
ประเมินผลกิจกรรมการสมัมนา  
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 Issues in information and computer management, recent computer technology, or 
applications of information and communication technology in business; team-working; meeting; 
discussion; arguments; presentation; ethics; evaluation 
 
946-441 โครงงานการจดัการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์    3 (0-9-0) 
 Project in Information and Computer Management   
 พฒันาระบบงานทางการจดัการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์  
น าเสนอผลงานและจดัท าเอกสารประกอบโครงงาน 
 The development of the information and computer management project to gain relevant 
experience; project presentation and project report submission 
 
946-443   ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัคอมพวิเตอร์  3 (3-0-6) 
  Human Computer Interaction 
 ความส าคัญและขอบเขตของส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ รูปแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ รูปแบบและอุปกรณ์ของส่วนต่อประสานระหว่างมนุษยก์บั
คอมพิวเตอร์ การออกแบบและการพฒันาปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ การประเมินผลการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์  
 The importance and scope of human and computer interaction; models of human and 
computer interaction; interaction styles; interaction devices; human and computer interaction design 
and development; evaluation of human and computer interaction 
 
946-444  พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์และระบบช าระเงนิอเิลก็ทรอนิกส์   3 (3-0-6) 

Electronic Commerce and Electronic Payment Systems 
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลักการและข้อจ ากัดของการวางแผนธุรกิจทางการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการธุรกิจ ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีส าหรับการจดัการ
การช าระเงินผา่นเครือข่ายอิเลก็ทรอนิกส์ การโอนเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์  การช าระ
เงินผา่นเกตเวย ์กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์ เงินอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบช าระเงินรูปแบบอ่ืนๆ จริยธรรมและ
การรักษาความปลอดภัยในการด า เนินธุรกิจ กฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  
 Electronic business; principles and limitations of business planning for electronic 
commerce; business operations; electronic payment system; technology for managing payments 
through electronic networks; electronic fund transfer; electronic banking; payment gateways; 
electronic wallet; electronic money; other payment; ethics and security of business operations; 
electronic commerce laws 
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946-445   การพฒันาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิผ่านเวบ็  3 (2-2-5)   
 Web-based Business Application Development 

 เทคโนโลยีทางเว็บและอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน หลักการ
ออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกต์ผ่านเวบ็เพ่ือใชใ้นงานธุรกิจ การสร้างโปรแกรมฝ่ังเซิรฟ์เวอร์ 
ดว้ยภาษาสคริปตต่์าง ๆ กลไกคุกก้ีและเซสซัน่  ฐานขอ้มูลและความมัน่คงของโปรแกรมประยุกตผ์่าน
เวบ็ 
 Web and Internet technology; web application environment; principles of web application 
design and development for business purposes; server program development using scripting languages; 
cookie and session; database and web application security 
 
946-447  หัวข้อพเิศษทางการจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 1    1 (x-y-z)  

 Special Topics in Information and Computer Management I 
 หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ หรือ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงานธุรกิจ 
 Recent topics in information and computer management, computer technology, or 
applying information technology and communication in business systems 
 
946-448  หัวข้อพเิศษทางการจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 2    2 (x-y-z) 

Special Topics in Information and Computer Management II 
 หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ หรือ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงานธุรกิจ 
 Recent topics in information and computer management, computer technology, or 
applications of information and communication technology in business 
 
946-449  หัวข้อพเิศษทางการจัดการสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 3    3 (x-y-z) 

Special Topics in Information and Computer Management III 
  หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ หรือ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในระบบงานธุรกิจ 
 Recent topics in information and computer management, computer technology, or 
applications of information and communication technology in business 

  
 947-101 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสังคม 3 (3-0-6) 
  Science, Technology, and Society 
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  ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคม  
ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มและ
สังคม การใชวิ้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพฒันาสังคม การป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคมท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  Advancement of science, technology and innovations; social changes; ecosystems and 
environment; impacts of science and technology on health, environment, and society; science and 
technology in social development; prevention and solutions to social problems arisen from science 
and technology impacts 

 
 947-117    คณิตศาสตร์ทั่วไป               3 (3-0-6) 

  General Mathematics      
    เซต  ตรรกศาสตร์  ฟังก์ชันกับปัญหาในชีวิตจริง คณิตศาสตร์กับศิลปะ สมการและ
อสมการตวัแปรเดียว เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ล าดบัและอนุกรม  การประยุกตค์ณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวนั 
  Sets, logic, functions in real-life problems; mathematics and arts; equations and 
inequality of one variable; matrix and linear equations system; sequences and series; applications of 
mathematics in daily life 
 
947-118   สถิตธุิรกจิ 1        3 (3-0-6) 
            Business Statistics I 
  การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การ
เกบ็รวบรวมและการน าเสนอขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 
  Statistical analysis of business problems; definitions, scopes, and benefits of statistics; 
data collection and presentation; measures of central tendency; measures of dispersion; probability; 
probability distribution of random variables; estimation; hypothesis testing; test of association; use of 
statistical package for data and presentation analysis 
 
948-341   วศิวกรรมซอฟต์แวร์   3 (3-0-6)  
  Software Engineering 
 หลกัวิศวกรรมซอฟต์แวร์  โมเดลกระบวนการทางซอฟต์แวร์  การประมาณตน้ทุน
ซอฟตแ์วร์ การวางแผนและการจดัการโครงการ การจดัการและพฒันาความตอ้งการ เคร่ืองมือในการ
พฒันาซอฟตแ์วร์ สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์และการออกแบบซอฟตแ์วร์ การก าหนดลกัษณะจ าเพาะของ
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ซอฟต์แวร์และการน าไปใช้งาน การส่งมอบ การบ ารุงรักษา และคุณภาพซอฟต์แวร์ วิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์เชิงออบเจก็ต ์หลกัการซีเอม็เอม็ไอ 
   Principles of software engineering; software process models; software cost estimation; 
project planning and management; requirement development and management; software development 
tools; software architecture and design; software specification and implementation; delivery; 
maintenance; software quality; object-oriented software engineering; principles of CMMI 

 
948-342  การบริหารโครงการ   3 (3-0-6) 
 Project Management 
  หลกัการในการบริหารโครงการและความเส่ียง ประเภทของการบริหารโครงการ การเลือก
ผูบ้ริหารโครงการ อุปสรรคของการบริหารโครงการ เทคนิคการวางแผนและด าเนินการโครงการ 
บทบาทและหนา้ท่ีรับผิดชอบของผูบ้ริการโครงการ การควบคุม การตรวจสอบ การท ารายงานและการ
ส่ือสารระหวา่งการพฒันาโครงการ การประเมินโครงการและการค านวณผลประโยชนต์อบแทน 
   Principles of project management and risk management; project management types; 
selecting a project manager; project management threats; project planning and operating techniques; 
roles and responsibilities of project managers; controlling; monitoring; reporting and communication 
in project development; project evaluation and  return of investment calculation 

 
948-345   การตลาดดิจทิัลและการจัดการ 3 (3-0-6) 
 Digital Marketing and Management    
   การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อธุรกิจ ประสบการณ์ของลูกคา้ และผลกระทบ
ต่อกระบวนการทางธุรกิจ ส่ือดิจิตลั การน าส่ือดิจิตลัมาใชก้บัการตลาดและการสร้างตราสินคา้ เช่น ผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บ กูเกิลแอ็ดเซนส์ ยูทิวบ์ เฟสบุค บล็อก ทวิตเตอร์ กระบวนการท า
การตลาดผ่ าน ส่ือดิ จิตัลและการจัดการ  รูปแบบการโฆษณาสินค้าผ่ าน ส่ือออนไลน์และ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ือดิจิตลัและส่ือดั้งเดิม 
 Technology revolutions and their effects to business, customer experience, and business 
processes; digital media; applying digital media for marketing and brand promoting; types of digital 
media such as email, web, Google AdSense, YouTube, Facebook, Blogs, Twitter; digital marketing 
processes and management; online and mobile advertising platforms; how digital marketing relates to 
each other as well as to offline media 
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948-347 การวเิคราะห์ข้อมูลทางธุรกจิ  3 (3-0-6) 
 Business Data Analysis 
  การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น เอก็เซล หรือภาษาโปรแกรม เช่น R, Python ไปใชใ้น
การวิเคราะห์ธุรกิจ  โดยเน้นขอ้มูลท่ีใช้ในการท าการตลาด  เช่น  ราคาผลิตภณัฑ์  การส ารวจความ
ตอ้งการของลูกคา้  คุณค่าของลูกคา้  การแบ่งกลุ่มตลาด  การท านายยอดขายผลิตภณัฑ ์การคา้ปลีก การ
โฆษณาสินคา้ รวมทั้งการใชเ้คร่ืองมือการท าวิจยัตลาด การฝึกปฏิบติัการวิเคราะห์ขอ้มูลทางตลาดและ
ธุรกิจ 
  Using and applying Microsoft Excel as well as computer languages, i.e., R, Python, for 
business analysis focusing on marketing data such as prices, customer needs survey, customer value, 
market segmentation, sales forecast, retailing, advertising; use of marketing research tools; practice in 
marketing and business data analysis 
 
948-348 วทิยาการตดัสินใจทางธุรกจิ  3 (3-0-6) 
 Decision Science in Business  
  การประยกุตว์ิธีการเชิงปริมาณเพ่ือการตดัสินใจทางการบริหาร ตวัแบบโปรแกรมเชิงเส้น 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว การวิเคราะห์เพ่ือตดัสินใจ ตวัแบบโปรแกรมเลขจ านวนเตม็ การบริหาร
โครงการ การพยากรณ์ การแกปั้ญหาเร่ืองขนส่ง ตวัแบบแถวคอย ตวัแบบการควบคุมสินคา้คงคลงั  
  Applications of quantitative techniques to managerial decisions; linear programming model; 
sensitivity analysis; decision analysis; integer programming model; project management; forecasting; 
transportation problems; queuing model; inventory control model 
 
948-349  เทคโนโลยเีครือข่ายไร้สายส าหรับงานธุรกจิ  3 (2-2-5) 
 Wireless Network Technology for Business 

 รายวชิาบังคับเรียนก่อน :  946-244 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ทางธุรกจิ 
  Prerequisite: 946-244 Business Data Communication and Networking  
  เทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย เครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณ อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จุดกระจาย
สญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย รูปแบบของการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สายส าหรับอินเทอร์เน็ต
ออฟธิง ซอฟต์แวร์ท่ีใชใ้นการจดัการเครือข่ายไร้สาย ความปลอดภยัของเครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณ
และจริยธรรม การออกแบบและติดตั้งเครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณส าหรับงานธุรกิจ 
 Wireless communication technology; wireless LANs, wireless network devices; wireless 
hotspot; types of wireless network installation; wireless networks for Internet of Things; software of 
wireless network management; wireless LAN security and ethics; design and installation of wireless 
LAN for business 
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  948-440   คลงัข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล     3 (3-0-6)  
                 Data Warehouse& Data Mining 
   พ้ืนฐานของคลงัขอ้มูลและแนวคิดพ้ืนฐานของการท าเหมืองขอ้มูล เคร่ืองมือและวิธีการ
ทางสถิติท่ีใช้ในการท าเหมืองขอ้มูล โครงสร้าง รูปแบบและประเภทของขอ้มูล การแทนขอ้มูล การ
แปลงขอ้มูล การเตรียมประมวลผลขอ้มูล การแสดงผลขอ้มูล วิธีการแบ่ง จดักลุ่มขอ้มูลและการวดั
ประสิทธิภาพในการท าเหมืองขอ้มูลตวัอยา่งการท าเหมืองขอ้มูลส าหรับธุรกิจ 
  Fundamentals of data warehousing and basic concepts of data mining; tools and 
statistical methods used in data mining; structures, formats, and types of data; data presentation; data 
transformation, data visualization; data pre-processing; clustering, classification, and evaluation 
methods; examples of data mining using in business 
 
948-442  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการจดัการลอจสิตกิส์และโซ่อุปทาน  3 (3-0-6)  
 Information Technology for Logistics and Supply Chain Management 
  แนวคิดของลอจิสติกส์และโซ่อุปทานในยคุโลกาภิวตัน ์เกมจ าลองโซ่อุปทาน ปรากฏการณ์
แสม้า้ ห่วงโซ่คุณค่า การจดัการสินคา้คงคลงัและคลงัสินคา้ ระบบการส่งสินคา้ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ใชใ้นการจดัการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์ ระบบบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูข้าย เทคโนโลยีส าหรับการ
จดัการคลงัสินคา้ เทคโนโลยีส าหรับการตรวจสอบยอ้นกลบั เวบ็เซอร์วิสส าหรับการจดัการโซ่อุปทาน 
กรณีศึกษาของการจดัการโซ่อุปทานและลอจิสติกส์ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   Concept of logistics and supply chain in globalization; supply chain simulation game; 
bullwhip effect; value chain; inventory and warehouse management; product delivery systems; 
information technologies in logistics and supply chain management; vendor-managed inventory 
system; warehouse management technology; traceability technology; web service for supply chain 
management; case studies of supply chain and logistics management using information technology  
 
948-444  ระบบวางแผนจดัการทรัพยากรองค์กร     3 (3-0-6) 
 Enterprise Resource Planning System 
  แนวคิด ความเป็นมา และองค์ประกอบหลกัในระบบวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร 
ความแตกต่างระหว่างระบบวางแผนจดัการทรัพยากรองคก์ร และระบบวางแผนทรัพยากรในโรงงาน 
การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ห่วงโซ่อุปทาน ระบบหนา้ร้าน ระบบหลงัร้านและการด าเนินการส าหรับการ
วางแผนจดัการทรัพยากรองคก์ร ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ กรณีศึกษาขององคก์รสมยัใหม่ท่ีใช้
ระบบวางแผนจดัการทรัพยากรองคก์ร 
  Concepts, backgrounds, and major components of enterprise resource planning systems; 
differences between organizational and factory resource planning systems; customer relationship 
management; supply chains; front-end systems, back-end systems and operations for enterprise 
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resource planning; integrated information systems; case studies of modern organizations using 
enterprise resource planning systems 
 
948-445 สหกจิศึกษา   6 (0-36-0)  
  Cooperative Education 
      เง่ือนไข:  ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4    

 Condition: For fourth-year students 
 ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษาโดยมีขั้นตอนการ
สมคัร และ คดัเลือก มีการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอนและตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
องค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน าความรู้ท่ีได้ศึกษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้กับงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมภายใต้ค าปรึกษาของคณาจารย์ท่ี
รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบติังานอย่างนอ้ย  4 เดือน และท าการประเมินผลร่วมกบัฝ่ายทรัพยากร
มนุษยข์องสถานประกอบการ 

Internship at a workplace in accordance with the field of study through the processes of 
job application and selection; handling of work responsibilities and obeying of organizational rules; 
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and 
related disciplines under the supervision of advisors; working at least four months during internship 
and being co-assessed by the Department of Human Resources of the workplace 
 
948-446   การศึกษาความเหมาะสมและการจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศ  3 (3-0-6) 

Information Technology Feasibility Study and Procurement 
องคป์ระกอบ วตัถุประสงค ์ความเหมาะสม และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

ปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการของผูใ้ช ้วิธีการแกปั้ญหา การเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกบังบประมาณ 
การก าหนดความตอ้งการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจรจาสัญญา การเตรียมสถานท่ี การจัด
องคก์ร การจดัการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรณีศึกษา 

Components; objectives; the appropriateness and planning of business information 
technology; problems, threats, and requirement of user; problem solutions; selecting  appropriate 
methods for budgeting; requirement definition for information technology; contract negotiation; sites 
preparation; organizing; managing information technology center and IT staff; relevant case studies 

 
 948-447  การประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์      3 (3-0-6) 
                     Software Quality Assurance  

 ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองการประกันคุณภาพ หลักการของการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 
กระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แว ร์  การประกันคุณภาพซอฟต์แว ร์ในแต่ละขั้ นของ
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กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ มาตรฐานหรือโมเดลคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้ง ขั้นตอนในการจดัตั้งระบบการ
ประกนัคุณภาพซอฟต์แวร์ เทคนิคและเคร่ืองมือในการทดสอบ การปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ และ
การจดัการการประกนัคุณภาพซอฟตแ์วร์ 

Basic knowledge of quality assurance; principles of software quality assurance; the 
software quality assurance process; software quality assurance at each stage of the software 
development process; relevant standard or quality models; steps of  software quality assurance system 
setting; testing tools and techniques; improving software quality; software quality assurance 
management 
 
948-448   การน าเสนองานทางธุรกจิ      3 (3-0-6) 
 Business Presentations 

การน าเสนองานทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ ตวัอย่างโปรแกรม
น าเสนองานท่ีเป็นท่ีนิยม เคลด็ลบัในการน าเสนองานทางธุรกิจ การเตรียมขอ้มูลเพ่ือน าเสนอและขอ้มูล
ทางธุรกิจ ชนิดของผงัท่ีนิยมใชก้บัธุรกิจ การเลือกผงัท่ีเหมาะสมกบังาน อินโฟกราฟิกเบ้ืองตน้ การ
สร้างอินโฟกราฟิก อินโฟกราฟิกส าหรับธุรกิจ โปรแกรมท่ีใชใ้นการสร้างอินโฟกราฟิก  
 Effective and successful business presentations; examples of popular presentation 
programs; business presentation tips; data preparation and business data; types of charts using in 
business; how to choose a chart; fundamental infographic; how to create infographic; business 
infographic; infographic software 
 
948-449  ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมทางธุรกจิ    3 (3-0-6) 
       Business Creativity and Innovation  

     ความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม องค์ประกอบและกระบวนการของ
ความคิดสร้างสรรค ์การคิดอยา่งเป็นระบบ การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยี แนวคิดของธุรกิจ
แบบใหม่ การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจแบบใหม่และตน้แบบผลิตภณัฑ ์ตวัอย่างของธุรกิจแบบ
ใหม่และผลการด าเนินกิจการ  
  Importance of creativity and innovation; components and processes of creative thinking; 
systematic thinking; changes in business and technology; concepts of startup; feasibility study of 
startup business and prototype; examples of startup business and their success 
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996-110   ตรังศึกษา              3 (3-0-6) 
  Trang Study       
  สภาพพ้ืนท่ีของจงัหวดัตรังและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงทางดา้นภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ 

สงัคม วฒันธรรม สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และ วิถีชีวิตของชุมชนท่ีสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และ
การด าเนินชีวิตของคนในสงัคม รวมถึงแนวโนม้การพฒันาในอนาคต  

  Trang province and neighboring areas; Trang geography, history, economy, society, 
culture and architecture; local wisdom and community lifestyle that reflect the identity and lives of 
people; trends in urban development  
 
996-120 การรับรู้สุนทรียศาสตร์       3 (3-0-6) 
 Art Appreciation    

  ศาสตร์ความงามของงานศิลปะทุกแขนง ทั้ง ทศันศิลป์ โสตศิลป์ และโสตทศันศิลป์ ใน
ประเดน็ของประวติัศาสตร์ แหล่งท่ีมาวิธีการรับรู้ และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดบัการร าลึก 
ระดบัความคุน้เคย และระดบัความซาบซ้ึง 

  Aesthetic sciences of all forms of art: visual art, audio art and audio-visual art; history of 
arts; origin of perceptions; aesthetic experiences in cognitive, familiar and appreciative levels  

  
 996-121  ความซาบซ้ึงทางดนตรี 3 (3-0-6) 
  Music Appreciation      
  การรับรู้และเขา้ใจเก่ียวกบั ประวติั แนวคิด อารมณ์ความรู้สึกในเพลงประเภทต่างๆ และรับ

ฟังอย่างมีความสุข เช่น ไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม สุนทราภรณ์ คลาสสิค ร็อค โพรเกรซซีฟร็อค นิวเอจ และ
เวิร์ดมิวสิค เป็นตน้  

  Appreciation and perception  of history, theme, emotion of music genres;  happily 
listening of different types of music:Thai folk, Thai traditional, Soontaraporn, classical, rock, 
progressive rock, new age, and word music 

 
 996-130  ส่ิงแวดล้อมภาคใต้               3 (3-0-6) 
  Environment in the South 
  นิยาม ประเภท ความส าคญั ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มโดยเนน้ส่ิงแวดลอ้มในภาคใต ้ 

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม คุณลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบและการจดัการ
อยา่งย ัง่ยืน 

  Definitions, types, significance and relations  of environment focusing on ones in 
southern areas; environmental factors; characteristics of natural resources;  environmental  problems; 
impacts and  sustainable management 
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996-131  การรับรู้ธรรมชาต ิ              3 (2-2-5)  
  Perception of Nature        
  เรียนรู้ สัมผสัและเคารพธรรมชาติ การจ าแนกประเภทป่า ระบบนิเวศ สภาพภูมิประเทศ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเตรียมตัว การอ่านแผนท่ี การใช้เข็มทิศ 
อุปกรณ์น าทาง  

  Knowledge and respect of nature; classification of forests; ecosystems; topography; 
biodiversity; nature trail; preparation; map reading; compass and navigation equipment   

 


