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ค าน า 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ฉบับน้ีเป็นฉบับปรับปรุง ปี
พุทธศกัราช 2555  เพื่อใช้ในการจดัการศึกษาของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ   คณะบริหารธุรกิจ   
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   ในการปรับปรุงคร้ังน้ี  ไดพ้ิจารณาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบั
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ.2548   กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ  ซ่ึงมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  
มีทกัษะและศิลปะในการปฏิบติังาน  มีความคิด  ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง  ๆ  
รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกตอ้ง  โดยใช้หลกัคุณธรรมจริยธรรม    นอกจากน้ี  หลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศท่ีปรับปรุงได้มีการเชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์โดยตรงมาร่วมพฒันาหลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมทนัสมยัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทางด้าน
ระบบสารสนเทศ โดยมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ  

คณะบริหารธุรกิจตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองน้ี  จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว  และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจดัการศึกษาในสาขาวิชาน้ี   ซ่ึงคาดว่าผลท่ีได้จะท าให้การเรียนการสอน มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  และตรงตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาระบบสารสนเทศ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 

1. คณะ / ภาควชิา        คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาการบญัชีและการเงิน 
 

2. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศ 
 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Information  
  System  
 

3. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบสารสนเทศ) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Business Administration  (Information System) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  B.B.A. (Information System) 
 

4. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
4.1  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
4.2  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพและการแก้ปัญหา

ทางดา้นระบบสารสนเทศ 
4.3  เพื่อผลิตบณัฑิตให้เป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม มีนิสัยชอบการคน้ควา้ เป็นผูใ้ฝ่รู้ และมีการ

พฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 
4.4  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม           

มีจิตส านึกในจรรยาบรรณวชิาชีพ 
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5. หลกัสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร   137   หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 1 หน่วยกิต 
6. กลุ่มวชิาเลือก  6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 100 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 36 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 42 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 7 หน่วยกิต  

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 
 

5.3 ช่ือรายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   31  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-121-001 
 
1-121-002 

สังคมวทิยาเบ้ืองตน้ 
Introduction to Sociology  
มนุษยก์บัสังคม 
Man and Society 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

1-121-003 มนุษยสัมพนัธ์ 
Human Relations 
 
 

3(3-0-6) 
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1-121-004 สังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม 
Society and Environment 

3(3-0-6) 

1-121-008 
 
1-122-001 

ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์ 
Social Sciences Research Methodology  
การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม  
Quality of Life and Social Development 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-130-001 หอ้งสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ 

Library and Information for Education 
3(3-0-6) 

1-130-002 
 
1-130-003 
 
1-131-001 

ทรัพยากรสารนิเทศเพื่อน าเสนองานวชิาการ  
Information Resources for Academic Presentation  
เทคนิคการสืบคน้สารนิเทศ 
Information Retrieval Technique  
จิตวทิยาทัว่ไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

1-131-002 เทคนิคการพฒันาบุคลิกภาพ 
Personality Development Techniques 

3(3-0-6) 

1-132-001 มนุษยก์บัจริยธรรมเพื่อการด าเนินชีวิต 
Man and Ethics of Living 

3(3-0-6) 

1-132-003 ศาสนากบัการด าเนินชีวติ  
Religion and Way of Life 

3(3-0-6) 

หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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3) กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกติ   เลอืกศึกษาจากวชิาต่าง ๆ ในกลุ่มวชิาภาษาไทย
หรือวชิาภาษาองักฤษ 

3.1) กลุ่มวชิาภาษาไทย 
1-110-101 การใชภ้าษาไทย  

Thai Usage 
3(3-0-6) 

1-110-102 
   

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai for Communication 
 

3(3-0-6) 

1-111-205 เทคนิคการเขียน 
Writing Techniques 

3(3-0-6) 

1-111-206 การพดูและการเขียนเพื่อการท างาน  
 Speaking and Writing for Careers 

3(3-0-6) 

3.2) กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
1-211-001 ภาษาองักฤษทัว่ไป   

General English  
3(3-0-6) 

1-211-002
   

ภาษาองักฤษเพื่องาน  
English for Work 

3(3-0-6) 

1-211-003 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  
English for Everyday Use 

3(3-0-6) 

1-211-004 
 
1-211-005 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
English for Communication  
สนทนาภาษาองักฤษ   
English Conversation 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

1-211-006 การอ่านทัว่ไป 
General Reading 

3(3-0-6) 

1-211-007 
 
 
1-211-008 
 
1-211-009 

การเขียนทัว่ไป 
General Writing  
ภาษาองักฤษเพื่อน าเสนอผลงาน 
English for Presentations  
ภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ 
English for Professional Purposes 

3(3-0-6) 
 
 

 3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 5 
 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยตอ้งเลือกวิชากลุ่มภาษาไทยอย่างน้อย 3 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา
ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 9 หน่วยกิต 

4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิา
ต่อไปนี ้

2-110-105 วทิยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 
Science and Quality of Life 

3(3-0-6) 

2-120-102 ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

2-130-102    วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั    
Science for Everyday Use 

3(3-0-6) 

2-130-103     วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
Science and Technology 

3(3-0-6) 

2-210-001    คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 
Mathematics for Everyday Use 

3(3-0-6) 

2-210-002    คณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ 
Mathematics for Decision Making 

3(3-0-6) 

2-210-004    คณิตศาสตร์ทัว่ไป 
General Mathematics 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

5) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  1  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิา
ต่อไปนี ้

1-141-001 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 

1-141-012 
 
1-142-001 

กิจกรรมเขา้จงัหวะ 
Rhythmic Activities  
นนัทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1-143-001 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพฒันาตนเอง 
Physical Education Activities for Self Development 

1(0-2-1) 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 6 
 

1-143-002 กิจกรรมพลศึกษาเพื่อพฒันาสังคม  
Physical Education Activities for Social Development 

1(0-2-1) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
                               6)    กลุ่มวชิาเลอืก  6 หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป     
  หมายเหตุ  :  ส าหรับหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  โดยเลือกศึกษาในรายวิชาตาม
รายละเอียดขา้งตน้  และ/หรือวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไดต้ามความเหมาะสม แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตร  โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ  100  หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  36  หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 

5-010-001 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 

5-010-202 สถิติธุรกิจ 
Business  Statistics   

3(3-0-6) 

5-111-104 การบญัชีเบ้ืองตน้  
Fundamental Accounting   

3(2-3-5) 

5-115-201 การภาษีอากร 1 
Taxation 1 

3(3-0-6) 

5-121-205 การเงินธุรกิจ 
Corporate Finance 

3(3-0-6) 

5-123-103 หลกัเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 

3(3-0-6) 

5-141-101   เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ          
Business Information Technology  

3(2-2-5) 

5-211-101 หลกัการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

5-221-101 หลกัการจดัการ 
Principles of Management 

3(3-0-6) 
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5-221-302   การจดัการดา้นการผลิตและการด าเนินงาน 
Production and Operation Management 

3(3-0-6) 

5-221-305   การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 
Quantitative Analysis in Business 

3(3-0-6) 

5-232-211 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจ   
English for Business Communication 

3(3-0-6) 

2) กลุ่มวชิาชีพบังคับ  42 หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 

(1)   กลุ่มวชิาด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   
5-141-102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

Management Information System 
3(3-0-6) 

5-141-204 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ   
System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

5-141-310 ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ  
Information System Security 

3(3-0-6) 

5-141-312 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
Software Engineering 

3(3-0-6) 

5-141-413 
 

โครงงานระบบสารสนเทศ 
Information System Project  

3(0-6-3)  
 

   (2)   กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต์   
5-142-101 
 
5-142-202 
 
5-142-205 
 
5-142-311 

พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Computer and Information Technology Fundamentals 
ระบบฐานขอ้มูล 
Database System 
เทคโนโลยส่ืีอประสม 
Multimedia Technology 
การพฒันาการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce Development 
 
 
 

3(3-0-6)  
 

3(2-2-5)  
 

3(2-2-5)  
 

3(2-2-5) 
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(3)   กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์    
5-143-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 
3(2-2-5) 

5-143-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ  
Object-Oriented Programming   

3(2-2-5) 

5-143-303 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็   
Web Programming 

3(2-2-5) 

(4)   กลุ่มวชิาโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ   
5-144-201 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ   

Data Structures and Algorithms 
3(2-2-5) 

5-144-202 เครือข่ายคอมพิวเตอร์   
Computer Network 

3(2-2-5) 

3) กลุ่มวชิาชีพเลอืก  15 หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
เลือกศึกษาจากกลุ่มวิชา โดยไม่จ  าเป็นต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และ/หรือ  

รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่   15 หน่วยกิต ซ่ึงไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีศึกษามา 
                                  (1)   กลุ่มวชิาด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   

5-141-203 
 
5-141-215 
 
5-141-305 
 
5-141-306 
 
5-141-307 
 
5-141-308 
 
5-141-311 
 
 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
Decision Support System 
กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยสีารสนเทศ   
Law and Ethics of Information Technology 
คลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูล 
Data Warehouse and Data Mining 
การคน้คืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 
การจดัการความรู้ 
Knowledge Management 
การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์   
Customer Relationship Management 
สัมมนาทางระบบสารสนเทศ   
Seminar in Information System 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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5-141-314 
 
5-141-409 
 
5-141-416 
 

ระเบียบวธีิวจิยัทางระบบสารสนเทศ   
Research Methodology for Information System 
ระบบธุรกิจอจัฉริยะ    
Business Intelligence 
หวัขอ้พิเศษทางระบบสารสนเทศ 
Special Topics in Information System 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(0-6-3) 

(2)   กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์   
5-142-206 คอมพิวเตอร์กราฟิก   

Computer Graphic   
3(2-2-5) 

5-142-207 การสร้างเวบ็ไซต ์
Creating a Website  

3(2-2-5) 

5-142-303 โปรแกรมประยกุตท์างฐานขอ้มูล 
Database Application 

3(2-2-5) 

5-142-304 ระบบฐานขอ้มูลขั้นสูง    
Advance Database 

3(3-0-6) 

5-142-308 การสร้างภาพเคล่ือนไหวดว้ยคอมพิวเตอร์   
Computer Animation 

3(2-2-5) 

5-142-309 การใชง้านซอฟตแ์วร์โอเพนซอสส าหรับธุรกิจ 
Open Source Software Usage for Business 

 3(2-2-5) 
 

5-142-310 
 
5-142-312 

การประมวลผลการวจิยัทางธุรกิจดว้ยคอมพิวเตอร์ 
Computer Application in Business Research Processing  
โปรแกรมประยกุตท์างธุรกิจ  
Business Application 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 

(3)   กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละวธีิการทางซอฟต์แวร์   
5-143-204 การเขียนโปรแกรมแบบวชิวล 

Visual Programming 
3(2-2-5) 

5-143-206 การพฒันาเกมเบ้ืองตน้  
Basic of Game Development 

3(2-2-5) 

5-143-305 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 
Java Programming  Language 
 

3(2-2-5) 
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(4)   กลุ่มวชิาโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ   
5-144-103 การประกอบและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  

Circuit Description Computer Maintenance 
3(2-2-5) 

5-144-104 เทคโนโลยแีพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์  
Computing Platform Technology    

3(3-0-6) 

5-144-205 ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์  
Human Computer Interaction 

3(3-0-6) 

4) กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ  7  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจาก
รายวชิาต่อไปนี ้

5-001-301       การเตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

1(1-0-2) 

5-140-302       สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 
Cooperative Education in Business 

6(0-40-0) 

5-001-303       การฝึกงาน 
Job Training 

3(0-40-0) 

5-001-304       ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกิจในต่างประเทศ 
Business Experience in Foreign Countries 

3(0-40-0) 

หมายเหตุ :  ส าหรับกลุ่มวชิาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ 
1. แผน ก . 7 หน่วยกิต ตอ้งเลือก 2 รายวิชา คือวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาและ

วชิาสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ  ใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 17 สัปดาห์ หรือ  1 ภาคการศึกษา
ปกติ 
    2. แผน ข. 7 หน่วยกิต ตอ้งเรียน 3 รายวิชา คือวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา และ
เลือกอีกหน่ึงรายวชิาจาก 2 รายวิชา คือวิชาการฝึกงาน หรือวิชาประสบการณ์ทางวิชาชีพบริหารธุรกิจใน
ต่างประเทศ ใชเ้วลาฝึกปฏิบติังานไม่นอ้ยกว่า 200 ชัว่โมง หรือ 1 ภาคฤดูร้อน และศึกษารายวิชาหัวขอ้
พิเศษทางระบบสารสนเทศ 

3. ในกรณีท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร พิจารณาเห็นวา่นกัศึกษาไม่มีความ
พร้อมในการเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา จะใหเ้ลือกเรียนรายวชิาการฝึกงานแทน 

4. การประเมินผลการปฏิบติังานหรือการฝึกงานของนักศึกษาให้ค่าระดับ
คะแนนเป็น  S = Satisfactory  คือ ผา่น หรือ 

U = Unsatisfactory คือ ไม่ผา่น 
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ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
         นกัศึกษาเลือกวชิาใดก็ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต วิชาเหล่าน้ีอาจเป็นวิชาท่ีเปิดสอนใน
คณะหรือเปิดสอนในคณะอ่ืน ๆ ในระดบัปริญญาตรี  
 

5.4 ค าอธิบายรายวชิา 
ก.   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

1.    กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 1-121-001 สังคมวทิยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Sociology 

ความหมาย และขอบข่ายของสังคมวทิยาพื้นฐาน ทฤษฎีทางสังคมวิทยา การจดั
ระเบียบสังคม การขดัเกลาทางสังคมการแบ่งช่วงชั้นทางสังคม บทบาทและ
หน้าท่ีของสถาบนัสังคมต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงทางสังคม และวฒันธรรม 
ความส าคัญของประชากร และสภาพชุมชนในแง่ของมนุษย์นิเวศวิทยา  
ตลอดจนปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน 
 

 1-121-002 มนุษย์กบัสังคม  3(3-0-6) 
 Man and Society 

ความหมาย  ขอบเขตและความส าคัญของสังคมศาสตร์  ความหมาย 
องค์ประกอบของสังคมและวฒันธรรม บทบาทและหน้าท่ีของสังคมและ
วฒันธรรม  ตลอดจนเอกลกัษณ์และค่านิยมของสังคมไทย  ความหมายและ
ลกัษณะของพฤติกรรมมนุษย ์ การจดัระเบียบทางสังคม   การขดัเกลาทางสังคม 
สถาบนัทางสังคม การจ าแนกความแตกต่างทางสังคม การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมและวฒันธรรม ปัญหาสังคมต่าง ๆ 
 

 1-121-003 มนุษยสัมพนัธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 

ความรู้เบ้ืองตน้ของมนุษยสัมพนัธ์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
และความตอ้งการของมนุษย ์การพฒันาตนเองเพื่อมนุษยสัมพนัธ์ เทคนิคการ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์ในครอบครัว ในสังคม และองค์การ การฝึกอบรมเพื่อ                
มนุษยสัมพนัธ์ 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 12 
 

 1-121-004    สังคมกบัส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Society and Environment 

ความส าคญัของสังคมกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยอาศยัแนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
น าไปสู่การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรวมถึงมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 
การวิเคราะห์ระบบ  และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
 

 1-121-008    ระเบียบวธีิวจัิยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Social Sciences Research Methodology 

ความหมาย ความส าคญัและประเภท รวมทั้งวตัถุประสงค์ของการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ปัญหา การออกแบบ
การวิจยั  ประเภทของตวัแปรชนิดต่าง ๆ การก าหนดปัญหาการวิจยั การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ การตีความขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล การเขียน
โครงร่างการวจิยั และรายงานการวจิยัทางสังคมศาสตร์ 

 
 1-122-001  การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 3(3-0-6) 

 Quality of Life and Social Development 
ความหมายและความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ปรัชญาและ
หลกัธรรมในการด ารงชีวิต การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง บทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น การปรับตวัเพื่อร่วมกิจกรรมทาง
สังคม  เทคนิคการครองใจคน และการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

 1-130-001  ห้องสมุดและสารนิเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6) 
 Library and Information for Education 

สารนิเทศและการศึกษาคน้ควา้ หอ้งสมุดและแหล่งสารนิเทศแหล่งอ่ืน ๆ 
ทรัพยากรสารนิเทศ  การจดัเก็บทรัพยากรสารนิเทศ การสืบคน้สารนิเทศ 
รายงานทางวชิาการ การเขียนบรรณานุกรมและการอา้งอิง 
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 1-130-002  ทรัพยากรสารนิเทศเพือ่น าเสนองานวชิาการ 3(3-0-6) 
 Information Resources for Academic Presentation 

ทรัพยากรสารนิเทศ  ประเภท  แหล่งสารนิเทศ  การจดัและการบริการสารนิเทศ  
ตลอดจนการเขา้ถึงสารนิเทศและการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ในรูปแบบ
งานวชิาการ 
 

 1-130-003  เทคนิคการสืบค้นสารนิเทศ 3(3-0-6) 
 Information Retrieval Technique 

เทคนิคการสืบค้นสารนิเทศ  การสืบค้นทรัพยากรในห้องสมุด การสืบค้น
ฐานข้อมูลสาขาวิทยาศาสตร์ การสืบค้นฐานข้อมูลสาขาสังคมศาสตร์ การ
สืบคน้ขอ้มูลวิทยานิพนธ์ กระบวนการจดัการสารนิเทศ การอ้างอิงและการ
จดัรูปแบบบรรณานุกรม 
 

 1-131-001  จิตวทิยาทัว่ไป  3(3-0-6) 
 General Psychology 

ความหมายและขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา  อิทธิพลของพันธุกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการของมนุษย ์ระบบอวยัวะต่าง ๆ   ของมนุษยโ์ดยสังเขป    
เชาว์ปัญญา  การรับรู้  การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว 
สุขภาพจิตและพฤติกรรมทางสังคม 
 

 1-131-002  เทคนิคการพฒันาบุคลกิภาพ  3(3-0-6) 
 Personality Development Techniques 

ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบับุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เก่ียวกบัตวัเอง อิทธิพลของ
มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการปรับตัว บุคลิกภาพท่ี                           
พฒันาสมบูรณ์ 
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 1-132-001  มนุษย์กบัจริยธรรมเพือ่การด าเนินชีวติ  3(3-0-6) 
 Man and Ethics of Living 

ทฤษฎีและแนวความคิดพื้นฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ความส าคญัของ
การมีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต หลกัเกณฑ์การตดัสินคุณค่าทางจริยธรรม 
และจริยธรรมทางด้านศาสนา เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต และมี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 
 1-132-003  ศาสนากบัการด าเนินชีวติ  3(3-0-6) 
 Religion and Way of Life 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัศาสนา พฒันาการทางสังคมท่ีท าให้เกิดลทัธิ ความเช่ือ 
และศาสนา ก าเนิดศาสนา หลกัธรรมและเป้าหมายของศาสนาส าคญัของโลก 
ความส าคญัของศาสนาต่อพฒันาการทางสังคม การน าเอาหลักธรรมท่ีเป็น
สากลมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

 
3.  กลุ่มวชิาภาษา 
3.1   กลุ่มวชิาภาษาไทย 

 1-110-101  การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Usage 

การฟัง การอ่าน การเขียน  และการพูดเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการใชภ้าษาไทย  
การฟังจบัใจความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่านจบัใจความ การอ่าน 
วิเคราะห์ความ  การเขียนรายงานวิชาการ หนงัสือราชการ จดหมายสมคัรงาน 
โครงการ ค ากล่าวรายงาน  การสนทนา  การประชุมและการพูดในโอกาส                      
ต่าง ๆ  
 

 1-110-102  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร  3(3-0-6) 
 Thai for Communication 

การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร ลักษณะของภาษาไทย ทฤษฎีการส่ือสาร 
วฒันธรรมในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง  การอ่าน  การพูดและการเขียน                         
เพื่อการส่ือสาร 
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 1-111-205  เทคนิคการเขียน  3(3-0-6) 
 Writing Techniques 

การเขียน การเลือกใชค้  าหลกัเกณฑ์ในการผกูประโยค ชนิดของส านวน โวหาร 
การเขียนยอ่หนา้ การเขียนเรียงความ การเขียนบทความและการเขียนประเภท
อ่ืน ๆ 
 

 1-111-206  การพูดและการเขียนเพือ่การท างาน 3(3-0-6) 
 Speaking and Writing for Careers 

การพูด การเขียน เพื่อน าเสนอผลงาน การประชาสัมพนัธ์ และการติดต่อเพื่อ                        
การท างาน 

 
3.2   กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 

 1-211-001   ภาษาองักฤษทัว่ไป  3(3-0-6) 
 General English 

การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการทกัทาย การแนะน าตวั การขอร้อง การขอ
อนุญาต การขอบคุณ การขอโทษ การอ่านและการเขียนขั้นตอนปฏิบติั การ
บรรยายลกัษณะของส่ิงของ การบรรยายเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

 
 1-211-002   ภาษาองักฤษเพือ่งาน  3(3-0-6) 
 English for Work 

การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการเช้ือเชิญ การนดัหมาย การโทรศพัท์ การแสดง
ความคิดเห็น การอ่านตารางขอ้มูล รายงานสั้น ๆ โฆษณาสินคา้และบริการ 
ประกาศรับสมคัรงาน และขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล การเขียนบนัทึกประวติัส่วนตวั 
จดหมายสมคัรงาน การกรอกใบสมคัร และการสัมภาษณ์เพื่อการสมคัรงาน 
 

 1-211-003   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 
 English for Everyday Use 

การใช้ภาษาองักฤษในการทกัทาย การแนะน า การบอกทิศทาง การโทรศพัท ์
การนัดหมาย การส ารองท่ีนั่ง การซ้ือของ การอ่านและการฟังสารท่ีพบใน
ชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ ข่าว ประกาศ โฆษณา 
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 1-211-004   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 
 English for Communications 

การแปลสารและการส่ือความคิดของตนเอง ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน 
 

 1-211-005 สนทนาภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 
 English Conversation 

ทกัษะการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวนั เนน้การออกเสียงและการใชภ้าษาใน
การส่ือสารอยา่งถกูตอ้ง 

 
 1-211-006  การอ่านทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Reading 

การอ่านหนังสือพิมพ์ บทความ วารสาร ต ารา การใช้พจนานุกรม การเดา
ขอ้ความล่วงหน้า การใช้ความรู้เดิมและความรู้รอบตวั การหาความคิดหลัก 
ประโยคหลกั ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนความคิดหลกั เทคนิคการอ่านเร็ว การอ่านเพื่อ
หาขอ้มูลรวมและขอ้มูลเฉพาะจุด 
 

 1-211-007 การเขียนทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Writing 

ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน การเขียน
ประโยค การเขียนระดับย่อหน้า การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมาย
ส่วนตวั การเขียนบนัทึกประจ าวนั ขอ้ผดิพลาดในการเขียนและการแกไ้ข 
 

 1-211-008 ภาษาองักฤษเพือ่น าเสนอผลงาน 3(3-0-6) 
 English for Presentations 

การเขียนรายละเอียดผลิตภณัฑ์และวิธีใช ้การเขียนรายงาน โครงการ และการ
น าเสนอผลงาน 
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1-211-009   ภาษาองักฤษเพือ่วชิาชีพ  3(3-0-6) 
 English for Professional Purposes 

การอ่านบทความ เอกสาร วารสารและต าราท่ีเก่ียวเน่ืองกับสาขาวิชาชีพ                             
การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เก่ียวกบัวิชาชีพ การฟังและการอ่านเพื่อจบั
สาระส าคญั ตีความและสรุปความ การเขียนบรรยาย และรายงานปากเปล่าใน
งานท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพ 
 

4.     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
 2-110-105   วทิยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติ  3(3-0-6) 
 Science and Quality of Life 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ การพฒันา
คุณภาพชีวิต ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยในปัจจุบนั และแนวทางแกปั้ญหา
โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

 2-120-102   ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management 

ความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร หลกันิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ ์มลพิษส่ิงแวดลอ้มและ
การก าจดัมลสารทางวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การ
บริหารการจดัการเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มแบบผสมผสาน 
 

 2-130-102   วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 Science for Everyday Use 

ความหมายของวทิยาศาสตร์ กระบวนการวทิยาศาสตร์ การวดัและหน่วยการวดั 
ทฤษฎีวิวฒันาการ พนัธุกรรม ธรรมชาติของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้
ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าและนิวเคลียร์ สารเคมีในชีวิตประจ าว ัน 
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้และหลกัการพื้นฐาน ของคอมพิวเตอร์ 
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 2-130-103   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6) 
 Science and Technology 

วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีการส่ือสารและอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ส านกังานและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า               
ในบ้าน สารสังเคราะห์และสารเคมีในชีวิตประจ าว ัน  เทคโนโลยีทาง
ส่ิงแวดล้อม พลังงานทดแทนในอนาคต ดาราศาสตร์และความก้าวหน้า                              
ทางอวกาศ 
 

 2-210-001  คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics for Everyday Use 

การคิดค านวณเบ้ืองตน้ คณิตศาสตร์การเงินเบ้ืองตน้ หลกัการแก้ปัญหาและ
วิธีการใช้เหตุผล หลักการนับและโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์เบ้ืองต้น สร้าง
แบบจ าลองปัญหาในชีวิตประจ าวนัและวิธีแก ้การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ
น าเสนอขอ้มูล โดยการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้
 

 2-210-002 คณติศาสตร์เพือ่การตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Decision Making 

ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้และการให้เหตุผล สถิติเบ้ืองตน้และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การแปลผลขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล 
 

 2-210-004  คณติศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Mathematics 

เซต คู่ล  าดับ ความสัมพนัธ์และฟังก์ชัน เลขช้ีก าลัง ลอการิทึม ตรีโกณมิติ 
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท ์
 

5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ 
 1-141-001  พลศึกษา  1(0-2-1) 
 Physical Education 

ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมพลศึกษา การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย ความปลอดภยั และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขนักีฬาโดยเลือก
ชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
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 1-141-012  กจิกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities 

ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกิจกรรมเขา้จงัหวะ หลกัการเคล่ือนไหว
เบ้ืองตน้ พื้นฐานต่าง ๆ ในการจดัทรวดทรงของร่างกาย ตลอดจนกิจกรรมและ
ท่าต่าง ๆ ในการใชป้ระกอบจงัหวะการเตน้ร าพื้นเมืองหรือแบบสากล 
 

 1-142-001  นันทนาการ  1(0-2-1) 
 Recreation 

ความรู้ทัว่ไป เก่ียวกบักิจกรรมนันทนาการ การจดักิจกรรมนันทนาการ และ
เลือกกิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 
 

 1-143-001   กจิกรรมพลศึกษาเพือ่พฒันาตนเอง  1(0-2-1) 
 Physical Education Activities for Self Development 

ความรู้ทัว่ไป ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาตนเอง การจดักิจกรรมโดยขบวนการ
กลุ่ม (Group Dynamics) หรือด าเนินการโดยค าแนะน า และควบคุมของผูส้อน 
มุ่งเน้นการฝึกฝนในการพฒันาตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้และทกัษะในการอยู่
ร่วมกนัในสังคม การจดักิจกรรมออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ การจดักิจกรรมดา้น
ระเบียบวนิยั คุณธรรม และจริยธรรม 
 

 1-143-002   กจิกรรมพลศึกษาเพือ่พฒันาสังคม  1(0-2-1) 
 Physical Education Activities for Social Development 

ความรู้ทัว่ไป ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาสังคม เพื่อให้เกิดความรู้และทกัษะ              
ในการน าไปใช้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ฝึกการจัดกิจกรรมนันทนาการ                   
ในหน่วยงาน การจดักิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการจดั
กิจกรรมส่งเสริมเอกลกัษณ์ไทย 
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ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 
1.  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 

 5-010-001 กฎหมายธุรกจิ   3(3-0-6) 
  Business Law   

ศึกษาความหมายและระบบกฎหมาย ประเภทและศกัด์ิของกฎหมาย การตีความ 
การอุดช่องวา่งของกฎหมาย หลกัทัว่ไปเก่ียวกบัสิทธิและการใชสิ้ทธิรวมถึงการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในเร่ืองบุคคล ทรัพย์  นิติกรรม  สัญญา  หน้ี  ละเมิด  
สัญญาซ้ือขาย สัญญาขายฝาก  สัญญาเช่าทรัพย ์ สัญญาเช่าซ้ือ ห้างหุ้นส่วนและ
บริษทั  ทรัพยสิ์นทางปัญญา โดยค านึงถึงจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
 

 5-010-202 สถิติธุรกจิ  3(3-0-6) 
 Business Statistics 

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ  และน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ 
ประกอบดว้ยการจดัเก็บขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงของ                 
ตัวอย่างสุ่ม  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา   

 
 5-111-104 การบัญชีเบือ้งต้น  3(2-3-5) 

  Fundamental Accounting 
ความหมาย วตัถุประสงค์ของการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี 

จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชี แม่บทการบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตาม
หลกัการบญัชีคู่ การบนัทึกบญัชีตามวงจรบญัชี   การบนัทึกรายการในสมุด
รายวนัทัว่ไปและสมุดรายวนัเฉพาะ   การจดัท างบทดลอง   กระดาษท าการ  
รายการปรับปรุงและปิดบญัชี  การบญัชีส่วนของเจ้าของ  การบญัชีเก่ียวกับ
กิจการซ้ือขายสินค้า  การบญัชีเบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  งบการเงิน
ส าหรับกิจการใหบ้ริการและกิจการซ้ือขายสินคา้ การบญัชีเก่ียวกบัเงินสด  เงิน
ลงทุนในหลกัทรัพย ์ ลูกหน้ีการคา้  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และการบญัชีของ
กิจการอุตสาหกรรมอยา่งง่าย 
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 5-115-201 การภาษีอากร 1 3(3-0-6) 
 Taxation 1 

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย    ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์  ภาษี                    
เงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย รวมทั้งภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  และอ่ืน ๆ 

 
 5-121-205  การเงินธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Corporate Finance 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-111-102  การบัญชีช้ันต้น 2  หรือ 
 :  5-111-103  หลกัการบัญชีช้ันต้น  หรือ 
 :  5-111-104  การบัญชีเบือ้งต้น    Prerequisi 

ศึกษาเป้าหมายและหน้าท่ีการจดัการทางการเงินของธุรกิจ จริยธรรมทางการ
เงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การพยากรณ์และการวางแผนทางการเงิน                     
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ค่าของเงินตามเวลา งบประมาณเงินทุน                             
แหล่งเงินทุนตน้ทุนเงินทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

5-123-103    หลกัเศรษฐศาสตร์        3(3-0-6) 
 Principles of Economics 

  ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน 
และการก าหนดดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต 
ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์ ความหมายและการค านวณ
รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศและการพฒันาเศรษฐกิจ 
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 5-141-101 เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Information Technology  

ศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ การส่ือสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อ
การส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประยุกต์ใช้กบั
งานธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมกระดาษท าการ และ
โปรแกรมเพื่อการน าเสนอ 
 

 5-211-101 หลกัการตลาด 3(3-0-6)    
 Principles of Marketing 

แนวคิดพื้นฐานและหน้าท่ีทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบ
ขอ้มูลทางการตลาด และการวิจยัตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วนตลาด 
การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ การบริหารผลิตภณัฑ์ การตั้ง
ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด 
การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณทางการตลาด 
 

 5-221-101 หลกัการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management 

ศึกษาความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจ ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การ 
แนวความคิด วิวฒันาการทางการจดัการ และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการ หนา้ท่ีพื้นฐานของผูบ้ริหารทางดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร การจดั
คนเขา้ท างาน การช้ีน า และการควบคุม โดยอาศยัแนวทางการบริหารจดัการ
สมยัใหม่และการบริหารจดัการในอาชีพต่าง ๆ   รวมทั้งการมีจริยธรรมทาง
ธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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 5-221-302 การจัดการด้านการผลติและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการผลิต หนา้ท่ีของการผลิต และการด าเนินงาน 
กลยุทธ์การผลิต การจดัการคุณภาพ การออกแบบผลิตภณัฑ์และการบริการ 
กระบวนการทางธุรกิจ การจดัการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการ
ด าเนินงาน การจดัการสินคา้คงเหลือ การผลิตแบบทนัเวลาพอดี 
 

 5-221-305 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis in Business 

ศึกษาตวัแบบทางคณิตศาสตร์ทฤษฏีการตดัสินใจต่าง ๆ หลกัการวธีิการค านวณ
ประโยชน์ การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การจ าลอง
สถานการณ์ ขอ้จ ากดัและรูปแบบปัญหาท่ีจะน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อการวางแผน
และตดัสินใจทางธุรกิจ 

 
 5-232-211 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารธุรกจิ     3(3-0-6) 
 English for Business Communication 
 วชิาบังคับก่อน  :  ผ่านรายวชิาภาษาองักฤษมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

ศึกษาศพัท์ ส านวน ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะท่ีใช้ในการส่ือสารธุรกิจ                              
โดยเน้นฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนเอกสารทางธุรกิจตลอดจนจดหมาย
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ 
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2. กลุ่มวชิาชีพบังคับ 
 5-141-102 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information System 

ศึกษาพื้นฐานและความส าคัญของระบบสารสนเทศ โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ โครงสร้างการบริหารในองค์กรธุรกิจ บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองคก์ร  ระดบัการใชส้ารสนเทศในองคก์รธุรกิจ  การบูรณาการ
ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์การน าระบบสารสนเทศเพื่อใช้
ปรับเปล่ียนองค์กรและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เ ช่ียวชาญ 
คลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 
 5-141-204 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ   3(2-2-5) 
 System Analysis and Design  
 วชิาบังคับก่อน  :  5-143-101  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบ องค์ประกอบของระบบ วฎัจกัรของระบบ  
กระบวนการพฒันาระบบ หลักการเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความตอ้งการและ
เอกสารความต้องการ  การออกแบบระบบและเอกสารทางเทคนิคของการ
ออกแบบ แผนภาพแสดงแบบจ าลอง   การสร้างซอฟต์แวร์ตน้แบบ หลกัการ
พฒันาโปรแกรม การน าเสนอผลการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 
 5-141-310 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information System Security 

ประเภทของภยัคุกคามทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย องคป์ระกอบความ
มัน่คงของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตีและการป้องกัน ระบบความ
ปลอดภยั และการพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ การวเิคราะห์ถึงความเส่ียง
ดา้นความมัน่คงของระบบสารสนเทศ การกูคื้นระบบสารสนเทศเม่ือเกิดความ
เสียหายต่าง ๆ การปฏิบติัการจดัการและบริการดา้นความมัน่คงของระบบ
สารสนเทศ 
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 5-141-312 วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Software Engineering 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-141-204  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ความหมายของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ วิธีการ
วางแผนโครงการพฒันาซอฟตแ์วร์ ความตอ้งการและขอ้ก าหนดของซอฟตแ์วร์ 
การออกแบบซอฟตแ์วร์ การวิเคราะห์ประมาณราคาและเวลา  การทดสอบและ
วดัคุณภาพซอฟตแ์วร์  ความน่าเช่ือถือและความปลอดภยั  การติดตามควบคุม
และการประเมินโครงการ และการจดัการความเส่ียงของโครงการพฒันา
ซอฟตแ์วร์  
 

 5-141-413 โครงงานระบบสารสนเทศ   3(0-6-3) 
 Information System Project 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-141-312  วศิวกรรมซอฟต์แวร์ 

ศึกษาคน้ควา้โดยใชค้วามรู้รวบยอดท่ีศึกษามา เพื่อตอบสนองความตอ้งการใน
การวเิคราะห์และออกแบบระบบและการพฒันาระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ  
น าเสนอและจดัท าเอกสารทางเทคนิค  โดยใชก้รณีตวัอยา่ง 
 

 5-142-101 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Computer and Information Technology Fundamentals 

ศึกษาประวติัของคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร องคป์ระกอบคอมพิวเตอร์ ระบบ
ดิจิตอล ระบบประมวลผล แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ประเภทต่าง ๆ 
ข้อมูลและการบริหารข้อมูล พื้นฐานของการส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตและเวลิดไ์วดเ์วบ็ บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารทางธุรกิจ รวมถึงภยัคุกคามและความมัน่คงของระบบ  จริยธรรม
และสังคมไซเบอร์ 
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 5-142-202 ระบบฐานข้อมูล   3(2-2-5) 
 Database System 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-143-101  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

แนวคิด หลกัส าคญั และสถาปัตยกรรมของระบบฐานขอ้มูล คุณสมบติัของ
ฐานขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูล การท าให้เป็นบรรทดัฐาน สถาปัตยกรรม
และหน้าท่ีของระบบจดัการฐานขอ้มูล ภาษาเอสคิวแอล  ความมัน่คงและการ
บูรณภาพของฐานข้อมูล  การดูแลระบบฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมออกแบบและจดัการฐานขอ้มูล 

 
 5-142-205 เทคโนโลยส่ืีอประสม   3(2-2-5) 
 Multimedia Technology 

พี้นฐานของเทคโนโลยีส่ือประสม ออดิโอ วิดีโอ ภาพเคล่ือนไหว ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ด้านส่ือประสม รูปแบบของการจดัเก็บและแปลงข้อมูลส่ือ
ประสม องคป์ระกอบและมาตรฐานดา้นส่ือประสม ความรู้เบ้ืองตน้ในการผลิต
ส่ือภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และวีดีโอในระบบดิจิตอล เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การผลิตส่ือประสม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างส่ือ
ประสมในงานธุรกิจ 
 

 5-142-311 การพฒันาการพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์   3(2-2-5) 
 Electronic Commerce Development 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-143-303  การเขียนโปรแกรมบนเวบ็  หรือ 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-142-207  การสร้างเวบ็ไซต์ 

แนวคิดและ รูปแบบของพาณิชย์อิ เล็ กทรอนิกส์  ประ เภทของ ธุร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีพื้นฐานส าหรับการด าเนินกิจกรรมผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการออกแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพฒันาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน ความมั่นคงในระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
การใชโ้ปรแกรมในการสร้างระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
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 5-143-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Programming 

หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม  การเขียนผงังาน ขั้นตอนวิธีการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม องค์ประกอบ
ของค าสั่ ง การใช้ตัวแปร การด าเนินการ    ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ 
โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์โครงสร้างค าสั่งแบบตามล าดบั เลือกท า และการ
วนซ ้ าหรือลูป การใช้งานและสร้างฟังก์ชันในโปรแกรม พื้นฐานการเขียน
โปรแกรมเชิงวตัถุ การพฒันาโปรแกรมเพื่อท างานบนระบบต่าง ๆ โดยการใช้
ภาษาใดภาษาหน่ึงในการเขียนโปรแกรม 

 
 5-143-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-143-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

แนวคิดเก่ียวกบัวิธีการเชิงวตัถุ วตัถุ คลาส การสืบทอดคุณสมบติั เอ็นแค็ปซูเล
ชนั การส่งผา่นขอ้ความ ภาวะพหุสัณฐาน ฟังก์ชนัโอเวอร์โหลด อีเวนต ์เมธอด 
และแพคเก็ต โครงสร้างโปรแกรมประยุกตเ์ชิงวตัถุ การสร้างแบบจ าลองของ
ระบบโดยใชภ้าษาสัญลกัษณ์มาตรฐานยเูอม็แอล กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์
เชิงวตัถุ การก าหนดขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ  การสร้างส่วนปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้

การใช้ค  าสั่งเก่ียวกับการป้อนข้อมูลเข้า การแสดงผลลัพธ์ข้อมูล และการ
ควบคุมโปรแกรม  การสร้างโปรแกรมประยุกตท่ี์เป็นโปรแกรมเชิงวตัถุโดยใช้
ภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุ 
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 5-143-303 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็   3(2-2-5) 
 Web Programming 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-143-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

หลกัการท างานของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ โปรโตคอลท่ีท างานบนระบบอินเทอร์เน็ต  
ภาษามาตรฐานของเวบ็ หลกัการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้  การสร้างเวบ็
แบบสแตติกและไดนามิค   สภาวะแวดล้อมและเว็บแอพพลิเคชั่น  การ
โปรแกรมเว็บแบบฝ่ังแม่ข่ายและลูกข่ายด้วยภาษาท่ีนิยมในปัจจุบัน  การ
โต้ตอบกบัฟอร์มแบบต่างๆ  กลไกคุกก้ีและการสร้างเว็บท่ีเก็บสถานะ การ
ประมวลผลร่วมกบัฐานขอ้มูลผา่นทางเวบ็  การตรวจสอบสิทธิและการรักษา
ความปลอดภยัและความมัน่คงของระบบงาน  การสร้างเวบ็เพจเพื่อประยุกตใ์ช้
ในงานธุรกิจ 

 
 5-144-201 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวธีิ   3(2-2-5) 
 Data Structures and Algorithms 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-143-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ศึกษาโครงสร้างขอ้มูลแบบเชิงเส้น อาร์เรย ์ ลิงคลิ์สต ์ แสตก คิว  โครงสร้าง
ขอ้มูลแบบไม่ใช่เชิงเส้น โครงสร้างขอ้มูลตน้ไม้ กราฟ เครือข่าย การ
ประยุกตใ์ชใ้นงานเบ้ืองตน้  เทคนิคการเรียงล าดบัและการคน้หาขอ้มูล  การ
ออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี   การประยุกตใ์ช้โครงสร้างขอ้มูลเพื่อ
แกปั้ญหาในธุรกิจ 
 

 5-144-202 เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Network 

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย  ระดบัและประเภทของระบบ
เครือข่าย สถาปัตยกรรมของเครือข่าย อุปกรณ์ท่ีใชใ้นระบบเครือข่าย โปรโตคอล
และส่ือสัญญาณ มาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอ ระบบปฏิบัติการส าหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริหารจดัการเครือข่าย ภยัคุกคามและการจดัการ
ความมัน่คงของเครือข่าย การออกแบบและติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ
ต่าง ๆ   
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3.  กลุ่มวชิาชีพเลอืก 
 (1)  กลุ่มวชิาด้านองค์การและระบบสารสนเทศ    
 5-141-203 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)    
  Decision Support System 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ทฤษฎีการตดัสินใจ การ
สร้างและการใชร้ะบบสนบัสนุนการตดัสินใจ รายละเอียดของระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจ ปัญญาประดิษฐ์และระบบผูเ้ช่ียวชาญ การรวมระบบ และอนาคต
ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กรณีศึกษาเ ก่ียวกับการพัฒนาระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจ 

 
 

 5-141-215 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6)    
  Law and Ethics of Information Technology 

กฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ กฎหมายเก่ียวกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมาย
เก่ียวกบัการเก็บรักษาขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ กฎหมายทางดา้นการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา และกฎหมายทางดา้นการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและ
ปลอดภยัของขอ้มูล  จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต  จริยธรรมและความ
รับผดิชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 5-141-305 คลงัข้อมูลและเหมืองข้อมูล    3(2-2-5) 
  Data Warehousing and Data Mining 

 วชิาบังคับก่อน  :  5-142-202 ระบบฐานข้อมูล 
แนวคิดของคลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูล สถาปัตยกรรมและองคป์ระกอบของ
ระบบคลังข้อมูล การเช่ือมโยงระหว่างคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล การ
ออกแบบคลงัขอ้มูล เทคโนโลยีคลงัขอ้มูลและการประยุกตใ์ช้งานคลงัขอ้มูล 
กระบวนการเตรียมขอ้มูลส าหรับการท าเหมืองข้อมูล เทคนิคการท าเหมือง
ขอ้มูลต่าง ๆ การจ าแนกประเภทขอ้มูล การจดักลุ่มขอ้มูล การคน้หาความรู้ดว้ย
กฎความสัมพนัธ์  โปรแกรมประยกุตใ์นการท าเหมืองขอ้มูล 
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 5-141-306 การค้นคืนสารสนเทศ   3(3-0-6)    
  Information Retrieval 

ขั้นตอนวธีิท่ีใชใ้นการคน้คืนสารสนเทศ  การวเิคราะห์และจดัหมวดหมู่เอกสาร
แบบอตัโนมติั  ตวัแบบของการคน้คืนสารสนเทศแบบต่างๆ  โครงสร้างของ
แฟ้มขอ้มูลดชันี  การปฏิบติัการขอ้ค าถาม การประเมินผลการคน้คืนสารสนเทศ 

 
 5-141-307 การจัดการความรู้   3(3-0-6)    
  Knowledge Management 

ความหมายและความส าคัญของการจัดการความรู้  ประเภทของความรู้ 
กระบวนการจดัการความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ การจดัการองค์ความรู้ องค์ประกอบการจดัการความรู้  
ขั้นตอนการพฒันาระบบการจดัการองค์ความรู้ เคร่ืองมือเพื่อสนับสนุนการ
จดัการองค์ความรู้ การใช้และการเขา้ถึงความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้การ
เช่ือมโยงและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ การประยุกตใ์ชก้ารจดัการองคค์วามรู้ใน
องคก์ร 

 

 5-141-308 การจัดการลูกค้าสัมพนัธ์ 3(3-0-6)    
  Customer Relationship Management 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์  การบริการลูกคา้  ลกัษณะ
และความตอ้งการของลูกคา้ในองคก์ารสารสนเทศ   ประเภทและคุณภาพของ
การบริการ  การดูแลลูกคา้  กลยุทธ์ในการบริการลูกคา้  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีสนบัสนุนการจดัการลูกคา้  และแนวโนม้ในการบริการลูกคา้ 
 

 5-141-311 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ   3(3-0-6)    
  Seminar in Information System 

ศึกษา คน้ควา้และอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงาน
ต่างๆ ในระบบธุรกิจ 
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 5-141-314 ระเบียบวธีิวจัิยทางระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Research Methodology for Information System 

กระบวนการวจิยัขั้นตน้ทางระบบสารสนเทศ การระบุปัญหา การศึกษางานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติ การประมวลผลขอ้มูล เทคนิคต่าง ๆ 
ทางสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูล  การแปลความหมายขอ้มูล 
และการน าเสนอขอ้มูลผลการวิจยั การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ
ประมวลผลขอ้มูล 
 

 5-141-409 ระบบธุรกจิอจัฉริยะ                                                 3(3-0-6)    
  Business Intelligence 

 วชิาบังคับก่อน  :  5-142-202 ระบบฐานข้อมูล 
ความรู้พื้นฐานของระบบธุรกิจอจัฉริยะ ประโยชน์ของระบบธุรกิจอจัฉริยะต่อ
ธุรกิจ  กลยุทธ์ระบบธุรกิจอจัฉริยะ องค์ประกอบของระบบธุรกิจอจัฉริยะ 
คลังข้อมูล เค ร่ืองมือในการวิ เคราะห์ข้อมูลในหลายมิติ เหมืองข้อมูล   
กระบวนการในการจดัท าระบบธุรกิจอจัฉริยะ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในระบบธุรกิจ
อจัฉริยะ   การประยกุตใ์ชร้ะบบธุรกิจอจัฉริยะในองคก์ร   

 
 5-141-416 หัวข้อพเิศษทางระบบสารสนเทศ                                                        3(0-6-3)    
  Special Topics in Information System 

น าเสนอเทคนิคท่ีทันสมัย เ ก่ียวกับหัวข้อท่ีน่าสนใจเป็นพิ เศษในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั 
การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เก่ียวกบัระบบสารสนเทศมาใช้ในระบบงานต่าง ๆ 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบัระบบงานต่าง ๆ 
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 (2)  กลุ่มวชิาเทคโนโลยเีพือ่งานประยุกต์ 
 5-142-206 คอมพวิเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 Computer Graphic   

ศึกษาทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ หลกัการใชสี้ หลกัการจดัวางองคป์ระกอบ
ในงานออกแบบ การจดัรูปแบบตวัอกัษร การสร้างภาพ การตกแต่งภาพ การจดั
วางหน้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันางานดา้นกราฟิกดีไซด์ การใช้โปรแกรม
เพื่อตกแต่งรูปภาพในรูปแบบต่าง ๆ การน าภาพไปใชบ้นเวบ็และน าไปใชเ้พื่อ
งานอ่ืน การบีบอัดข้อมูลภาพกราฟฟิก การสร้างกราฟฟิกด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการน าไปใชใ้นงานต่าง ๆ 

  
 5-142-207 การสร้างเวบ็ไซต์ 3(2-2-5) 
 Creating a Website 

อินเตอร์เน็ตเบ้ืองต้น องค์ประกอบของเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต ์
กระบวนการพฒันาเวบ็เพจ หลกัการออกแบบเวบ็เพจ การใช้ขอ้ความในเว็บ
เพจ ใชภ้าพกราฟิกในเวบ็เพจ การใชต้ารางในเวบ็เพจ การเช่ือมโยงเวบ็เพจ การ
จดัแบ่งเวบ็เพจดว้ยเฟรมเซต การสร้างเลเยอร์ การสร้างฟอร์ม การใชม้ลัติมีเดีย
บนเว็บเพจ การอพัโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเตอร์เน็ต การสร้างและบริหาร
เวบ็ไซต์โดยใช้โปรแกรมระบบการจดัการเน้ือหาของเวบ็ไซต์  การพฒันา
เวบ็ไซตส์ าเร็จรูปเพื่อใชใ้นเชิงพาณิชย ์
 

 5-142-303 โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล                                                 3(2-2-5)    
  Database Application 

ระบบฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ หลกัการออกแบบฐานขอ้มูล การเลือกใช้โปรแกรม
ฐานขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน การจดัเก็บขอ้มูลดว้ยตารางขอ้มูล การ
ป้อนและแกไ้ขตารางขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
แฟ้มขอ้มูล การสร้างแบบฟอร์มในการกรอกขอ้มูล การสร้างรายงาน การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัการฐานขอ้มูล 
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 5-142-304 ระบบฐานข้อมูลข้ันสูง   3(3-0-6)    
  Advance Database 

 วชิาบังคับก่อน  :  5-142-202 ระบบฐานข้อมูล 
ทฤษฎีฐานขอ้มูลแบบสัมพนัธ์ ระบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ ระบบฐานขอ้มูลแบบ
กระจาย ระบบฐานแอกทีฟ ฐานขอ้มูลเชิงวตัถุแบบกระจาย ฐานขอ้มูลกาลเวลา 
คลงัขอ้มูล เหมืองขอ้มูล หอ้งสมุดดิจิตอล ระบบฐานขอ้มูลจดัการทางเหตุผล 
 

 5-142-308 การสร้างภาพเคลือ่นไหวด้วยคอมพวิเตอร์   3(2-2-5)    
  Computer Animation 

ศึกษาหลกัการพื้นฐานของการสร้างภาพเคล่ือนไหว การออกแบบคาเรกเตอร์ 
และองคป์ระกอบ การท าสคริปต ์การท าสตอรีบอร์ด การสร้างภาพเคล่ือนไหว
อย่างง่าย การผนวกภาพและเสียง การใช้ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมในการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว 
 

 5-142-309 การใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอสส าหรับธุรกจิ 3(2-2-5)    
  Open Source Software Usage for Business  

ซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์สต่าง ๆ  การใชร้ะบบปฏิบติัการท่ีเป็นแบบโอเพนซอร์ส 
การใชโ้ปรแกรมประยกุตท์างดา้นสารสนเทศทางธุรกิจท่ีเป็นแบบโอเพนซอร์ส 
 

 5-142-310 การประมวลผลการวจัิยทางธุรกจิด้วยคอมพวิเตอร์   3(2-2-5)    
  Computer Application in Business Research Processing 

โครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้เพื่อการวิจยั การสร้าง
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใน
เชิงปริมาณ ค านวณเก่ียวกบัค่าร้อยละ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดั
การกระจาย การทดสอบสมมติฐาน การวดัความสัมพนัธ์ การวดัความเช่ือมัน่
และเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ
สองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก เช่น ไคสแควร์ และระดบันยัส าคญัทาง
สถิติและการจดัท ารายงานการวจิยัทางธุรกิจ 
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 5-142-312 โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิ 3(3-0-6)    
  Business Application  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีตอบสนองการด าเนินงานทางธุรกิจในการจดัการและ
วางแผนการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ขององคก์ร การเช่ือมโยงระบบงานต่าง ๆ ของ
องค์กรเข้าด้วยกัน ระบบอีอาร์พี  ระบบเอสซีเอ็ม  ระบบซีอาร์เอ็ม  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบอีอาร์พี กบัระบบเอสซีเอม็ และระบบซีอาร์เอม็   

 
 (3)  กลุ่มวชิาเทคโนโลยแีละวิธีการทางซอฟต์แวร์  

 5-143-204 การเขียนโปรแกรมแบบวชิวล 3(2-2-5)    
  Visual Programming 

 วชิาบังคับก่อน  :  5-143-101  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
หลกัพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลกัษณะ
ต่าง ๆ ของโปรแกรม การออกแบบฟอร์มและเมนู ค าสั่งในการก าหนดเง่ือนไข 
ค าสั่งท างานซ ้ า การเขียนโปรแกรมยอ่ยและฟังก์ชนัในการท างาน ค าสั่งในการ
ประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมประยุกต์ท่ีเป็น
โปรแกรมแบบวชิวล  
 

 5-143-206 การพฒันาเกมเบือ้งต้น 3(2-2-5)    
  Basic of Game Development 

 วชิาบังคับก่อน  :  5-143-101  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
หลกัการของการพฒันาระบบ ประเภทของเกม ส่วนประกอบของเกม การ
ออกแบบและพฒันาเกม เคร่ืองมือในการพฒันาเกม 
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 5-143-305 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา   3(2-2-5)    
  Java Programming Language 

 วชิาบังคับก่อน  :  5-143-101  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
โครงสร้าง  ไวยากรณ์ และส่วนประกอบของภาษาจาวา การเขียนโปรแกรม
แบบเชิงวตัถุ การเขียนโปรแกรมแบบวินโดว ์การสร้างส่วนติดต่อกบัผูใ้ชแ้บบ
กราฟฟิก การใช้แพคเก็จสวิง การเขียนโปรแกรมแบบควบคุมเหตุการณ์ การ
เขียนโปรแกรมโดยใช้เจดีบีซี การประยุกต์ใช้ภาษาจาวากับการพัฒนา
ระบบงาน 
 

 (4)  กลุ่มวชิาโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ    
 5-144-103 การประกอบและซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 
 Circuit Description Computer Maintenance 

หลกัการท างานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกส่วนประกอบ  ปฏิบติั
เก่ียวกบัการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การก าหนดค่าในไบออส การจดัการ
ฮาร์ดดิสก์ การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบติัการและโปรแกรมประยุกต์  การ
วิเคราะห์อาการเสียและการแก้ไขปัญหา การซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ การปรับปรุงสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การอพัเกรด
คอมพิวเตอร์  การบ ารุงรักษาเคร่ือง การติดตั้งและการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์
เครือข่าย 

 
 5-144-104 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computing Platform Technology 

สถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบติัการ ส่วนประกอบทาง
ฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผล ระบบบสัและระบบเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอก 
หน่วยความจ า หน่วยเก็บบนัทึกขอ้มูลระบบปฏิบติัการ ส่วนประกอบและ
หน้าท่ีภายในระบบปฏิบติัการ การบริหารระบบ การจดัการบญัชีผูใ้ช้  การ
บริการการพิมพ ์การจดัสรรพื้นท่ีเก็บบนัทึกขอ้มูล การเฝ้าสังเกตและการแกไ้ข
ปัญหา 
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 5-144-205 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 
             Human Computer Interaction 

แนวคิดพื้นฐานของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กบัผูใ้ช้ชนิดติดต่อผ่านกราฟฟิกและเว็บไซด ์
การออกแบบลกัษณะการน าขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร์ การออกแบบลกัษณะของ
การแสดงผล เช่น กราฟฟิก ขอ้ความ เสียง และการบงัคบัควบคุมการท างาน
ของกลไกต่าง ๆ  เป็นตน้  การจดัท าและการประเมินผลระบบตน้แบบ  

 
4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 

   5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 1(1-0-2)  
 Pre-Cooperative Education 

หลักการ กระบวนการและระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับสหกิจศึกษา การเลือก
สถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมคัรงานและการเตรียมตวัสัมภาษณ์ 
การพฒันาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพภายในองคก์ร   อาชีวอนามยั และ
ความปลอดภยั จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายงานและการ
น าเสนอ 

 
 5-140-302 สหกจิศึกษาทางบริหารธุรกจิ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education in Business 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบติังานทางด้านบริหารธุรกิจในสถานประกอบการ   
โดยมีการวางแผนร่วมกนัระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ    
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนกังานของหน่วยงาน
นั้นโดยมีพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแล
รับผิดชอบการปฏิบติังานของนกัศึกษา  มีการก าหนดลกัษณะงาน   แผนการ
ปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา   นกัศึกษาจะตอ้งจดัท ารายงานภายหลงัเสร็จส้ินการ
ปฏิบติังานเพื่อการประเมินผลการศึกษา 
หมายเหตุ  ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 17 สัปดาห์ หรือ 1                              
ภาคการศึกษาปกติ  
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 5-001-303    การฝึกงาน                          3(0-40-0) 
 Job Training   
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ เช่น นิติบุคคลและหน่วยงานของรัฐ  
นกัศึกษาจะเขา้ฝึกปฏิบติังานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนกังานท่ีปรึกษา
หรือบุคคลท่ีองค์กรมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบติังานของ
นกัศึกษา  มีการก าหนดลกัษณะงานและแผนการปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา เพื่อ
การประเมินผลการศึกษา  
หมายเหตุ    ระยะเวลาการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่  200 ชัว่โมง หรือ 1 ภาคฤดูร้อน 
 

 5-001-304    ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกจิในต่างประเทศ        3(0-40-0) 
 Business Experience in Foreign Countries 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา  

การเขา้รับการอบรมและดูงานทางดา้นบริหารธุรกิจในต่างประเทศ   และ/หรือ
การฝึกปฏิบติังานทางดา้นบริหารธุรกิจในต่างประเทศ  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้ง
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับหลกัสูตรท่ีนักศึกษาจะเขา้รับการอบรมและดูงาน  
เพื่อการประเมินผลการศึกษา 

 
  
 


