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941-100

ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร ศิลปะในการสื่ อสารทั้ง ๔ ทักษะ การฟัง พูด อ่านและ
เขียน การฟังเพื่อจับใจความหลักและการตีความในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ถอ้ ยคา ลีลาสานวนในการสื่ อสาร
ในชีวิตประจาวันและในการทางาน การพูดในที่ชุมชน การอ่านเพื่อความเข้าใจถึงค่านิยมและแนวคิด การเขียน
เพื่อการสรุ ปความ ติดต่อทางราชการและธุรกิจ
Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication skillslistening, speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational
contexts; register and styles for communicating in daily life and in the workplace; public speaking; reading for
value and attitude understanding; summarizing; official and business correspondence
941-112

การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (2-2-5)
Fundamental English Listening and Speaking
รายวิชาบังคับเรียนร่ วม : 941-113 การอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ฝึ กทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน
การฟังเพื่อจับใจความ
สาคัญ การพูดเพื่อสื่ อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ต่างๆ การใช้ไวยากรณ์ การพัฒนาความรู ้ดา้ นคาศัพท์ และ
สานวนภาษาที่จาเป็ นสาหรับการสื่ อสาร
Corequisite: 941-113 Fundamental English Reading and Writing
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

การอ่ านและการเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3-0-6)
Fundamental English Reading and Writing
รายวิชาบังคับเรียนร่ วม : 941-113 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ฝึ กทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่านพื้นฐาน การอ่านเพื่อจับใจความสาคัญและ
รายละเอียด การพัฒนาความรู ้ดา้ นคาศัพท์และกลวิธีพฒั นาคาศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ การเขียนระดับประโยคและ
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ย่อหน้าสั้นๆ
Corequisite: 941-112 Fundamental English Listening and Speaking
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
941-218

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
English for Business
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิ งธุ รกิจ ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟั ง พูด อ่านและเขียน การใช้ภาษาในการ
ถามและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับงาน การต้อนรับและการนาสนทนาแขกในวงการธุ รกิ จ การพูดคุยโทรศัพท์ การนัด
หมาย การอธิ บายสิ นค้า การเยี่ยมชมสถานที่ทางาน การเสนอรายงานธุรกิจ การเจรจาและการต่อรองทางธุรกิจ
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
942-100

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร 1
1 (0-0-3)
Co-Curricular Activities I
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการ องค์ความรู ้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็ น
กิจที่หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสานึ กสาธารณะ การทางานเป็ นทีมทั้งในสาขาวิชาและหรื อ
ระหว่างสาขาวิชาภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
Activities to integrate the body of knowledge with an emphasis on the activities for the
benefit of society and mankind as first priority; cultivating morals; ethics and public mind; teamwork within
and/or across disciplines under the supervision of advisors
942-111

ภูมปิ ัญญาในการดาเนินชีวติ
3 (2-2-5)
Wisdom of Living
การคิด การบริ หาร และการจัดการชีวิตอย่างรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และ
กระแสสังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวฒั นธรรมในการดาเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม การอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ขบนพื้นฐานคุณธรรม จริ ยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Ways of thinking; self-discipline and life management in accordance with changes in Thai
and global societies, mingling the Thai way of life with multi-cultural ways of living; public mind and
environmental conservation; living happily based on morality, ethics and sufficiency economy
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942-120

กอล์ ฟ
1 (0-2-1)
Golf
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และสนาม ทักษะการใช้อุปกรณ์และวิธีเล่น การเตรี ยมความ
พร้อมร่ างกายเพื่อการเล่น ฝึ กการเล่นในสนามแข่งขัน การนับคะแนน การแข่งขัน ความปลอดภัยของนักกีฬา
และผูอ้ ื่น กติกา มารยาท
General knowledge about equipment and the golf course; skills of equipment use and
methods of playing; warm-ups; practice of golfing in a golf course; keeping scores; the competition; the safety
of golfers and spectators; rules, regulations, and etiquette
942-121

ลีลาศ
1 (0-2-1)
Social Dance
ฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การแต่งกาย มารยาท เพลงประกอบ การฝึ กปฏิ บตั ิ
เพื่อสร้างทักษะลีลาศตามแบบแผนจังหวะมาตรฐานสากล
Practice of movements into rhythm; costumes, etiquette, and songs for social dance;
developing skills of social dance according to the standard universal convention
942-122

เทนนิส
1 (0-2-1)
Tennis
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และสนาม ฝึ กทักษะ วิธีเล่น กติกา การแข่งขัน เข้าใจและปฏิบตั ิ
ตามกฎกติ กา และมารยาท การเตรี ยมความพร้ อมของร่ างกาย ความรู ้ เกี่ ยวกับอันตรายที่ อาจเกิ ดจากการเล่น
เทนนิส
General knowledge about tennis equipment and courts; developing skills, methods; rules and
regulations of the competition; playing with understanding rules and regulations, etiquette; warm-ups;
knowledge about accidents that may happen while playing tennis
942-123

วอลเลย์ บอล
1 (0-2-1)
Volleyball
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์และสนาม กฎ กติกา มารยาท ของกีฬาวอลเลย์บอล การพัฒนา
ร่ างกายของนักกีฬาวอลเลย์บอล ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นทั้งบุคคลและทีม เทคนิคการแข่งขัน
General knowledge about equipment and the court; rules and regulations; etiquette;
developing physical competence of volleyball players; developing skills and playing techniques for individuals
and teams, techniques in competition
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942-124

ฟุตบอล
1 (0-2-1)
Soccer
ทักษะเบื้องต้นในการเล่นฟุตบอล ระเบี ยบ กฎ กติ กา มารยาท การพัฒนาร่ างกายให้เหมาะสม
เพื่ อ การเล่ นฟุ ต บอล การแข่ งขัน อันตราย วิ ธี ป้ องกันอุ บัติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จากการเล่ นฟุ ต บอล การปฐมพยาบาล
ผูบ้ าดเจ็บ
Basic skills of playing soccer; rules and regulations, etiquette; developing physical
competence for soccer playing; the competition; dangers and prevention of accidents while playing soccer; first
aid for the injured
942-125

แบดมินตัน
1 (0-2-1)
Badminton
ฝึ กทักษะการเล่น แบดมินตัน ทั้งประเภทเดี่ ยวและคู่ วิธีการพัฒนาโครงสร้างของร่ างกายเพื่อ
การเล่น กฎ กติกา มารยาท วิธีการจัดการแข่งขัน ทั้งประเภทเดี่ยว และ คู่
Practice of badminton skills for single and double competition; ways of physical development
for badminton playing; rules and regulations, etiquette; the arrangement of competition for both single and
double matches
942-126

ตะกร้ อ
1 (0-2-1)
Takraw
ความรู ้ ทวั่ ไปประวัติความเป็ นมาของกี ฬาตะกร้อ ทักษะเกี่ ยวกับการเคลื่ อนไหว เทคนิ คและ
ความสามารถพิ เ ศษในการเล่ นเฉพาะตัว และการเล่ นเป็ นที ม ระเบี ย บข้อบังคับ และกติ กาการแข่ งขัน การ
เสริ มสร้างสมรรถภาพทางกายของการเป็ นนักตะกร้อที่ดี การเล่นด้วยความปลอดภัย การดูแลรักษาอุปกรณ์ของ
กีฬาตะกร้อ
General knowledge about history of Takraw; skills of body movements; techniques and
individual talent; playing as a team; rules and regulations; developing physical competence for being a capable
Takraw player; safe playing; equipment maintenance
942-127
เทเบิลเทนนิส
1 (0-2-1)
Table Tennis
ประวัติความเป็ นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิ ส คุณค่าของกีฬาเทเบิลเทนนิ ส ทักษะเบื้องต้นในการ
เล่นเทเบิ ลเทนนิ ส ระเบี ยบ กติ กา มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกายและการบารุ งรักษา
สุ ขภาพ การบารุ งรักษาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
General background about history of table tennis; basic skills and advantages of table tennis
playing; rules and regulations, etiquette of players and spectators; physical exercises, health care; equipment
maintenance
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942-128

เปตอง
1 (0-2-1)
Petanque
ประวัติความเป็ นมา คุณค่า และประโยชน์ของกีฬาเปตอง ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง วิธีการเล่น
กฎ กติกา มารยาทในการเล่น การจัดการแข่งขัน กติกามารยาทในการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบารุ งรักษาอุปกรณ์
กีฬาเปตอง
History of petanque; basic skills and advantages of petanque playing; rules and regulations,
etiquette in playing petanque; the arrangement of competition; rules and regulations; etiquette of players and
spectators; equipment maintenance
942-129

บาสเกตบอล
1 (0-2-1)
Basketball
ประวัติความเป็ นมาของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะเฉพาะตัวเบื้องต้น ระเบียบ กติกา มารยาทของ
การเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกาย การบารุ งรักษาสุขภาพ ความมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา การระวังรักษาสวัสดิ
ภาพความปลอดภัยในการเล่นบาสเกตบอล การบารุ งรักษาอุปกรณ์
History of basketball; particular basic skills; rules and regulations, etiquette of players and
spectators; physical exercises and health care; athletic spirit; safe playing; equipment maintenance
942-204

จิตวิทยาเพื่อการดารงชีวติ ที่มสี ุ ข
3 (3-0-6)
Psychology for Well-being
ความเป็ นมาของจิ ต วิ ท ยา ปั จ จัย ทางจิ ต วิ ท ยาที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมที่ ต่ า งกัน ของมนุ ษ ย์
ประโยชน์ของจิตวิทยา และการนาจิตวิทยามาใช้ในชีวิตประจาวันและการทางาน
Development of psychology; effects of psychological factors on human behaviors;
psychology usefulness; practical applications of psychology in daily life and future careers
942-205

การสื่ อสารและการเผยแพร่ สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Communication and Information Dissemination
ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการสื บค้น การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู ้ การสื่ อสารทั้ง
แบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา การเผยแพร่ จริ ยธรรมในการใช้แหล่งข้อมูล
Information resources; search methods; analysis and synthesis of knowledge; verbal and
non-verbal communication; dissemination of information; code of ethics on using sources
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942-220

ว่ ายนา้
1 (0-2-1)
Swimming
ประวัติความเป็ นมาของการว่ายน้ า การสุ ขาภิบาลและความปลอดภัยในการว่ายน้ า ทักษะการ
ว่ายน้ าท่าต่าง ๆ มารยาทของการเป็ นผูเ้ ล่นและผูด้ ูที่ดี การบริ หารร่ างกาย การบารุ งรักษาสุขภาพ การดูแลรักษา
อุปกรณ์และเครื่ องอานวยความสะดวกในการว่ายน้ า
History of swimming; sanitation and safety in swimming; skills of swimming in different
styles; etiquette of athletes and spectators; physical exercises and health care; maintenance of equipment and
facilities
942-221

พลศึกษาและนันทนาการ
1 (0-2-1)
Physical Education and Recreation
ปรัชญาของพลศึกษา ความมุ่งหมายของพลศึกษาต่อการพัฒนาร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
เรี ยนรู ้เกมส์กีฬา การเลือกเล่นกีฬา จุดมุ่งหมายของนันทนาการ ความจาเป็ นของนันทนาการในการดารงชีวิต
เกมส์นนั ทนาการ การฝึ กปฏิบตั ิการออกกาลังกายและนันทนาการเพื่อสุ ขภาพ
Philosophy of physical education; purposes of physical education for physical, mental,
emotional, and social development; the study of sport games and selection of proper sports; purposes of
recreation; necessity of recreation in human life; games of recreational activities; physical exercises and
recreation for health
942-230

การภาษีอากร
3 (3-0-6)
Taxation
ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับภาษีอากร แนวคิ ด และบทบาทของภาษี อากร หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร และภาษีสรรพสามิต
General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and features of
taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added tax, specific business
tax, stamp duty, customs duty, excise duty
942-234
กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Law
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่สาคัญเกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคล การตั้งห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั จากัด การ
เลิกกิจการทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ซื้ อขาย เช่าซื้ อ ค้ าประกัน ตัวแทน นายหน้า
ตัว๋ เงิน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเช็ค
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Principles of the civil and commercial law; law juristic entities; limited partnership
establishment; limited companies; dissolution; property; juristic acts; contracts; specific contracts in relation to
business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the Act of Cheques
946-100

ความรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับธุรกิจ
3 (3-0-6)
Introduction to Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อิทธิ พลของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชี
การเงิน จริ ยธรรมทางธุรกิจ
Types of business; related factors; influences of business environments; principles of
management, human resource management; production; marketing; accounting; finance; business ethics
946-113

การบัญชีการเงิน
3 (3-0-6)
Financial Accounting
ลักษณะและแนวความคิดขั้นพื้นฐานของการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การปรับปรุ ง
รายการ การปิ ดบัญชีและการจัดทางบการเงิน การบัญชีสาหรับกิจการซื้ อขายสิ นค้าและกิจการผลิตสิ นค้า การ
บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบกระแสเงินสด
Characteristics and basic concepts of accounting; accounting record process; adjustment of
accounts; closing accounts; financial statement preparation; accounting for merchandising and manufacturing
operations; value–added tax accounting; bank reconciliation statement; statement of cash flows
946-140

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
การท างานของโปรแกรมปฏิ บ ัติ การและโปรแกรมประยุกต์ การเก็บข้อมู ลและการประมวลผลข้อมู ลด้ว ย
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิ วเตอร์ ในองค์การ ระบบเครื อข่ายและหน้าที่ ของบุคคลในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Components of information technology, hardware and software in computer systems;
operating systems and application programs; data storage; data processing; application of computers in
organizations, network systems and technician’s responsibilities in information technology
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946-141

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น
3 (2-2-5)
Introduction to Computer Programming
หลักการทัว่ ไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การแก้ไขปั ญหาด้วยขั้นตอนวิธี รหัสเทียม ผังงาน
องค์ประกอบของภาษาโปรแกรม ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์ เรย์ โครงสร้างโปรแกรม
แบบตามลาดับ เลือกทา และการวนซ้ า การเรี ยกซับรู ทีน การส่ งผ่านค่าพารามิเตอร์ การฝึ กปฏิ บตั ิ พฒั นา
โปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรม
General concepts for 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; the laboratory components including
developing small programs using a popular programming language, testing, and debugging
946-143

ซอฟต์ แวร์ เสรีในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Open Source Application in Business
แนวคิ ดเสรี การประยุกต์ใช้แนวคิ ดเสรี แนวคิ ดเสรี ต่อสังคมละวัฒนธรรม ความเป็ นมาของ
ซอฟต์แวร์เสรี การใช้งานซอฟต์แวร์เสรี ในงานต่างๆ และตัวอย่างซอฟต์แวร์ เสรี ในธุ รกิจ ความแตกต่างระหว่าง
ซอฟต์แวร์เสรี และซอฟต์แวร์เชิงพาณิ ชย์ในธุรกิจ
Open source concept; open source concept application; social and cultural impacts from
open source concept; open source software history and background; open source software application; open
source software in business; functional comparison between open source and commercial applications
946-160

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาด แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด สิ่ งแวดล้อมที่ มี
อิทธิ พลทางการตลาด ความรู ้เบื้องต้นเกี่ ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การเลือกตลาดเป้ าหมาย
การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่ วนประสมทางการตลาด
Definitions and importance of marketing; fundamental concepts of marketing; environments
influencing marketing; fundamental principles of consumer behaviors; market segmentation; targeting;
positioning and marketing mix
946-180

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-6)
Microeconomics
อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุน่ ของอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ต้นทุนการผลิตและฟั งก์ชนั การผลิต ตลาดสิ นค้าในทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดปั จจัยการผลิต ผลกระทบภายนอก
และสิ นค้าสาธารณะ
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Demand and supply; market equilibrium; elasticity of demand and supply; consumer
behavior; cost and production functions; microeconomics of product markets; factor markets; externalities and
public goods
946-181

เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
Macroeconomics
การคานวณรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติ ดุลยภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณเงิ น
และเงินเฟ้ อในระยะยาว การว่างงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ความรู ้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
national income calculation; equilibrium level of national income; money growth and
inflation; unemployment; economic growth; monetary policy; fiscal policy; basic concepts of international
trade and finance
946-209

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
ความหมาย ความสาคัญและกระบวนการในการจัดการ บทบาท ความสาคัญของศาสตร์ต่างๆ
ที่ใช้ในการจัดการ คู่แข่งขันและพันธมิตรทางธุรกิจ อิทธิ พลของเทคโนโลยีต่อการจัดการ กลยุทธ์องค์กร
ลักษณะโครงสร้าง และประเภทขององค์กร หน้าที่ดา้ นต่างๆขององค์การธุรกิจ พฤติกรรมองค์กรและวัฒนธรรม
องค์กร ความสัมพันธ์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในองค์กรต่อการจัดการและความรับผิดชอบต่อสังคม
The definition, importance and process of management; roles and importance of science in
management; business competitors and partners; the influence of technology on management; corporate
strategies; organizational structure and type; functions of business organization; organizational behavior and
culture; the relationship of stakeholders in organization to management and social responsibility
946-240

ระบบฐานข้ อมูล
3 (2-2-5)
Database Systems
หลัก การพื้ น ฐานของระบบฐานข้อ มู ล สถาปั ต ยกรรมของระบบฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์
แบบจาลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การทาให้เป็ นบรรทัดฐาน การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ภาษา
สอบถามเชิ งโครงสร้ า ง (เอสคิ วแอล) การจัดระบบฐานข้อมู ลแบบผูใ้ ช้หลายคน การรั กษาความมัน่ คงของ
ฐานข้อมูล และการสารองและคืนสภาพ
Basic principles of database systems; relational database system architecture; database
models; database design; normalization; using database management system software; Structured Query
Language (SQL); multi-user database system management; database security; backup and recovery
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946-244

การสื่ อสารข้ อมูลและเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Data Communication and Computer Networks
แนวคิ ดและองค์ประกอบของการสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่าย มาตรฐานแบบจาลอง
โอเอสไอ โทโพโลยี ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในเครื อข่าย ระบบเครื อข่ายประเภทต่าง ๆ โพรโทคอลและสื่ อ
สัญญาณ การจัดการเครื อข่าย การบุกรุ กและการจัดการความมัน่ คงของเครื อข่าย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดา้ น
การสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่ายในองค์กรธุรกิจปัจจุบนั
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
946-245

ไมโครคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Microcomputer
สถาปั ตยกรรม องค์ประกอบ และหลักการทางานของส่ วนประกอบต่ า ง ๆ ที่ ส าคัญของ
ไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า/ส่ งข้อมูลออก อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สารองข้อมูล การพิจารณาเลือก
ซื้ ออุ ป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ ข องไมโครคอมพิ ว เตอร์ การตั้ ง ค่ า ในไบออส การเตรี ยมฮาร์ ด ดิ ส ก์ การติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิ บัติ ก ารและไดร์ เ วอร์ การตรวจสอบการท างาน การบ ารุ ง รั ก ษาและการติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ เ พิ่ ม เติ ม
เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ
Architecture, components, and principles of microcomputer; input/output devices; accessory
devices; backup devices; consideration on the purchasing of microcomputer devices; BIOS settings; hard disk
preparation; operating system and driver installation; testing; maintenance and installation of additional
devices; new microcomputer technology
946-247

การออกแบบกราฟิ กทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Graphic Design
หลักการของการออกแบบ พื้นฐานการออกแบบกราฟิ ก การวางโครงสี การจัด องค์ประกอบ
ภาพ เทคนิ คในการออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิ ก การตรวจสอบคุณภาพงาน และการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบกราฟิ กทางธุรกิจ
Principles of design; graphic design basic; color schematic; images composition; design
techniques; graphic design analysis; quality evaluation and integrating graphic design in business with relevant
software
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946-250

หลักพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Principles of Electronic Commerce
การท าธุ ร กิ จ ทางเครื อข่ า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประโยชน์ ข้ อ จ ากัด ผลกระทบของพาณิ ชย์
อิ เล็กทรอนิ กส์ โมเดลธุ รกิ จของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ กิ จกรรมของธุ รกิ จออนไลน์ ระบบสั่งซื้ อออนไลน์ การ
ติดตามข้อมูลการสัง่ ซื้ อ การขนส่ ง นโยบายการรับประกันด้านต่าง ๆ
Commerce conducted via electronic networks; benefits; limitations; effects of electronic
commerce; business models of electronic commerce; online business activities; online ordering systems; online
order tracking; shipment; assurance policies
946-260

พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
Consumer Behavior
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-160 หลักการตลาด
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการบริ หารการตลาด พฤติ ก รรมผู บ้ ริ โ ภค การวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ทฤษฎี ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ปัจจัยส่ วนบุคคล บุคคลภายนอก กิจกรรมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Prerequisite: 946-160 Principles of Marketing
The relationship between marketing management and consumer behavior; analysis of
the consumer purchase decision process, theories and factors influencing consumer behavior; individual
factors, external factors, and marketing activities influencing consumer behavior
946-261

สถิตทิ างการตลาดและการพยากรณ์ การขาย
3 (3-0-6)
Statistics for Marketing and Sales Forecasting
วิชาบังคับเรียนก่ อน : 947- 118 สถิตธิ ุรกิจ 1
สถิติที่ใช้ในการตลาด การวิเคราะห์ความแปรปรวน กระบวนการพยากรณ์การขาย เทคนิ ค
วิธีการที่ ใช้ในการพยากรณ์ การขาย ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการพยากรณ์ การขาย การพยากรณ์ เชิ งปริ มาณ การ
พยากรณ์เชิงคุณภาพ การนาข้อมูลจากการพยากรณ์การขายไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารงานทางการตลาด
Prerequisite: 947- 118 Business Statistics I
Statistics for marketing; regression analysis; the sales forecasting process, techniques and
methods of sales forecasting, factors related to sales forecasting, quantitative analysis, qualitative analysis,
applying sales forecasting data in marketing administration
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946-262

การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
Marketing Management
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-260 พฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิด ทฤษฎีในการบริ หารการตลาด การจัด การทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านการบริ หารงาน ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจาหน่าย การ
ส่ งเสริ มทางการตลาด การปฏิบตั ิการ การควบคุมการดาเนินงานของธุรกิจ การบริ หารงานของธุ รกิจ การคานึ งถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
Prerequisite : 946-260 Consumer Behavior
Concepts and theories of marketing administration; marketing management; analysis of
business context; strategic planning in marketing, administration, products, prices, and channels of
distribution; marketing promotion; operational control in business; business administration; social
responsibility
946-290
การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-111 หลักการบัญชี 1 หรื อ 946-113 การบัญชีการเงิน
จุดมุ่งหมายและหน้าที่ การบริ หารทางการเงิ น มูลค่าของเงิ นตามเวลา ผลตอบแทนและความ
เสี่ ยง การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริ หารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด การ
บริ หารลูกหนี้ การบริ หารสิ นค้า การจัดการเงิ นทุนระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้ างเงิ นทุนและนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล
Prerequisite : 946-111 Principles of Accounting I or 946-113 Financial Accounting
Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk;
financial planning and analysis; cash and marketable securities management; receivable management;
inventory management; short-term and long-term financing management; capital structure and the dividend
policy
946-300

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Management
ความหมาย หน้าที่การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกาลังคน การ
บริ หารงานบุคคล การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม พนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการ แรงจูงใจ การ
สร้างขวัญและกาลังใจ การประเมินผลงานการเลื่อนตาแหน่ง การสับเปลี่ยน การย้ายงาน การลงโทษ การเลิกจ้าง
การเจรจาต่อรอง แรงงานสัมพันธ์
Definition and function of human resource management; job analysis; manpower planning
system; personal administration; recruitment and selection; training; compensation and welfare; building up
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motivation and morale; assessment system; promotion; job rotation; relocating; punishment; layout;
negotiation and labour relations
946-301

ธุรกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
International Business
หลักการ วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางด้าน เศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของธุรกิจระหว่างประเทศ และการบริ หารจัดการและปัญหาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเงิน
การตลาด การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การผลิต ของธุรกิจระหว่างประเทศ
The study of principles, objectives, international business management, environment of
economic, social and political factors in business administration as well as business problems, e.g. finance,
marketing, human resource administration, international business production

946-341

การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
Web Design and Development in Business
ภาษามาตรฐานของเว็บ หลักการและรู ปแบบการออกแบบหน้าเว็บ เว็บเพจแบบสแตติกและ
ไดนามิก การโปรแกรมฝั่ งไคลเอนท์ ภาษาสคริ ปต์และโปรแกรมเสริ ม การบารุ งรักษาเว็บไซต์ วิธีการจัดการ
และการบริ หารเว็บไซต์ กรณี ศึกษาเว็บไซต์ของธุรกิจปัจจุบนั
Mark up and display web language; principles and patterns of web design for user interface;
static and dynamic web page creation/development, and related technology; client-side programming; script
language and gadgets; installation; maintenance; website management and administration; case studies of
current business–related websites
946-345

เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
3 (2-2-5)
Multimedia Technology
ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับระบบมัลติ มีเ ดี ย องค์ประกอบของมัลติ มีเดี ย หลักการออกแบบ
มัลติมีเดีย ทฤษฎีพ้ืนฐานการสร้างงานแอนิ เมชัน การใช้ซอฟแวร์ ทางด้านมัลติมีเดีย ภาษาคอมพิวเตอร์ ในการ
พัฒนางานมัลติมีเดีย การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมลั ติมีเดียเพื่องานธุรกิจ
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
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946-350

ความมัน่ คงของสารสนเทศสาหรับพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
Information Security for Electronic Commerce
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-244 การสื่ อสารข้ อมูลและเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์
การรักษาความปลอดภัยในการรับส่ งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่าย การรักษาความปลอดภัยด้าน
ฮาร์ ดแวร์ กระบวนการยืนยันตัวบุคคล ลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ การเข้ารหัสข้อมูล ใบรับรองอิเล็กทรอนิ กส์
และโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ ความปลอดภัยในการชาระเงิ น Firewall ระบบการตรวจจับและการ
ป้ อ งกัน ผู ้บุ ก รุ ก รวมถึ ง ความรู ้ ด ้า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การรั ก ษาความปลอดภัย ระบบคอมพิ ว เตอร์
จรรยาบรรณสาหรับนักคอมพิวเตอร์ในด้านการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
Prerequisite : 946-244 Data Communication and Computer Networks
Data communication and network security; hardware security; the authentication process;
digital signature; data encryption; digital certificates and public key infrastructure; payment security; firewall;
intrusion detection and prevention systems; law in computer security; computer security ethics (for
professionals)
946-351

การฝึ กงานทางการจัดการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ไม่ น้อยกว่ า 230 ชั่วโมง
Job Training in Electronic Commerce Management
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี 3
ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านในแหล่ ง ฝึ กงานตรงตามสาขาวิ ช าของนัก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เ รี ยนรู ้ ส ภาพการ

ปฏิบตั ิงานจริ ง
Condition: For third-year students
Job training in field-related organizations and companies for students to learn from real
business environment
946-352

เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Electronic Business Technology
ภาพรวมของเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จอิเล็กทรอนิ กส์ รวมถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี
โทรคมนาคม เทคโนโลยี เ พื่ อ การพาณิ ช ย์เ ชิ ง ร่ ว มมื อ เว็บ ท่ า เว็บ ช่ ว ยค้น ตัว แทนปั ญ ญา เครื่ องมื อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพเว็บไซต์
Overview of technologies for electronic business; trends of telecommunications technology;
collaborative commerce technology; portals and search engines; intelligent agents; web site performance
development tools
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946-353

การสื่ อสารไร้ สาย
3(3-0-6)
Wireless Communication
เทคโนโลยีการสื่ อสารไร้สาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื อข่ายไร้สาย คลื่นวิทยุ และระบบสื่ อสาร
ดาวเทียม โครงสร้าง สถาปัตยกรรม หลักการทางาน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้สาย
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไร้สายในงานทางธุรกิจ
Wireless communications technology; mobile phones; Wireless LANs; radio and satellite
communication systems; architecture; principles of operation; the cost of investment in technology and
wireless communications; applications of wireless technology in business
946-356

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Electronic Commerce System Analysis and Design
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การวางแผนพัฒนาระบบงาน
การรวบรวมความต้องการของผูเ้ กี่ ย วข้องในการพัฒ นาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ดว้ ยเทคนิ ค ต่ างๆ การ
ตัดสิ นใจเลือกแนวทางในการพัฒนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ แผนภาพแสดงแบบจาลอง การจัดทาเอกสาร
และนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบการทารายการทางธุ รกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพ เทคนิ ค
การทาต้นแบบ เทคนิคการทดสอบชุดโปรแกรมคาสัง่ กรณี ศึกษาในระบบงานทางการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Principles of electronic commerce systems analysis and design; systems development
planning; stakeholders requirement gathering techniques; decision-making on support methods for electronic
commerce systems development; the analysis model, requirement specification report and presentation;
business transactions report design; prototyping techniques, program testing techniques; case study of
electronic commerce systems
946-357

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Electronic Business Management
การวางแผนโครงการทางธุ รกิจอิเล็กทรอนิ กส์ การสร้างทีมงาน และกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายทางธุ รกิ จอิเล็กทรอนิ กส์ การจัดการโครงสร้างและการออกแบบ
ระบบธุ รกิจอิเล็กทรอนิ กส์ เทคนิ คการวางแผนและพัฒนาโครงการ การจัดการระบบข้อมูลและความปลอดภัย
การจัดการระบบสิ นค้าและการตลาด และการจัดการระบบการเงิน
Electronic business project planning; team building and responsibilities allocation;
estimating electronic business budgets and expenses; management structure and electronic business system
design; project planning and development techniques; data management and security; products and marketing
systems management; financial systems management
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946-358

เตรียมโครงงานทางการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
2 (0-6-0)
Electronic Commerce Management Pre-project
กาหนดให้นกั ศึกษาค้นคว้าบทความหรื องานด้านการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ศึกษาขั้นตอนวิธี
การวิเ คราะห์และออกแบบโครงงานทางการพาณิ ช ย์อิเ ล็กทรอนิ กส์ รวมถึ งการนาเสนอและสอบเค้าโครง
โครงงานเพื่อนามาใช้ดาเนินการในรายวิชาโครงงานทางการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Literateur review of electronic commerce research; project methodology and design;
presentation and proposal examination
946-360

การจัดการการขายและเทคนิคการขาย
3 (3-0-6)
Sales Management and Selling Techniques
บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารงานขาย การจัดองค์กรการขาย การแสวงหา การคัดเลื อกพนักงาน
ขาย การฝึ กอบรมพนักงานขาย ศิ ลปะการขาย การเจรจาต่อรองในการเสนอขายกับลูกค้าหรื อพนักงานจัดซื้ อ
การวิเคราะห์คู่เจรจา กลยุทธ์ในการเจรจาต่ อรอง เทคนิ คและเครื่ องมื อในการโน้มน้าวคู่ เจรจา ค่ าตอบแทน
พนักงานขาย การจูงใจพนักงานขาย การวิเคราะห์ การประเมินผลงาน การวางแผนการขาย การพยากรณ์การขาย
การบริ หารเวลา การแบ่งเขตการขาย ลูกค้า การเสนอขาย ความรับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริ หารงานขาย
Roles and functions of sales managers; sales organization; recruiting and selecting
salesman; salesman training; the art of sales; sales negotiation strategies for customers or business buyers;
negotiation analysis; negotiation strategies; techniques and tools in negotiation motivation; salesman
compensation; salesman motivation; sales performance analysis and evaluation; sales planning; sales
forecasting; time management; sales segmentation, customer and sales presentation, and the social
responsibility of sales administrators
946-361

การตลาดโลก
3 (3-0-6)
Global Marketing
ลักษณะและบทบาทของตลาดโลกที่ มีผลต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จในอนาคต แนวทางการเข้าสู่
ตลาดโลก การแข่งขันในตลาดโลก พฤติกรรมของตลาด และการแบ่งส่ วนของตลาดโลก รู ปแบบการบริ โภคของ
ตลาดโลก แนวความคิดด้านการตลาดแบบไร้พรหมแดน กลยุทธ์ตลาดโลกและการตลาดระหว่างประเทศ การ
ส่ งออก การนาเข้า และการลงทุ นในต่ า งประเทศ การวิ เคราะห์ ปัญ หาต่ างๆ ที่ มีผ ลต่ อการดาเนิ นงานด้า น
การตลาดระหว่างประเทศ ประเด็นปัญหาการตลาดระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจ
และแนวโน้มในอนาคต
Characteristics and roles of global markets in influencing future business; global market
entry strategies; global market competition; market behavior; global market segmentation, global consumer
marketing; idea of beyond frontier marketing; global and international marketing strategies; exporting,
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importing, and international investment; analyzing factors affecting international marketing tasks; international
issues related to business ethics and future trends
946-366

การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
Service Marketing
ความหมาย ความสาคัญของการตลาดบริ การ แนวความคิ ดทางการตลาดสมัยใหม่กบั ตลาด
บริ การ พฤติกรรมการซื้ อ ความคาดหวังของผูบ้ ริ โภค การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายของการตลาดบริ การ การพัฒนา
คุณภาพการบริ การ การกาหนดราคาสาหรับตลาดบริ การ กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาดบริ การ การตลาดสาหรับ
การบริ การเฉพาะเรื่ อง
The definition and importance of service marketing; concepts of modern marketing and
service marketing, buying behavior and consumer expectations; service market segmentation; service quality
development; pricing service marketing; marketing promotion strategies, marketing individual service
946-392

การเงินและระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Finance and Electronic Payment Systems
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-290 การเงินธุรกิจ
ความรู ้เบื้องต้นทางด้านการเงินสาหรับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ งบลงทุน การกระจายความเสี่ ยง
ความเสี่ ย งและอัต ราผลตอบแทนในธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์อิเ ล็กทรอนิ ก ส์ และโครงสร้ า งเงิ นทุ น ในระบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ธุ รกรรมทางด้านการเงิ นสาหรับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ธุ รกรรมบัตรเครดิ ต ธนาคารออนไลน์
การโอนเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบชาระเงินผ่านเว็บและระบบชาระเงินรู ปแบบต่าง ๆ
Prerequisite : 946-290 Business Finance
Basic principles of finance in electronic commerce; capital budget; risk diversification; risk
and return in electronic commerce; capital structure in electronic commerce; financial transactions in
electronic commerce; credit card transactions; online banking; transferring electronic funds; online payment
systems and other payment systems
946-400

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Strategic Management
เงื่อนไข : สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
วิวฒั นาการ กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การกาหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
การประเมินสถานการณ์ การตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การควบคุม
กลยุทธ์
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Condition: For fourth-year students
Evolution; strategic management; objective setting; environment analysis; situation
assessment; strategy selection; application of strategies to situations; strategic control
946-443

ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ กบั คอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Human-Computer Interaction
ความส าคัญ และขอบเขตของส่ ว นต่ อ ประสานระหว่ า งมนุ ษ ย์กับ คอมพิ ว เตอร์ รู ป แบบ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์กับ คอมพิ ว เตอร์ รู ป แบบและอุ ป กรณ์ ข องส่ ว นต่ อ ประสานระหว่ า งมนุ ษ ย์กับ
คอมพิ ว เตอร์ การออกแบบและการพัฒ นาปฏิ สั มพันธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์กับคอมพิ วเตอร์ การประเมิ น ผลการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการโน้มน้าวใจ
The importance and boundaries 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; persuasive technology
946-445

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ทางธุรกิจผ่ านเว็บ
3 (2-2-5)
Web-based Business Application Development
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น หรื อ
946-243 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ทางธุรกิจ
เทคโนโลยีทางเว็บและอินเทอร์ เน็ต สภาพแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน หลักการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผา่ นเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ การสร้างโปรแกรมฝั่งเซิ รฟ์ เวอร์ ด้วยภาษาสคริ ปต์ต่าง
ๆ กลไกคุกกี้และเซสซัน่ ฐานข้อมูลและความมัน่ คงของโปรแกรมประยุกต์ผา่ นเว็บ
Prerequisite:
946-141 Introduction to Computer Programming or
946-243 Business Application Development
Web and internet technology; web application environment; principles of web application
design and development for business purposes; server program development using scripting languages;
cookies and session; database and web application security
946-451

สั มมนาทางการจัดการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
1 (0-2-1)
Seminar in Electronic Commerce Manamgement
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : ลงทะเบียนแล้ วไม่ น้อยกว่ า 100 หน่ วยกิต
ประเด็นการสัมมนาที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาชี พ กรณี ศึกษาและกลยุทธ์ต่าง ๆ ฝึ กทักษะการค้นคว้า
ข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การโต้แย้งแสดงเหตุผล การนาเสนอข้อมูล
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Prerequisite : Cumulative credit more than 100
Career-related seminar issues; case studies and strategies; practicing research skills via various
information resources; discussions; arguments; presentation
946-453

โครงงานทางการจัดการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
2 (0-6-0)
Electronic Commerce Management Project
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : ลงทะเบียนแล้ วไม่ น้อยกว่ า 100 หน่ วยกิต และ
946-358 เตรียมโครงงานทางจัดการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบงานธุ รกิ จทางด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่ อให้มีประสบการณ์ในการพัฒนา
ระบบงานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้บริ ษทั เสมือนจริ ง รวมถึงนาเสนอผลงานและจัดทาเอกสารประกอบ
โครงงาน
Prerequisite: Cumulative credit more than 100 and
946-358 Electronic Commerce Management Pre-project
The development of electronic commerce projects via virtual companies to gain relevant
experience; project presentation and project report submission
946-454

สหกิจศึกษา
9 (0-0-36)
Cooperative Education
เงื่อนไข สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 4
ปฏิ บตั ิ งานจริ งในสถานประกอบการตรงตามสาขาวิชาของนักศึ กษาโดยมีข้ นั ตอนการสมัคร
และ คัดเลือก มีการมอบหมายภาระงานที่ ชดั เจนแน่นอนและต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็ น
พนักงาน มีการนาความรู ้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กบั งานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู ้
และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมภายใต้คาปรึ กษาของคณาจารย์ที่รับผิดชอบ โดยมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานอย่างน้อย
4 เดือน และทาการประเมินผลร่ วมกับฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของสถานประกอบการ
Condition: For fourth-year students
Internship at a workplace in accordance with the field of study through the process of job
application and selection; handling of work responsibilities and understanding of organizational rules;
application of the internship knowledge to assigned work; searching for additional knowledge and technology
under the supervision of advisors; working at least four months during internship and being cooperatively
assessed by the Department of Human Resources in the workplace
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946-455

หัวข้ อพิเศษทางการจัดการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ 1
1(x-y-z)
Special Topics in Electronic Commerce Management I
หัวข้อวิชาใหม่ดา้ นการจัดการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรื อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในระบบงานธุรกิจ ตามที่สาขาวิชาเห็นชอบ
Recent topics in electronic commerce management, computer technology, or applications
of information and communication technology in business
946-456

หัวข้ อพิเศษทางการจัดการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ 2
2(x-y-z)
Special Topics in Electronic Commerce Management II
หัวข้อวิชาใหม่ดา้ นการจัดการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรื อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในระบบงานธุรกิจ
Recent topics in electronic commerce management, computer technology, or applications
of information and communication technology in business
946-457

หัวข้ อพิเศษทางการจัดการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ 3
3(x-y-z)
Special Topics in Electronic Commerce Management III
หัวข้อวิชาใหม่ดา้ นการจัดการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรื อ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรื อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในระบบงานธุรกิจ
Recent topics in electronic commerce management, computer technology, or applications
of information and communication technology in business
946-469

การตลาดเพื่อสั งคม
3 (3-0-6)
Social Marketing
การจัดการการตลาดบนพื้ นฐานความรั บผิด ชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของ
การตลาดแบบดั้งเดิมต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและการสร้างความ
รับผิดชอบของธุ รกิจต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ผูบ้ ริ โภคที่ให้ความสาคัญต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม กลยุทธ์การ
การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม การนาหลักการตลาดไปประยุกต์ใช้กบั งานขององค์กรที่ มิได้มีเป้ าหมายมุ่งหวังผล
กาไรและการรณรงค์กิจกรรมทางสังคม
Marketing management based on society and environment; the impacts of traditional
marketing toward society and environment change; sustainable development; social and environmental
responsibility in business; customer focusing on social and environmental responsibility; environmental
marketing strategies; marketing application for non profit organizations; social campaigns
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947-101

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสั งคม
3 (3-0-6)
Science, Technology, and Society
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิ เวศ
และสิ่ งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อสุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อมและสังคม การใช้
วิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ต่ อการพัฒ นาสัง คม การป้ องกันแก้ไ ขปั ญ หาสังคมที่ เ กิ ด จากผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; impacts
of science and technology on health, environment, and society; science and technology in social development;
preventing and solving social problems arisen from science and technology impact
947-117

คณิตศาสตร์ ทั่วไป
3 (3-0-6)
General Mathematics
เซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชนั กับปัญหาในชีวิตจริ ง คณิ ตศาสตร์กบั ศิลปะ สมการและอสมการตัว
แปรเดียว เมทริ กซ์ระบบสมการเชิงเส้น ลาดับและอนุกรม การประยุกต์คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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
สถิตธิ ุรกิจ 1
3 (3-0-6)
Business Statistics I
การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ ความหมาย ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติ การเก็บ
รวบรวมและการนาเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็ น การแจกแจง
ความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
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; Chi-square testing; use of statistical package
for data and presentation analysis
947-212

สถิตธิ ุรกิจ 2
3 (3-0-6)
Business Statistics II
รายวิชาบังคับเรียนก่ อน : 947-118 สถิตธิ ุรกิจ 1
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยและสหสั ม พัน ธ์ การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน สถิ ติ ที่ ไ ม่ ใ ช่
พารามิเตอร์ เลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การควบคุมคุณภาพเชิ งสถิติ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผล
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Prerequisite: 947-118 Business Statistics I
Regression and correlation analysis; variance analysis; nonparametric statistics; index
number; time series analysis; statistical quality control; application of statistical package for data and
interpretation analysis
948-344

การทาเหมืองข้ อมูล
3 (3-0-6)
Data Mining
ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ยวกับการทาเหมืองข้อมูล เทคนิ คการประมวลข้อมูลก่อนการทาเหมือง
ข้อมูล กฎความสัมพันธ์ แผนภูมิตน้ ไม้ การจัดกลุ่มข้อมูล การจาแนกประเภทข้อมูล การสร้างภาพนามธรรมจาก
ข้อมูล ซอฟต์แวร์ในการทาเหมืองข้อมูล และการนาเหมืองข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
Introduction to data mining; data pre-processing; association rules; tree charts; data
clustering; data classification; data visualization; data mining software; applications of data mining in business
948-346

การตลาดฐานข้ อมูล
3 (3-0-6)
Database Marketing
หลักการของการตลาดฐานข้อมูล กลยุทธ์การพัฒนาฐานข้อมูลทางการตลาด เทคโนโลยี
พื้นฐานด้านฐานข้อมูล การวิเคราะห์ตวั อย่าง การออกรายงานและการวิเคราะห์ การวางแผนและออกแบบการ
ทดสอบทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือกเป้ าหมายกลุ่มลูกค้าออนไลน์ การทาเหมืองข้อมูล แนวโน้มของ
การตลาดฐานข้อมูล
Principles of database marketing; database marketing development strategic; basic database
technology; sample analysis; reporting and analysis; planning and designing marketing tests; analyzing and
targeting online customers; data mining; trends of database marketing
948-360

การตั้งราคาและการสร้ างกาไรทางการตลาด
3 (3-0-6)
Pricing and Marketing Profitability
นโยบายราคา กลยุทธ์การกาหนดราคา การตัดสิ นใจเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ การใช้ราคาเป็ นเครื่ องมื อในการส่ งเสริ มการตลาด การกาหนดราคาให้สอดคล้องกับส่ วนประสมทาง
การตลาดอื่น ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการทากาไรของกิจการ เศรษฐศาสตร์ กบั ราคา การวิเคราะห์
ต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุม้ ทุ น และการประยุกต์ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณเข้ามาช่ วยในการตัดสิ นใจ
ทางด้านการตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการทากาไรของธุรกิจ
Price policy; price strategies; price adjusting, and using price as a tool in marketing
promotion; the relevance of price setting to another marketing mix; marketing factors affecting firm profits;
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price in economics; cost analysis; break even analysis; quantitative analysis techniques applied in marketing
decisions to enhance firm profits
948-366

การตลาดดิจติ อล
3 (3-0-6)
Digital Marketing
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการที่ผบู ้ ริ โภคสามารถมีปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อดิจิตอลที่ผบู ้ ริ โภคเลือกใช้
กระบวนการที่ผูบ้ ริ โภคมีการโต้ตอบกับบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ โภครายอื่น ๆ ผ่านสื่ อดิ จิตอล การเก็บข้อมูลผูบ้ ริ โภค
ผ่านปฏิ สัมพันธ์บนโลกดิจิตอล กลยุทธ์ในการนาข้อมูลที่เกิดขึ้ นจากปฏิสัมพันธ์ของผูบ้ ริ โภคกับสื่ อดิจิตอลมา
วิเคราะห์หาแนวทางในการทาการตลาดที่ ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทา
การตลาดยุคดิจิตอล
Processes of the interaction between members in the digital world; consumer-toconsumer, and consumer-to-media; collecting consumer information by using social media; strategies of
using consumer information for marketing purpose; increasing the efficiency of digital marketing
strategies
948-442

การจัดการโซ่ อุปทานสาหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
Supply Chain Management for E-Business
ห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสาหรับห่วงโซ่อุปทาน ระบบสารสนเทศและการผลิต ระบบการส่ ง
สิ นค้า ลอจิสติกส์เบื้องต้น การจ้างงานภายนอก และเทคโนโลยีการจ้างงานภายนอก สานักงานเสมือน ตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้การจัดการโซ่อุปทานกับธุรกิจอิเล็กทรอนิ กส์
Supply chain principles; supply chain technology; information systems and production;
product delivery systems; basic principles of logistics; outsourcing and outsource technology; virtual offices;
examples of supply chain management applications in electronic business
948-444

ระบบวางแผนจัดการทรัพยากรองค์ กร
3 (3-0-6)
Enterprise Resource Planning Systems
แนวคิ ด ความเป็ นมา และองค์ประกอบหลักในระบบวางแผนจัดการทรั พยากรองค์กร ความ
แตกต่างระหว่างระบบวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร และระบบวางแผนทรัพยากรในโรงงาน การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ ห่วงโซ่อุปทาน ระบบหน้าร้าน ระบบหลังร้านและการดาเนิ นการสาหรับการวางแผนจัดการทรัพยากร
องค์กร ระบบสารสนเทศแบบบู รณาการ กรณี ศึกษาขององค์กรสมัยใหม่ที่ใช้ระบบวางแผนจัดการทรัพยากร
องค์กร
Concepts, backgrounds, and major components of enterprise resource planning systems;
differences between organizational and factory resource planning systems; customer relationship management;
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supply chains; front-end systems, back-end systems and operations for enterprise resource planning; integrated
information systems; case studies of modern organizations using enterprise resource planning systems
948-446

การศึกษาความเหมาะสมและการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Feasibility Study and Procurement
องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ ความเหมาะสม และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศธุ รกิ จ
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของผูใ้ ช้ วิธีการแก้ปัญหา การเลือกวิธีที่เหมาะสมกับงบประมาณ การกาหนด
ความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเจรจาสัญญา การเตรี ยมสถานที่ การจัดองค์กร และการจัดการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรณี ศึกษา
Components; objectives; the appropriateness and planning of business information
technology; user problems, threats, and needs; problem solutions; decision-making on appropriate procedures
for budgeting; need setting for information technology; contract negotiation; preparation for set-up sites,
organization; information technology centre management; business technology staff/officers; relevant case
studies
948-462

การเป็ นผู้ประกอบการและการสร้ างธุรกิจใหม่
3 (3-0-6)
Entrepreneurship and New Venture Creation
แนวคิ ดเกี่ ยวกับผูป้ ระกอบการ ลักษณะของการเป็ นผูป้ ระกอบการและการพัฒนาความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ทัศนคติ และแรงจูงใจของผูป้ ระกอบการ คุณลักษณะของผูป้ ระกอบการที่ ประสบความสาเร็ จ
ทักษะและทรัพยากรที่จาเป็ นของผูป้ ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินโอกาสทางธุ รกิจ การ
วิจยั ทางการตลาด ขั้นตอนการเริ่ มธุ รกิจใหม่และการจัดทาแผนธุ รกิจ การหาแหล่งเงินทุน กฎหมายเกี่ยวข้องกับ
การจัดตั้งธุรกิจใหม่ ปัญหาและความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับการดาเนินธุรกิจ
Concepts of entrepreneurship; characteristics of entrepreneurship and entrepreneurship
development; attitude and motivation of entrepreneurs; qualifications of successful entrepreneurs; skill and
resources required for being an entrepreneur; business environment and opportunities analysis, marketing
research; starting a business process and business plan; financial sourcing, new business legal issues; problems
and risks in business operation
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