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วิชาเอกหรอืความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  

  เป็นหลักสูตรที่มุงสรางความรู้ความเขาใจและทักษะในด้านคอมพิวเตอรและหลักการทางด้านธุรกิจใหแก่

นักศึกษา โดยเปนการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพืน้ฐานทางศาสตรค์อมพิวเตอร์ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการสอนหลักการการทําธุรกิจการ

บริหารจัดการองค์กรธุรกจิ โดยเสริมสรางศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนําความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอรไปประยุกต์รวมกับความรูทางดานธุรกิจ เพื่อมีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห

ระบบงานธุรกิจ การเลือกและจัดทําระบบงานคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ ตลอดจนบรหิารจัดการให้มี

การใช้ระบบงานคอมพิวเตอรไ์ดอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมุ่งเนนทักษะการทํางานเป็นทีม และความรับผิดชอบ

ในการทํางาน 

 



จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

  129 หน่วยกติ 

 

1. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 1.1 หลักสูตร 

  1.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   129  หน่วยกิต 

  1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดงันี ้

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30  หน่วยกิต 

    1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์    9  หน่วยกิต 

    2) กลุม่วิชาภาษา        15  หน่วยกิต 

    3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      3  หน่วยกิต 

    4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       3  หน่วยกิต 

   2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน    93   หน่วยกิต 

     1) กลุ่มวิชาแกนทางธุรกจิ    45  หน่วยกิต 

     2) กลุม่วิชาเอกบังคับ     30  หน่วยกิต 

    3) กลุ่มวิชาเอกเลือก      18  หน่วยกิต 

    3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หน่วยกิต  

     รวม      129  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

   2.1  หลักสูตร 

  2.1. 1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   129  หน่วยกิต 

     2.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี ้

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30  หน่วยกิต 

     1. กลุม่วิชาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์    9  หน่วยกิต 

        2. กลุ่มวิชาภาษา        15  หน่วยกิต 

       3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      3  หน่วยกิต 

       4. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์       3  หน่วยกิต 

   2 .หมวดวิชาเฉพาะด้าน    93   หน่วยกิต 

     1. กลุม่วิชาแกนทางธุรกิจ    45  หน่วยกิต 

     2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ     30  หน่วยกิต 

    3. กลุ่มวิชาเอกเลือก      18  หน่วยกิต 

    3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หน่วยกิต  

    รวม      129  หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3 รายวิชา 

     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 

      1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์   จ านวน   9   หน่วยกิต 

       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

BC 101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

Introduction to Computer  

3(2-2-5) 

MATH 101 คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน  

Fundamental Mathematics 

3(3-0-6) 

SC 101 พืน้ฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  

Fundamental Environmental Science 

3(3-0-6) 

    

      1.2 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน    15   หน่วยกิต 

       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

CHIN 201 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 1 

Chinese for Communication I 

3(3-0-6) 

CHIN 202 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร 2  

Chinese for Communication II 

3(3-0-6) 

ENGL 101 ภาษาองักฤษ 1  

English I 

3(2-2-5) 

ENGL 102 ภาษาองักฤษ 2  

English II 

3(2-2-5) 

ENGL 201 การอ่านภาษาองักฤษ  

English Reading 

3(3-0-6) 

ENGL 202 การเขยีนภาษาอังกฤษ  

English Writing 

3(3-0-6) 

THAI 101 การใช้ภาษาไทย  

Thai Usage  

3(3-0-6) 

VI 301 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  

Vietnamese  for Communication 

3(3-0-6) 



 

       1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ านวน   3   หน่วยกิต 

       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

AYUR 201 อายุรเวทและการใชส้มนุไพร  

Ayur-Veda and Herbal Medicine 

3(2-2-5) 

EDUC 101 พืน้ฐานทางการศึกษา  

Fundamental  Education 

3(3-0-6) 

ECON  210 เศรษฐศาสตร์เบือ้งตน้  

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

HORA 201 โหราศาสตรโ์ยติชและการประยุกต์  

Astrology Jyotish and Its Applications 

3(2-2-5) 

LAW 101 กฎหมายเบื้องต้น 

Introduction to General Law 

3(3-0-6) 

 

SOC 100 ศิลปแห่งภูมิปัญญาสรา้งสรรค ์

Arts of Creative Intelligence  

3(3-0-6) 

SOC 102 เศรษฐกจิพอเพียง  

Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

SOC 112 สังคมกับการเป็นผู้นํา  

Society and Leadership 

3(3-0-6) 

SOC 120 อารยธรรมโลก  

World Civilizations 

3(3-0-6) 

SOC 121 อาเซยีนศึกษา  

ASEAN Study  

3(3-0-6) 

SOC 145 ธุรกิจกับสังคม  

Business and Society 

3(3-0-6) 

SOC 245 การพัฒนาบุคลิกภาพ  

Personality Development 

3(3-0-6) 

SOC 250 มนุษย์กับสงัคม  

Man and Society 

3(3-0-6) 

SOC 255 จรยิธรรมทางธุรกจิ  

Business Ethics 

3(3-0-6) 



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

PC 101 จิตวิทยาเบือ้งตน้  

Introduction to Psychology 

3(3-0-6) 

 

 

 

       1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน   3   หน่วยกิต 

       ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

ANTH 111 พืน้ฐานวัฒนธรรมไทย  

Foundation of Thai Culture 

3(3-0-6) 

ANTH 112 วัฒนธรรมอาเซยีน  

ASEAN Culture  

3(3-0-6) 

AE 201 สุนทรยีศาสตร์เพื่อชีวติ  

Aesthetics for Life 

3(2-2-5) 

CPM 201 การสรา้งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์1 

Creating Perfect Man I 

3(3-0-6) 

CPM 202 การสรา้งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์2 

Creating Perfect Man II 

3(3-0-6) 

HE 101 สุขศาสตรศ์ึกษา  

Health Education 

3(3-0-6) 

HE 102 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  

Exercise for Health 

3)1-2-6( 

HE 201 การพัฒนาคุณภาพชวีิตประชากร  

Population Quality Development 

3(3-0-6) 

PHIL 112 ความรูพ้ืน้ฐานทางศาสนา 

Fundamental Knowledge of Religion 

3(3-0-6) 

PHIL 113 จรยิศาสตร์  

Ethics 

3(3-0-6) 

PHIL 114 ปรัชญาอินเดีย  

Indian Philosophy 

3(3-0-6) 

PHIL 115 วรรณคดีส่งเสรมิคุณธรรม:รามายณะ 

Moral Literature : Ramayana 

3(3-0-6) 

RC 201 การพัฒนาจิต  3)1-2-6( 



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

Spiritual Development 

RC 330 การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ 

Development of  Full Potential of Learning 

3(1-2-6( 

TK 101 ความรูบ้รบิูรณ ์1  

Total Knowledge I 

3(3-0-6) 

TK 102 ความรูบ้รบิูรณ ์2  

Total Knowledge II 

3(3-0-6) 

        

      

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน      93          หน่วยกิต 
 

 2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ จ านวน   45   หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

AC 101 หลักการบัญช ี 1  

Principles of Accounting I 

3(2-2–5) 

 

BA 102 คณิตศาสตรธ์ุรกิจ 

Mathematics  for Business 

3(3–0–6) 

 

BA 203 การภาษีอากร 1 

Taxation  I  

3(3–0–6) 

 

BA 205 บรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธรุกิจและสภาพแวดลอ้ม

ทางธุรกิจ  

Corporate Governance, Business Ethics  and 

Business  Environments 

3(3–0–6) 

 

BA 206 กฎหมายธุรกิจ 

Business Laws  

3(3–0–6) 

 

BA 301 วิจัยธุรกิจ 

Business Research 

3(3–0–6) 

 

BC 201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology 

3(2–2–5) 

 

EC 203 หลักเศรษฐศาสตร ์

Principles of Economics 

3(3–0–6) 

 



รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

EL  221 ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ 

English for Business 

3(3–0–6) 

 

FN  221 การเงินธุรกิจ 

Business Finance 

3(3–0–6) 

 

IM 201 การวเิคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสนิใจ 

Quantitative Analysis for Decision Making 

3(3–0–6) 

 

IM 202 สถติิธุรกจิ 

Business  Statistics 

3(3–0–6) 

 

IM 213 การจัดการดําเนนิงาน 

Operations Management 

3(3–0–6) 

 

MG 201  หลักการจัดการ 

Principles of Management 

3(3–0–6) 

 

MK 201 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

3(3–0–6) 

 

 

 

 

 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน   30   หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

BC 211 การเขยีนโปรแกรมเชิงโครงสรา้ง 

Structured Programming 

3(2-2-5) 

BC 213 ระบบฐานข้อมูล 

Database  Systems 

3(2-2-5) 

BC 311 การเขยีนโปรแกรมบนระบบฐานข้อมลู 

Database  Programming 

3(2-2-5) 

BC 312 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

Management  Information  Systems 

3(2-2-5) 

BC 313 การวเิคราะห์และออกแบบระบบงาน 

System  Analysis and Design 

3(2-2-5) 

BC 314 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 



รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

Data Communication and Computer Network 

BC 411 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object- Oriented Programming  

3(2-2-5) 

BC 412 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

Seminar in Business Computer 

3(1-4-4) 

BC 413 โครงงานระบบคอมพิวเตอรธ์รุกิจ  

Business Computer Project 

3(0-6-12) 

 

BC 417 โปรแกรมประยุกต์ในงานธุรกจิ 

Application Software in Business 

3(2-2-5) 

 

  



 

  2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก       จ านวน      11     หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

BC 315 การเขยีนโปรแกรมภาษาซี 

C Programming 

3(2-2-5) 

BC 316 การเขยีนโปรแกรมจาวา 

JAVA Programming 

3(2-2-5) 

BC 317 สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ 

Microcomputer Architecture 

3(2-2-5) 

BC 318 ระบบสื่อประสมและประยุกตใ์ช้ 

Multimedia Systems and Applications 

3(2-2-5) 

BC319 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

BC 414 การบรหิารโครงการ 

Project Management 

3(2-2-5) 

BC 415 การพัฒนาระบบงานบนเว็บ 

Web Based Applications Development 

3(2-2-5) 

BC 416 ตรวจสอบคอมพิวเตอร ์

Computer Auditing 

3(2-2-5) 

BC 418 เทคโนโลยีเว็บ 

Web Technology 

3(2-2-5) 

BC 419 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 

Object- Oriented Analysis and Design 

3(2-2-5) 

BC 420 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

Special Topics in Business Computer 

3(2-2-5) 

BC 421 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

Computer Graphic  

3(1-4-4) 

 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                       6    หน่วยกิต 

                 นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนใน

ระดับปรญิญาตรใีนสถาบันรัชต์ภาคย์ หรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษาและ

หัวหน้าสาขา 



 

 3.1.5 ค าอธบิายรายวชิา 

ความหมายของเลขประจ าวิชา 
 

  รายวิชา 

A B C D – XX   วิชา XXXXXXXXX                                  3(3-0-0) หน่วยกิต 

A B C D  เป็นภาษาโรมันมีความหมายดังนี้ 
 

MATH, BC, SC    ห ม า ย ถึ ง  วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป ใ น ก ลุ่ ม วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ 

     และวิทยาศาสตร์ 

CHIN, ENGL, THAI, VI  หมายถงึ วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา 

AYUR, EDUC, ECON, HORA,  หมายถงึ วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิทยาศาสตร์ 

LAW, SOC, PC  

ANTH, AE, CPM, PHIL, HE,  หมายถงึ วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มมนุษยศาสตร์ 

TK, RC      

AC, BA, FN, MK,MG, HO,IM หมายถงึ วิชาแกนในหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

BC                               หมายถงึ วิชาเอกในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ   
 

XXX                เป็นตัวเลขมีความหมายดังนี้ 

หลักร้อย  หมายถงึ   ระดับช้ันปีการศึกษา 

หลักสิบ  หมายถงึ   กลุ่มวิชาเอก 

หลักหน่วย  หมายถงึ   ลําดับวิชา 

   00 – 59    หมายถงึ   หมวดวิชาหลัก 

  60 - 99    หมายถงึ   หมวดวิชาเลือก 
 

ความหมายของตัวเลขในวงเล็บที่อยู่หลังตัวเลขจํานวนหน่วยกิต 

         3 (3 - 3 – 6) 

 

จํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง  6 ช่ัวโมง 

จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ  3  ช่ัวโมง 

จํานวนช่ัวโมงบรรยาย  3 ช่ัวโมง 

จํานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

  



ค าบรรยายรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   จ านวน  129  หน่วยกิต 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            จ านวน  30  หน่วยกิต 

  

  3.1.5. 1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จ านวน  9  หน่วยกิต 

 

BC 101  คอมพิวเตอรเ์บื้องตน้       3 (2-2-5) 

  Introduction to Computer    

   วิวัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหน้าที่ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร ์ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ์หลักการทํางานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Word 

MS, Excel MS, Power Point 

 

MATH 101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน       3 (3-0-6) 

  Fundamental Mathematics 

   ทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร ์หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตรท์ี่ใช้ในการพิสูจน์ ระบบจํานวนจรงิ สมการ 

อสมการ การแกส้มการและอสมการ เมตรกิและดีเทอร์มิแนนต์ 

    

SC 101  พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     3 (3-0-6) 

  Fundamental Environmental Science 

   ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม ความสมดุลธรรมชาติโลก ระบบนิเวศน์ ทรัพยากร ธรรมชาติ 

ผลกระทบของมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดี 

   

  3.1.5. 2 กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน  15 หน่วยกิต 

 

CHIN 201  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 1      3 (3 -0-6) 

     Chinese for Communication I 

   ฝึกทักษะในการฟัง การพูด การอ่านจากคําโดด วลี และประโยคสั้นๆให้ถูกต้องฝึกทักษะวิธีการ

เขียนตัวอักษรจนีให้ถูกต้องตามหลักการเขียนตัวอักษรจนี 

  



CHIN 202 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 2      3 (3 -0-6) 

          Chinese for Communication II 

  เพิ่ ม พู นคว า มรู้ แ ล ะ ฝึ กทั กษะ กา รฟั ง ก า รพู ด คํ า ศั พ ท์  ว ลี  สํ า น ว น  แล ะ ประ โ ย ค 

การสนทนาเกี่ยวกับการติดต่อหรอืหน้าที่การงาน  ตลอดจนทักษะการอ่านและเขียนบทสนทนาที่ใช้ในวงการธุรกจิ 

                                 

ENGL 101 ภาษาองักฤษ 1       3 (2-2-5) 

English I  

   ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้ง  4 ทักษะ โดยอาศัยการศึกษา

โครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาเป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการอ่าน เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษา

ทางด้านการสื่อสารในชีวติประจําวันได้อย่างถูกต้อง 

    

ENGL 102 ภาษาองักฤษ 2        3 (2-2-5) 

  English II 

                 วิชาบังคับก่อน : ENGL 101 หรือได้รับการยกเว้น 

   ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพิ่มเติม ในลักษณะเชื่อมโยง ประสานกันทั้ง 4 ทักษะ โดยอาศัย

การศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์เป็นรากฐาน และเน้นหนักไปในด้านการเขียน เพื่อช่วยให้สามารถใช้ภาษาได้

ถูกต้อง ในด้านการสื่อสารในชีวติประจําวันและในการศึกษาภาษาอังกฤษช้ันสูง 

     

ENGL 201 การอ่านภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 

  English Reading 

                 วิชาบังคับก่อน : ENGL 102 หรือได้รับการยกเว้น 

   กลวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็ว โดยศึกษาวิธีการหาความหมาย

ของศัพท์ ความเข้าใจประโยคซับซ้อน การอ่านจับใจความความสําคัญ การหาใจความสนับสนุนฝึกการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจและฝึกการอ่านด้วยตนเอง 

    



ENGL 202 การเขียนภาษาอังกฤษ       3 (3-0-6) 

  English Writing  

                 วิชาบังคับก่อน : ENGL 201 หรือได้รับการยกเว้น 

   ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการเขียนด้วยโครงสร้างประโยคพื้นฐาน  ฝึกการรวม

ประโยค ศึกษาหลักการและฝึกฝนการเขียนสรุปความ การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ การเขียนจดหมาย

และการเขียนรายงาน 

    

VI 301  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร          3 (3-0-6)  

  Vietnamese for Communication  

   ฝึกทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐานฝึกบทสนทนาที่ใช้ใน

ชีวติประจําวันได้แก่ การทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลาการซือ้ของ การอ่านข้อความสั้นๆ สามารถสรุป

และตอบคําถามได้ การเขียนประโยคง่ายๆได้  

    

THAI 101 การใช้ภาษาไทย       3 (3-0-6) 

  Thai Usage  

   ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การคดิ การเขียนและการพูด ด้านการฟังและการอ่านจะเป็นการจับ

ใจความสําคัญและการแสดงความคิดเห็น สําหรับการอ่านจะเน้นการอ่านออกเสียง ด้านการเขียนจะเน้นการใช้

ภาษา  การเขียนย่อหน้า สํานวนโวหาร ภาพพจน์ ตลอดจนการเก็บและบันทึกข้อมูล ด้านการพูดจะเน้นการ

สนทนา การสัมภาษณ์ การเล่าเรื่อง การประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะดังกล่าวถ่ายทอดความรู้ 

ความคดิอย่างมีขัน้ตอนและสมเหตุสมผล 

    
  3.1.5. 3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์   จ านวน   3 หน่วยกิต 

 

AYUR 201  อายุรเวทและการใช้สมนุไพร       3 (2-2-5) 

  Ayur-Veda and Herbal Medicine 

ความรูเ้ก่ียวกับการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ ์และรู้จักสภาพรา่งกายของแต่ละบุคคล ธาตุ 5 ชนิด 

การฝึกโยคะ การบริหารร่างกายและการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามลักษณะของแต่ละบุคคล ศึกษาข้อ

แตกต่างระหว่างอายุรเวทและแพทย์ตะวันตก ศึกษาสมุนไพรประเภทต่างๆ รูว้ิธีนํามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค 

ประกอบเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ   

     

  

 



EDUC 101  พื้นฐานทางการศึกษา         3 (3-0-6) 

                 Fundamental Education 

   ปัจจัยทางการศึกษาในแง่มุมของผู้เรียน พื้นฐานการศึกษา และทฤษฏีการเรียนรู้ ความสําคัญ

ของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีต่อผู้เรียน  วิธีการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้  หลักการศึกษา ปรัชญา

การศึกษา   

    

ECON 210 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น       3 (3-0-6) 

Introduction to Economics 

   หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจปัจจัยกําหนดอุป

ส ง ค์ อุ ป ท า น  พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค  ท ฤ ษ ฎี ก า ร ผ ลิ ต  ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ต ล า ด แ บ บ ต่ า ง ๆ  

การกําหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลังโดยสังเขป ตลอดจนนโยบายการค้าและการเงินระหว่าง

ประเทศ 

    

HORA 201 โหราศาสตร ์โยติช และการประยุกต์                3 ( 2 - 2 - 5) 

   Astrology Jyotish and Its Applications 

   โหราศาสตร์ โครงสร้างของจักรวาล การเคลื่อนที่ของดวงดาวและหมู่ดาวเข้าสู่จักรราศี  การ

คํานวณตําแหน่งดวงดาว ความหมายของดวงดาว หมู่ดาว จักรราศีบา้น การวิเคราะห์ข้อมูลจากการคํานวณ การ

ตีความหมายจากสถิติที่ได้ การศึกษาสภาพอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อชีวิตประจําวันด้วยหลักคณิตศาสตร์และ

ตรรกะ รวมทั้งการฝกึพยากรณ์โดยกรณีตัวอย่าง 

    

LAW 101  กฎหมายเบื้องต้น       3 (3-0-6) 

  Introduction to General Law 

   ที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องกฎหมาย การยกเลิก

กฎหมาย บุคคลตามสิทธิ ลักษณะของนิติกรรม หลักเกณฑ์ ลักษณะของสัญญา ประเภทของสัญญา การเลิก

สัญญา ลักษณะทั่วไปของหนีแ้ละละเมิด 

 

 

 

 

 

 

 



SOC 100 ศิลปแห่งภูมิปัญญาสรา้งสรรค์          3(3-0-6) 

    Arts of Creative Intelligence 

แนะนําและสืบค้นคุณสมบัติต่างๆ ของภูมิปัญญาสร้างสรรค์หรือกฎธรรมชาติทั้งหลายที่สร้าง 

ค้ําจุน และรักษาชีวิตทุกชีวิต รวมทั้งวิธีที่ภูมิปัญญาเหล่านี้เริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นในชีวิตของนักศึกษาเมื่อนักศึกษา

พัฒนาจิตสํานึกของตนผ่านการฝึกจิตแบบล่วงพ้น (ทรานเซ็นเด็นเทิล้ เมดิเทช่ัน) เป็นประจํา วันละ 2 คร้ังนักศึกษา

ยังเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาเหล่านี้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตของตน กับธรรมชาติ โลกโดยรวม การ

แสดงออกทางศิลปะ รวมทั้งกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่ตนศึกษาอยู่ 

 

SOC 102 เศรษฐกจิพอเพียง       3 (3-0-6) 

  Sufficiency Economy 

ความหมาย หลักการ แนวทาง ของทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง การสามารถนํามาประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสมสําหรับบุคคล และสังคม เพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของส่วนตนและส่วนรวม 

    

SOC 112 สังคมกับการเป็นผู้น า       3 (3-0-6) 

                    Society and Leadership  

สังคมและการเป็นผู้นําชุมชนที่ดี การแสดงออกของผู้นําทั้งทางคําพูดและการกระทํา การทดลอง

ทฤษฎีเบือ้งต้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการสรา้งความกลมกลืนในชุมชนและการพัฒนาบุคลากรที่มีอาชีพต่างกัน 

รวมทั้งศึกษาลักษณะสถานการณข์องการเป็นผู้นําที่ดีโดยยึดหลักคุณภาพจรยิธรรม 

    

SOC 120 อารยธรรมโลก        3 (3-0-6) 

                World Civilizations 

   วิวัฒนาการของอารยธรรมที่สําคัญของโลกตั้งแต่สมัยโบราณถงึสมัยใหม่มีผลต่อพัฒนาการและ

การเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของโลกตะวันตกและ

ตะวันออก 

 

 

 

 

 

 

 



SOC 121 อาเซียนศึกษา        3 (3-0-6)  

  ASEAN Study  

   ประวัติความเป็นมา ความสําคัญ ข้อมูลทั่วไปของอาเซยีน กฎบัตรอาเซยีน ความมั่นคง  บทบาท

ความรว่มมือระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน บทบาทของประชาคมอาเซียนที่มีต่อโลกทัง้ทางวัฒนธรรม 

การเมือง และเศรษฐกจิ สังคม  

 

SOC 145        ธุรกิจกับสังคม        3 (3-0-6)   

   Business and Society 

การจัดการ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การพัฒนาบุคลากร กฎหมายและ

สภาพแวดล้อมของสังคมและธุรกิจในเมืองไทย ความคดิสรา้งสรรคแ์ละความสามารถในการจัดการ 

    

SOC 245 การพัฒนาบคุลิกภาพ       3 (3-0-6) 

                 Personality Development 

   ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เชน่ การศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ 

และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การพัฒนาระดับพื้นฐานของบุคลิกภาพทางร่างกาย และจิตใจที่ดี 

ความคดิรเิร่ิมและสรา้งสรรคใ์นการทํางาน รวมถงึการอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น ศึกษาถงึหลักการ และตัวแปรที่มีผลต่อการ

เป็นผู้นํา และผู้ตามที่ดี ความมีมนุษยสัมพันธ์ มารยาทในสังคม การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม  

   

SOC 250 มนุษย์กับสังคม        3 (3-0-6)   

  Man and Society          

   ความหมาย ธรรมชาติของมนุษย์ ลักษณะทั่วไปของสังคม ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบ โครงสร้างของสังคม และกระบวนการทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของ

สังคม วิเคราะห์สังคมแบบต่างๆพิจารณาปัญหาสําคัญต่าง ๆ ของสังคมโดยทั่วไป และปัญหาของสังคมไทย 

เรียนรูว้ิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม เรียนรูถ้งึลักษณะและวิธีสรา้งสังคมในอุดมคติ 

 

SOC 255 จริยธรรมทางธุรกิจ        3 (3-0-6) 

  Business Ethics 

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ หลักธรรมในองค์กร 

อิ ท ธิ พ ล ต่ อ จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น อ ง ค์ ก ร ธุ ร กิ จ  จ ริ ย ธ ร ร ม ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  บ ร ร ษั ท - 

ภิบาล อํานาจและอิทธิพล กฎระเบียบของจริยธรรม การพัฒนาตนเอง ปัญหาและความคาดหวังด้านจริยธรรม

ทางธุรกิจ 

    



PC 101   จิตวิทยาเบื้องต้น      3 (3-0-6) 

  Introduction to Psychology 

   กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา การรับรู ้แรงจูงใจ อารมณ์ การเรียนรู้ การคดิ การจํา การลืม เชาวน์

ปัญญา วุฒิภาวะ การปรับตัว บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

    

  3.1.5. 4  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ านวน  3  หน่วยกิต 

 

ANTH 111 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย           3 (3-0-6) 

Foundation of Thai Culture  

  วิวัฒนาการของสังคมไทยในด้านชีวิตการเป็นอยู่ ความคิดความเชื่อและการแสดงออกด้าน

วัฒนธรรม และศิลปกรรม ซึ่งกอ่ให้เกดิบูรณาการของวัฒนธรรมไทยในด้าน การเมือง เศรษฐกจิ ตลอดจนในด้าน

ลักษณะความคดิ ความเช่ือ ภูมิปัญญา และงานสรา้งสรรค์ 

    

ANTH 112 วัฒนธรรมอาเซียน           3 (3-0-6) 

   ASEAN Culture  

   ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต ค่านิยม ภูมิปัญญา ศิลปกรรม เอกลักษณ์ และอัต-ลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน 

  

AE 201  สุนทรยีศาสตร์เพื่อชีวิต       3 (2-2-5) 

   Aesthetics for Life 

   แนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการ

ดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรีวรรณกรรม 

สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและ

ประสบการณท์ี่หลากหลาย 

 

CPM 201  การสร้างความเปน็มนุษย์ที่สมบูรณ์ 1    3 )3-0-6( 

   Creating Perfect Man I 

   การค้นพบพระเวทและวรรณคดีพระเวทในสรีระมนุษย์เบื้องต้น กฎธรรมชาติที่ควบคุมการ

ทํางานของจักรวาล กฎที่ควบคุมสรีระมนุษย์ สิ่งที่เชื่อมโยงชีวิตมนุษย์กับสากลจักรวาล การสร้างชีวิตมนุษย์ที่

สมบูรณ ์

   

 



CPM 202  การสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 2     3 (3 - 0  - 6) 

  Creating Perfect Man II 

   วิชาบังคับก่อน : CPM 201 การสร้างความเปน็มนุษย์ทีส่มบูรณ์ 1 

พระเวทและวรรณคดีพระเวท  40  สาขา  เพื่ออธิบายสรีระมนุษย์ที่มาจากโครงร่างของกฎ

ธรรมชาติ ความรูเ้ก่ียวกับกฎธรรมชาติในการสรา้งความสมบูรณข์องชีวติของแต่ละบุคคลของสังคมและของชาติ 

    

HE 101  สุขศาสตร์ศึกษา       3 (3-0-6) 

   Health Education 

อนามัยส่วนบุคคลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ความปลอดภัย ชนิดและสาเหตุของอุบัติเหตุ วิธี

ป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ สร้างเจตคติให้นักศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยจนเกิดเป็นสวัสดิ

นิสัย เรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล วิธีการและขั้นตอนการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามอาการที่ปรากฏ 

รวมถงึการเลือกใช้อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลแก่ผูบ้าดเจ็บจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน 

   

HE 102   การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ      3 (1-2-6) 

   Exercise for Health  

   หลักการออกกําลังกาย การสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ประโยชน์ของออกกําลังกาย 

การออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆ การออกแบบกิจกรรมการออกกําลังกายให้เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกาย

เพศ วัย ความปลอดภัยในการออกกําลังกาย  

 

HE 201   การพัฒนาคุณภาพชีวติประชากร     3 (3-0-6( 

   Population Quality Development 

   ความหมาย แนวคิด ลักษณะชีวิตที่มีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงประชากร ประชากรกับภาวะ

เศรษฐกจิและสังคม ประชากรกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต นํา

ความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการแก้ไขปัญหาของตนเอง และดํารงชีวติอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

    



PHIL 112 ความรู้พื้นฐานทางศาสนา      3 (3-0-6) 

   Fundamental Knowledge of Religion    

   ปรัชญาเบื้องต้น ความหมาย มูลเหตุของการเกิดศาสนา ประโยชน์ลักษณะพื้นฐานของศาสนา

สําคัญของโลก ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู ศาสนาอิสลาม และคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

วิเคราะห์ถงึศาสนาหลักใหญ่ ๆ ของโลก การบรรลุถึงเป้าหมายของคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และศาสนาอื่น ๆ 

ศึกษาปัจจัยและวิธีการปฏิบัติ ให้เข้าถึงสภาวะของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และการนําหลักธรรม คําสั่งสอนมา

ประยุกต์ใชใ้นชีวติและสังคม 

 

PHIL 113 จริยศาสตร ์       3 (3-0-6) 

   Ethics 

ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์ จากแนวความคิดของนักปรัชญาตะวันตก และ

ตะวันออกในปัญหาเรื่องความดี ความชัง คุณธรรม กฎเกณฑ์ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ  รวมตลอดถึง

มาตรฐานในการตัดสินความจรงิ ความประพฤติของบุคคล การปฏิบัติตน เพื่อให้มีพฤติกรรมที่ดีและสอดคล้องกับ

วิวัฒนาการของสังคมในยุคปัจจุบัน 

    

PHIL 114 ปรัชญาอินเดยี        3 (3-0-6)  

   Indian Philosophy 

ความหมาย และแหล่งกําเนิดความรูอ้ันลึกซึ้งเกี่ยวกับจติสํานึกแห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้จรงิ โดย

การศึกษาพระเวท อุปนิสัย และคัมภีร์ภควัทคีตาธรรมะ ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง และ

การนํามาปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง และการนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิต การศึกษาหน้าที่ ศีลธรรมทาง

การเมือง การปกครอง และบทบาทของปรัชญาอินเดียต่อสังคมปัจจุบัน  

 

PHIL 115  วรรณคดีส่งเสรมิคุณธรรม: รามายณะ    3 (3-0-6)  

  Moral Literature: Ramayana 

  เรือ่งราวของรามายณะ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของรามเกียรติ์ โดยเป็นพื้นฐานของวรรณคดีไทย ศึกษาถึง

ข้อคดิ คติธรรมสอนในความมีคุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เน้นถงึความรักหน้าที่ ความมีสัจจะ การ

เป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข การมีครอบครัวที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี การ

เป็นผู้นําที่ดี ตลอดถึงการปกครองบ้านเมืองให้อยู่อย่างรม่เย็นเป็นสุข โดยการศึกษาจากพระจรยิาวัตรอันงดงาม

ของพระรามและวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจให้ดีงาม ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของความดีทัง้ปวง 

    

 

 



RC 201  การพัฒนาจิต        3 (1-2-6) 

  Spiritual Development 

การฝึกจิตเบื้องต้นเพื่อให้มีสมาธิดีและเพิ่มพูนความสามารถในการเรยีนรู ้วิเคราะห์การฝกึจติใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น การเพง่ การกําหนด การไตรต่รอง ศึกษาผลประโยชน์ต่อผู้ฝึกในด้านจิตใจและร่างกาย เทคนิค

คลายความเครยีด เทคนิคลดความเหน็ดเหนื่อย 

  

RC 330   การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู ้    3 (1-2-6) 

   Development of Full Potential of Learning  

ความรู้ที่สมบูรณ์ เทคนิคและวิธีการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทคนิค

การพัฒนาสมอง และระบบประสาทให้ทํางานอย่างสมบูรณ์ เทคนิคในการรักษาสภาวะของการพักที่ลึกซึ้งและ

ตื่นตัวของจิต เรียนรูว้ิธีการพัฒนาให้จติ และการทํางานประสานกลมกลืนจนเป็นหนึ่ง สามารถสั่งรา่งกายได้ การ

เปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองขณะปฏิบัติ และหลังปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่ได้รับทําให้การคิด การพูด การกระทํา 

สอดคล้องตามกฎธรรมชาติ ส่งผลให้เกดิความสําเร็จในชีวติ ไม่ทําผิดพลาด มีความสุขในการดําเนินชวีิตต่อตนเอง

และสังคม 

   

TK 101  ความรู้บริบูรณ์ 1       3(3-0-6) 

  Total Knowledge I  

ความรู้บริบูรณ์และสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาติ การค้นพบกฎธรรมชาติทั้งมวลใน

สรีระมนุษย์ การทําความเข้าใจกับความรู้บริบูรณ์ และการนําเอาความรู้บริบูรณ์ไปใช้เพื่อความสมบูรณ์สู่ทุกๆ 

ของข่ายชีวติมนุษย์ 

 

TK 102  ความรู้บริบูรณ์ 2       3 (3-0- 6) 

  Total Knowledge II 

   วิชาบังคับก่อน  :TK 101 ความรู้บริบูรณ์ 1  

ความรูบ้รบิูรณแ์ละสนามรวมเอกภาพของกฎของธรรมชาตใินระดับทีสู่งขึน้ การค้นพบกฎ

ธรรมชาติทัง้มวลในสรรีะมนุษย์ การทําความเข้าใจกับความรูบ้รบิูรณแ์ละการนําเอาความ  รูบ้รบิูรณไ์ปใช้เพื่อ

ความสมบูรณส์ู่ทุกๆ ส่วนของข่ายชีวติมนุษย์ 

 
  



หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                        จ านวน  93  หน่วยกิต 

 

   3.1.5.5 กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ 45   หน่วยกิต 

  

AC 101  หลักการบัญชี 1       3(2-2-5) 

  Principles of Accounting 1 

  ความหมาย วัตถุประสงค์ และความสําคัญของการบัญชี แนวคิดทางการบัญชี หลักการและ

วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ สมการบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้นของกิจการบริการและ

ขายสินคา้ การผา่นรายการไปยังบัญชแียกประเภท การจัดทํางบทดลอง การใช้กระดาษงบทดลอง การใช้กระดาษ

ทํารายการ รายการปรับปรุง การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี การปิดบัญชี การจัดทํางบการเงินเพื่อวัดผลการ

ดําเนินงานและแสดงฐานะการเงินของกจิการ 

 

BA 102   คณิตศาสตร์ธุรกิจ      3(3-0-6) 

  Mathematics for Business 

   วิชาที่ต้องสอบผา่นก่อน : MATH 101 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน  

   หรือได้รับการยกเว้น 

   ระบบสมการ อสมการ การแก้สมการ อสมการ และการประยุกต์โจทย์สมการ การหาอนุพันธ์

และการประยุกต์เพื่อหาค่าสูงสุด ค่าต่ําสุด อินทิกรัลและการประยุกต์ใช้ธุรกิจ เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ 

(Determinant) ก า ร แ ก้ ส ม ก า ร โ ด ย ใ ช้ เ ม ต ริ ก ซ์ แ ล ะ ดี เ ท อ ร์ มิ แ น น ต์   

การคํานวณดอกเบีย้ การคิดราคาสินคา้แบบผ่อนชําระ การตั้งราคาขาย 

 

BA 203  การภาษีอากร 1       3(3-0-6) 

  Taxation I 

  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบันได้แก่ภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร 

ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ภาษีป้าย ตลอดจนภาษีเงินได้ ได้จากการ

ขายอสังหาริมทรัพย์ วิธีการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ ตลอดจนหลักการกรอกแบบภาษีเงินได้เพื่อยื่น

ชําระภาษีผา่นระบบคอมพิวเตอร์ 

 



BA 205  บรรษัทภบิาล จรรยาบรรณธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Corporate Governance, Business Ethics and Business Environments 

  ความหมายของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ความสําคัญของบรรษัทภิ

บาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ หลักของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ศึกษากรณี

ต่างๆ ในแง่มุมของบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ  

สภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับการดําเนินของธุรกิจ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม วัฒนธรรม 

กฎหมาย เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อม  อื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของ

สภาพแวดล้อมนั้น ที่จะมีผลในการส่งเสริมหรือการจํากัดการดําเนินงานของธุรกิจ และนําผลที่ได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการปรับตัวของธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ เพื่อนําไปประยุกต์ใชใ้นการดําเนินธุรกิจ และเพื่อเป็น

ประโยชน์ในชีวติประจําวันที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ 

 

BA 206   กฎหมายธุรกจิ        3(3-0-6) 

  Business Laws  

  รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงกิจการตั้งแต่เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัท

จํากัด หลักและวิธีปฏิบัติที่กฎหมายบัญญัติไว้เก่ียวกับห้างหุ้นส่วน บริษัทและเอกเทศสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่การดําเนินงาน การเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท เอกเทศสัญญาที่สําคัญบางเรื่อง เช่น 

ลักษณะการซื้อขาย ตั๋วเงิน เช่าทรัพย์และเช่าซื้อ เป็นต้น ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การใชก้ฎหมายโดยคํานึงถงึความมีจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

BA 301  วิจัยธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business Research 

  ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปัญหาทางธุรกิจ การกําหนดปัญหาเพื่อ

การวิจัย การรายงานผลการวิจัย ประโยชน์ที่ฝ่ายบรหิารจะได้จากการวิจัยธุรกิจ สถานการณ์ที่จําเป็นต้องใช้การ

วิจัยแนวความคดิด้านทฤษฎีและวิธีการวจิัย ตลอดจนการวเิคราะห์ผลจากการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ 

 



BC 201  เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

  Information Technology 

  วิชาที่ต้องสอบผ่าน : BC 101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

   แนวคิดของข้อมูลสารสนเทศ และระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

สื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูล หลักการทํางานของอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต การ

ประยุกต์ใชง้านบนอินเทอร์เน็ต E-mail.www.FTP 

 

EC 203  หลักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 

Principles of Economics 

   สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อการประกอบธุรกิจ หลักทั่วไปของ

เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและมหภาค ปัจจัยกําหนดอุปสงค ์อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ลักษณะของ

ตลาดแบบต่างๆ การกําหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินการคลัง นโยบายการค้าและการเงินระหว่าง

ประเทศ ปัญหาเศรษฐกจิและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 

EL 221  ภาษาองักฤษเชิงธุรกจิ       3(3-0-6) 

  English for Business 

   เสริมสร้างคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในแวดวงธุรกิจให้กับนักศึกษา และฝึกฝนเพื่อให้นักศึกษามี

ความสามารถในการอ่าน แปล และเขียนภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ รวมทั้งความสามารถในการเขียนที่รัดกุม

และชัดเจน เพื่อติดต่อสื่อสารจดหมายธุรกิจ หรอืเขียนข้อเสนอโครงการธุรกจิ 

 

FN 221  การเงินธุรกจิ       3(3-0-6) 

  Business Finance 

   เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ  เทคนิคในการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผน 

และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะยาว ต้นทุนของ

เงินทุน และโครงสรา้งของเงินทุน 

 



IM 201  การวิเคราะห์เชงิปรมิาณเพือ่การตัดสินใจ   3(3-0-6) 

  Quantitative Analysis for Decision Making 

   วิชาที่ต้องสอบผา่น : BA 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ หรอื ได้รับการยกเว้น 

  ลักษณะปัญหาทางธุรกิจที่ใช้วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหา เช่นปัญหาการจัดสรร

ทรัพยากร ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการ ตัวแบบแถวคอย ทฤษฎี

การตัดสินใจ ปัญหาสินคา้คงคลัง การวิเคราะห์มาร์คอฟ ทฤษฎีการแข่งขัน การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบจําลอง เพื่อ

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  

 

IM 202   สถิติธุรกิจ       3(3-0-6) 

  Business Statistics 

   วิชาที่ต้องสอบผา่น : BA 102 คณิตศาสตร์ธุรกิจ หรอื ได้รับการยกเว้น 

  การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ  โดยการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานเรื่อง

ความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่ม และความน่าจะเป็นแบบต่างๆทฤษฎีเบส์ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างและการประมาณ

ค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และ

การถดถอย อนุกรมเวลาและเลขดัชนี 

 

IM 213  การจัดการด าเนินงาน      3(3-0-6) 

Operations Management 

  กระบวนการดําเนนิงานธุรกิจ ได้แก ่การจัดซื้อจดัหา การผลิต ทัง้ในส่วนของการ ใช้ปัจจัยการ

ผลิตให้ได้ประโยชนส์ูงสุด การออกแบบการผลิต และการควบคุมคุณภาพ การบรหิารสนิคา้คงคลัง การรับคํา

สั่งซื้อ และการขนส่ง เพื่อให้เกดิประสิทธภิาพสงู ความผิดพลาดน้อย และมตี้นทุนต่ํา รวมทั้งแนวคดิการจัดการโล

จิสติกส ์(Logistics Management) การจัดการสายโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และการจัดการสายโซ่

แห่งคณุค่า (Value Chain Management)  

 

MG 201 หลักการจัดการ       3(3-0-6) 

  Principles of Management 

  ลักษณะขององค์การและการจัดการ วิวัฒนาการของแนวความคิดและทฤษฎีทางการจัดการ 

หน้าที่การจัดการ คอื การวางแผน การจัดองคก์าร การสั่งการและการควบคุม การศึกษาหน้าที่การจัดการแต่ละ

หน้าที่จะมุ่งให้ความสําคัญกับผลกระทบของปัจจัยที่เป็นตัวบุคคลซึ่งส่งผลกระทบต่อองคก์าร  

 



MK 201  หลักการตลาด       3(3-0-6) 

  Principles of Marketing 

  ความหมายและความสําคัญของการตลาดในฐานะที่เป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจโดยศึกษาถึง

แนวคิดและหลักการการตลาดสมัยใหม่ ระบบการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนผสมทางการตลาด  ตลอดจน

การศึกษาถึงเคร่ืองมือในการบรหิารการตลาด  และบทบาทความรับผดิชอบของนักการตลาดที่มีต่อเศรษฐกจิและ

สังคม  

 

  3.1.5. 6  กลุ่มวิชาเอกบังคบั  30  หน่วยกิต 

 

BC 211  การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง    3(2-2-5) 

 (Structured Programming) 

วิชาที่ต้องสอบผา่น : BC 101 คอมพิวเตอรเ์บื้องตน้ 

  แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง  การเขียนผังงานโปรแกรม การทดสอบและแก้ไข

โปรแกรม การจัดทําเอกสารประกอบการเขียนโปรแกรม ตัวแปรและชนิดของข้อมูล ข้อมูลแบบอารเ์รย์ เรคคอร์ด 

ไฟล์ เซ็ต และพอยน์เตอร์ คําสั่งในการอ่านและเขียนข้อมูล นิพจน์ โปรแกรมย่อย  

 

BC 213  ระบบฐานขอ้มูล          3(2-2-5) 

  (Database Systems) 

วิชาที่ต้องสอบผา่น : BC 211 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 

  แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และแบบจําลองฐานข้อมูลลําดับช้ัน ฐานข้อมูลเครือข่าย 

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ประโยชน์ของการนําระบบฐานข้อมูลมาใช้ในระบบงานคอมพิวเตอร์  ทฤษฎีและหลักการ

ในการออกแบบฐานข้อมูล การนอรม์อลไลซ ์ภาษาSQL การสรา้ง ER Diagram การสรา้งพจนานุกรมข้อมูล (Data 

Dictionary) ความหมายและคุณสมบัติของระบบการจัดการฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัย การคงสภาพใน

ระบบฐานข้อมูล 

 

BC 311  การเขียนโปรแกรมบนระบบฐานข้อมูล                     3(2-2-5) 

 (Database Programming) 

วิชาที่ต้องสอบผ่าน : BC 213 ระบบฐานข้อมูล 

  แนวคิดและหลักการในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบฐานข้อมูล หลักการและเทคนิค

การเขียนโปรแกรมภาษา การสร้างฟอร์ม และเมนู การใช้คอนโทรลออปเจ็ก การทํางานของประโยคคําสั่งรับ

ข้อมูล แสดงผล คํานวณ เปรียบเทียบ การวนซ้ํา การกําหนดตัวแปร และการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล 

 



BC 312  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ      3(3-0-6)  

 (Management Information Systems) 

วิชาที่ต้องสอบผ่าน  : BC 201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                          : BC 213 ระบบฐานข้อมูล 

  บทบาทของระบบสารสนเทศในการบริหารงานและปฏิบัติงานขององค์กร การวางแผนในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ การบรหิารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดโครงสรา้งของหน่วยงานสารสนเทศ 

การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในองคก์ร การบรหิารงานและการประเมินผลระบบสารสนเทศ 

 

BC 313  การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน      3(3-0-6) 

(System Analysis and Design) 

วิชาที่ต้องสอบผา่น : BC 213 ระบบฐานข้อมูล 

  วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle) การศึกษาความเป็นไปได้ การ

วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันและความต้องการของระบบ เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล เทคนิคในการทํา Data 

Flow Diagram (DFD) ตารางการตัดสินใจ (Decision Table) การทําข้อกําหนดระบบ (System Specification) การ

ออกแบบข้อมูลเข้า การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟส การออกแบบการประมวลผล การใช้ 

CASE Tool 

 

BC 314  การสื่อสารข้อมูล และเครอืข่ายคอมพิวเตอร์                 3(2-2-5) 

(Data Communication and Computer Network) 

วิชาที่ต้องสอบผา่น : BC 101 คอมพิวเตอรเ์บื้องตน้ 

  หลักการสื่อสารข้อมูล การส่งผ่านข้อมูลแบบขนาน และแบบอนุกรม รูปแบบของการส่ง

สัญญาณ รหัสในการส่งสัญญาณ รูปแบบการเช่ือมโยงเครือข่าย อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่าย มาตรฐานการ

สื่อสารในระบบเครอืข่าย  เครอืข่ายท้องถิ่น(LAN) เครอืข่ายระยะไกล (WAN) 

 



BC 411   การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ      3(2-2-5) 

 (Object-Oriented Programming)        

  ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องวัตถุ (Object) คลาส (Class) นามธรรมของข้อมูล (Abstract Data Type) 

การสืบทอดคุณสมบัติ (Inheritance) การซ่อนข้อมูล (Encapsulation) โพลิมอร์ฟิซึม (Polymorphism) การสร้าง

แ บ บ จํ า ล อ ง เ ชิ ง วั ต ถุ ข อ ง ร ะ บ บ  ก า ร ส ร้ า ง ค ล า ส  ก า ร ส่ ง พ า ร า มิ เ ต อ ร์   

การเขยีนโปรแกรมด้วยภาษา C++  

 

BC 412  การสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       3(1-4-4) 

  (Seminar in Business Computer) 

  อภิปรายประเด็นที่น่าสนใจในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรต่างๆ  ทั้งภาครั ฐและ

เอกชนโดยอาจารย์ผู้สอนหรือวิทยากร  หัวข้อหรือเนื้อหาที่นํามาศึกษา  อาจเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาและ

สภาพแวดล้อมในแต่ละปี  และนักศึกษาจะต้องทํารายงานนําเสนอเพื่อสรุปเนือ้หาที่ได้จากการอภิปราย 

 

BC 413  โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ      1(3-0-6) 

 (Business Computer Project) 

วิชาที่ต้องสอบผา่น : BC 313 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน 

   โครงงานปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาทาง

ธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ และได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์

ปัญหาเพื่อจัดทําเป็นข้อกําหนดรายละเอียดซอฟต์แวร์  (Software Specification) ที่สามารถนําไปสู่การสร้าง

ซอฟต์แวรท์างธุรกิจได้ 

 

BC 417  โปรแกรมประยุกต์ในงานธรุกิจ     3(2-2-5) 

   (Application Software in Business) 

วิชาที่ต้องสอบผา่น :  BC 213 ระบบฐานข้อมูล 

   ระบบงานในองค์กรธุรกิจ  หลักการและประโยชน์ในการนําคอมพิวเตอร์และสารสนเทศไปใช้ใน

ระบบงานต่างๆ  ศึกษาและใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึน้เพื่อใช้ในงานธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 



 

 

  3.1.5.7  กลุ่มวิชาเอกเลือก  11  หน่วยกิต 

                                                     

BC 315  การเขียนโปรแกรมภาษาซ ี            3(2-2-5) 

  (C Programming) 

  วิชาที่ต้องสอบผา่น : BC 411 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

   หลักการและเทคนิคการเขยีนโปรแกรมภาษาซี โครงสรา้งภาษาซ ีตัวแปรและชนิดขอ้มลู คา่คงที่ 

ฟังกชั์นในการรับและแสดงผลข้อมลู การกําหนดคา่และตัวดําเนนิการ(Operator) การรับส่งข้อมลู การวนซ้าํ 

ประโยคคําสั่งแบบมีเงื่อนไข ตัวแปรอาเรย ์ พอยน์เตอร ์ การประกาศ ฟงักชั์น การสง่คา่และคนืคา่ฟังกชั์น ข้อมูล

ชนิดโครงสรา้ง การประมวลผลแฟม้ข้อมลู  

 

BC 316  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา      3(2-2-5) 

   (JAVA Programming) 

วิชาที่ต้องสอบผา่น : BC 411   การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

   หลักการเขียนภาษาสั่งงานภาษาจาวา  โครงสร้างภาษาจาวา  และจาวาแอ๊ปเพล็ต  คําสั่ง

ควบคุมเมธอด  อารเ์รย์  ประเภทของข้อมูลตัวอักษร  และสตรงิ  การเขยีนโปรแกรมกราฟฟิก  การสรา้งInterface 

ติดต่อกับผู้ใช้ การจัดวางส่วนประกอบต่างๆบนหน้าจอ การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการใช้เสียง การสรา้ง การ

อ่าน และบันทึกข้อมูลลงไฟล์  

 

BC317         สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์          3(2-2-5) 

  (Microcomputer Architecture) 

วิชาที่ต้องสอบผ่าน : BC101   คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
 

  สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ และชนิดของคําสั่ง เครื่อง และชุดคําสั่ งของ

ไมโครโปรเซสเซอร์ที่สําคัญ โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน การเก็บข้อมูลภายในของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ การแบ่งส่วนหน่วยความจํา การเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจํา เส้นทางเดินของข้อมูล  และ

ระบบการควบคุม  การติดตอ่กับอุปกรณ์ต่อพว่งแบบต่างๆ  

 

 

 

 



 

 

BC 318   ระบบสื่อประสมและการประยุกต์ใช้                               3(2-2-5) 

  (Multimedia Systems and Applications) 

วิชาที่ต้องสอบผา่น : BC 201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ประวัติความเป็นมา ความหมายของระบบสื่อประสม ทฤษฎีเกี่ยวกับภาพกราฟิก เสียง

ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดีทัศน์และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  วิทยาการและจิตวิทยาของการสื่อสารด้วยการมองเห็น

และการได้ยินเสียง ฮาร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบสื่อประสม  การใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนา

โปรแกรม  วางแผนโครงสร้างโปรแกรมโดยใช้สื่อต่างๆ  การประยุกต์ใช้งานร่วมกันระหว่างสื่อประสมประเภท

ต่างๆ 

 

BC 319  การพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์         3(2-2-5) 

วิชาที่ต้องสอบผา่น : BC 312 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

(Electronic Commerce) 

  การนําข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ใช้งานทั้งภายใน

องคก์รเพื่อการสื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบอินทราเน็ต และภายนอกองคก์รในการสื่อสารกับลูกค้า

และผู้จําหน่ายสินคา้ โดยใช้ระบบอินเทอรเ์น็ต โดยศึกษาจากตัวอย่างในกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จใน

การจัดทําระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางโครงสร้างธุรกิจ การสร้างฐานความรู้ ระบบ

อินเทอร์เน็ต และการวางแผนการตลาด 

 

BC 414           การบริหารโครงการ                                            3(3-0-6) 

  (Project Management) 

วิชาที่ต้องสอบผา่น : BC 313   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน 

   หลักการบรหิารโครงการ  การกําหนดขอบเขตของโครงการ  การวางแผนโครงการ  การติดตาม

การดําเนินงาน การกําหนดเวลาโครงการ ทฤษฎี PERT/CPM การนํา PERT/CPM มาใช้ในการกําหนดและควบคุม

การทํางาน กระบวนการประเมินความเสี่ยง 

 

BC 415  การพัฒนาระบบงานบนเวบ็                                              3(2-2-5) 

  (Web Based Applications Development) 

   หลักการและแนวคดิการพัฒนาระบบงานบนเว็บ การสรา้ง โฮมเพจแบบสแทติกและไดนามิก 

การเขยีนโปรแกรมด้วย HTML, JAVA SCRIPT, JAVA APPLET 

 



 

BC 416   การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร ์    3(3-0-6) 

 (Computer Audit) 

วิชาที่ต้องสอบผา่น : BC 313   การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน 

    วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบระบบ  คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ (Auditor) ประเภทของการ

ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ ขอบเขตของการตรวจสอบและการควบคุม การควบคุมการพัฒนาระบบงาน การ

ควบคุมการปฏิบัติงาน การควบคุมการบรหิารงาน เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ มาตรการการรักษา

ความปลอดภัยในระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

BC 418    เทคโนโลยเีว็บ                 3(2-2-5)  

(Web Technology)  

   วิชาบังคับก่อน : BC 415 การพัฒนาระบบงานบนเว็บ 

  หลักการสําคัญของเว็บเซอร์วิส โปรโตคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส การกําหนดนิยาม

ภาษาและข้อมูลไดเร็กทอรบีริการรายชื่อเว็บเซอรว์ิสสภาพแวดล้อม ระบบบริการแนวทางการพัฒนาเว็บเซอร์วิส

กับสถาปัตยกรรมเชิงบริการหัวข้อด้านความมั่นคง หน่วยงานผู้กําหนดมาตรฐานและแหล่งข้อมูลสําหรับศึกษาเว็บ

เซอรว์ิสเพิ่มเติม  

  การฝึกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็บเซอร์วิสภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสร้างตัวอย่างบริการ และการ

ใช้บริการเว็บเซอรว์ิสผ่านเครอืข่าย  

 

BC 419  การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ      3(2-2-5) 

   (Object – Oriented Analysis and Design) 

   วิชาบังคับก่อน  :  BC 213 ระบบฐานข้อมูล 

     :  BC 311 การเขยีนโปรแกรมบนระบบฐานข้อมูล 

     :  BC 411 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

  หลักการและเทคโนโลยีเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเชิงธุรกิจ  แนะนําให้เห็นภาพรวมของการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ศึกษาวิธีสร้างต้นแบบจาก

การวเิคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุที่สอดคล้องกับความต้องการของระบบ แนวคดิในการสร้างต้นแบบโดยใช้ Use 

case และการนําไปสู่การออกแบบลักษณะการทํางานโดยรวมทั้งหมด พรอ้มทั้งการนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไป

สรา้งต้นแบบ (design) ที่พร้อมที่จะนําไปสรา้งเป็นซอฟต์แวร์ 

  



BC 420  หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    3(2-2-5) 

   (Special Topics in Business Computer) 

   หัวข้อที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ธุรกจิ เพื่อให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของระบบงานธุรกจิในปัจจุบัน 

 

BC 421   คอมพิวเตอร์กราฟิก                                  3(2-2-5) 

  (Computer Graphic)  

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : BC 318 ระบบสื่อประสมและการประยุกต์ใช ้

  ทฤษฎีต้นเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก  ระบบสี คุณสมบัติด้านต่างๆของภาพกราฟิก ชนิดของ

ข้อมูลภาพกราฟิก ศึกษาความคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสําหรับธุรกิจประเภทต่างๆ  

พืน้ฐานของการออกแบบกราฟิก ความสัมพันธ์ของการเลือกใช้สีให้เหมาะสม การเลือกใช้กราฟิกลักษณะต่างๆ ให้

เหมาะสมกับธุรกจิ และการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ในการสรา้งกราฟิก 

 

หมวดวิชาเลือกเสร ี                                                              จ านวน     6  หน่วยกิต 

 

 นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับ

ปริญญาตรีในสถาบันรัชต์ภาคย์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

หัวหน้าสาขา 
 


