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หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556

**********************

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกจิ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : บรหิารธุรกจิบัณฑติ (คอมพวิเตอรธุรกจิ)

: บธ.บ. (คอมพวิเตอรธุรกจิ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business Computer)

: B.B.A. (Business Computer)

3. วชิาเอก : ไมมี

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 บัณฑิตมีความรู มีทักษะและความสามารถดานคอมพิวเตอรธุรกิจในการนําไปประยุกตใชใน

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรอืสามารถประกอบอาชีพอสิระไดอยางมีประสทิธภิาพ
4.2 บัณฑิตมีความรู ความเขาใจดานการวิจัยใหสอดคลองกับสภาพการแขงขันในตลาดปจจุบันได

อยางมปีระสทิธภิาพ
4.3 บัณฑิตมีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความพรอมในการเปนสวนหนึ่ง

ของสถานประกอบการทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเปนผูประกอบการที่มีการพัฒนาตนเองใหเปนผูนําและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม

4.4 บัณฑิตมีความพรอมในการนําความรูไปประยุกตใชในแนวทางในการแกปญหาและพัฒนา
เศรษฐกจิในทองถิ่นที่สอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

5. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา 133 หนวยกติ

6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1 นักวชิาการคอมพวิเตอร
6.2 นักวเิคราะหและออกแบบระบบ
6.3 นักเขยีนโปรแกรมหรอืผูพัฒนาซอฟตแวรทางธุรกจิ
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6.4 นักพัฒนาเว็บไซต
6.5 ผูจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ และผูดูแลระบบสารสนเทศ
6.6 เจาหนาที่ภาครัฐ และรัฐวสิาหกจิ
6.7 พนักงานธุรกจิเอกชน
6.8 ผูประกอบอาชีพอสิระ

7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
7.1 หลักสูตร

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกติ
7.1.2 โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณติศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนสิัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 97 หนวยกติ
2.1) วชิาแกน 48 หนวยกติ
2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 42 หนวยกติ

เอกบังคับ 30 หนวยกติ
เอกเลอืก ไมนอยกวา 12 หนวยกติ

2.3) ประสบการณภาคสนาม/สหกจิศกึษา 7 หนวยกติ
3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ

7.1.3 รายวชิา
1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ

1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication
ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication
ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning
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ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes
ศท.ภฝ.115 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication
ศท.ภจ.116 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication
ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication
ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.ปช.120 จติตปญญาศกึษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education
ศท.ปช.121 ปรัชญาชีวติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life
ศท.ปช.122 ความจริงของชีวติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life
ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development
ศท.สท.124 สุนทรยีะของชีวติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life
ศท.ดน.125 ดนตรนียิม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation
ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศลิป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic
ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศลิป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation
ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library
ศท.ศป.129 ศลิปะในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life
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1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society
ศท.สว.132 วถิไีทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living
ศท.สว.133 วถิโีลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living
ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy
ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนนิชีวติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living
ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life
ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศลิปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft
ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนอืตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณิตศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life
ศท.วล.142 ชีวติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment
ศท.คณ.143 การคดิและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making
ศท.สถ.144 สถติใินชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life
ศท.คณ.145 คณติศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life
ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life
ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life
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1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนิสัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises
ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities
ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purposes
ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams
ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชีวติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life
ศท.กส.156 งานชางในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life
ศท.กอ.157 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life
ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 98 หนวยกติ
2.1) วชิาแกน 48 หนวยกติ

มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6)
ENG161 Business English 1
วจ.กต.110 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MK110 Principles of Marketing
วจ.บธ.110 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)
BA110 Organization and Management
วจ.บธ.234 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชในงานธุรกจิ 3(2-2-5)
BA234 Software Package and Application for Business
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกจิ 3(3-0-6)
BA236 Laws Related to Business
วจ.บธ.238 สถติสิําหรับธุรกจิและการจัดการ 3(3-0-6)
BA238 Statistics for Business and Management
วจ.บธ.241 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA241 Human Resource Management
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วจ.บธ.323 จรยิธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BA323 Business Ethics
วจ.บธ.327 ธุรกจิอาเซยีน 3(3-0-6)
BA327 ASEAN Business
วจ.บธ.330 การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน 3(3-0-6)
BA330 Production and Operation Management
วจ.บธ.412 ระเบียบวธิีวจัิยทางธุรกจิ 3(3-0-6)
BA412 Business Research Methodology
วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
BA420 Strategic Management
วจ.กง.201 การเงนิธุรกจิ 3(3-0-6)
FN201 Business Finance
วจ.บช.101 การบัญชีทั่วไป 3(2-2-5)
AC101 General Accounting
วจ.ศศ.101 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6)
EC101 General Economics
วจ.ศศ.491 การวเิคราะหเชิงปรมิาณ 3(3-0-6)
EC491 Quantitative Analysis

2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 42 หนวยกติ
2.2.1) วชิาเอกบังคับ 30 หนวยกติ

ประกอบดวย 4 กลุมวชิาดังตอไปนี้
กลุม 1 กลุมองคการและระบบสารสนเทศ 9 หนวยกติ

วจ.บธ.217 หลักการวเิคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5)
BA217 Principles of System Analysis and Design
วจ.บธ.361 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
BA361 Management Information System
วท.ทส.331 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
INFO331 Information Systems Security

กลุม 2 กลุมเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต 6 หนวยกติ
วจ.บธ.362 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5)
BA362 Database Management System
วจ.บธ.425 การวจัิยคอมพวิเตอรธุรกจิ 3(2-2-5)
BA425 Business Computer Research
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กลุม 3 กลุมเทคโนโลยแีละวธิกีารทางซอฟแวร 9 หนวยกติ
วจ.บธ.134 การโปรแกรมคอมพวิเตอร 3(2-2-5)
BA134 Fundamentals of Computer Programming
วจ.บธ.364 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)
BA364 Web Designs and Developments
วท.คพ.231 โครงสรางขอมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
COMP231 Data Structure and Processing

กลุม 4 กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 6 หนวยกติ
วจ.บธ.133 คอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องตน 3(2-2-5)
BA133 Fundamentals of Computer and Information Technology
วจ.บธ.336 การสื่อสารขอมูลและการจัดการเครอืขายคอมพวิเตอร 3(2-2-5)
BA336 Data Communication and Computer Network Management

2.2.2) วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
ใหเลอืกเรยีนจากกลุมวชิาตอไปนี้

กลุม 1 กลุมองคการและระบบสารสนเทศ 6 หนวยกติ
วจ.บธ.363 ธุรกรรมอเิล็กทรอนกิส 3(2-2-5)
BA363 Electronic Commerce
วจ.บธ.432 หัวขอพเิศษทางคอมพวิเตอรธุรกจิ 3(2-2-5)
BA432 Special Topics in Business Computer
วจ.บธ.496 โครงงานทางคอมพวิเตอรธุรกจิ 3(2-2-5)
BA496 Project Development in Business Computer
วท.ทส.333 การบรหิารโครงการซอฟตแวร 3(2-2-5)
INFO333 Software Management
วท.ทส.444 ระบบวางแผนทรัพยากรองคกร 3(2-2-5)
INFO444 Enterprise Resource Planning Systems
วท.คพ.342 วศิวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5)
COMP342 Software Engineering

กลุม 2 กลุมเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต 6 หนวยกติ
วจ.บธ.333 การประมวลผลวจัิยทางธุรกจิดวยคอมพวิเตอร 3(2-2-5)
BA333 Business Research Processing by Computer Application
วจ.บธ.337 การออกแบบคอมพวิเตอรกราฟก

และสื่อประสมเพื่องานธุรกจิ 3(2-2-5)
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BA337 Computer Graphic and Multimedia for Business
วจ.บธ.338 โปรแกรมประยุกตเพื่อการจัดการสนิคาคงคลัง 3(2-2-5)
BA338 Software Application for Inventory Management
วจ.บธ.431 การวางระบบบัญชีดวยคอมพวิเตอร 3(2-2-5)
BA431 Computer Application in Accounting System Design
วท.ทส.381 เทคโนโลยมีัลตมิเีดยี 3(2-2-5)
INFO381 Multimedia Technology
วท.ทส.432 การจัดการคลังขอมูลและเหมอืงขอมูล 3(2-2-5)
INFO432 Data Warehouse and Data Mining
วท.ทส.443 ระบบกราฟกเช่ือมตอผูใชงาน 3(2-2-5)
INFO443 Graphics User Interface Systems

2.3) ประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หนวยกติ
ใหเลอืกแผนใดแผนหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.3.1) แผนประสบการณภาคสนาม

วจ.บธ.391 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA391 Preparation for Professional Experience in Business Administration
วจ.บธ.392 ฝกประสบการณวิชาชีพบริหารธุรกจิ 3(350)
BA392 Field Professional Experience in Business Administration
วจ.บธ.493 สัมมนาคอมพวิเตอรธุรกจิ 3(2-2-5)
BA493 Seminar in Business Computer

2.3.2) แผนสหกจิศึกษา
วจ.บธ.498 การเตรยีมสหกิจศกึษาบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA498 Co-operative Education Preparation in Business Administration
วจ.บธ.499 สหกจิศกึษาบรหิารธุรกจิ 6(--)
BA499 Co-operative Education in Business Administration

3) หมวดวิชาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ใหเลอืกเรยีนรายวชิาที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงครามเปดสอนโดยที่ไมซ้ํา

กับรายวชิาที่เคยเรยีนมาแลว
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (1) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (2) 3 - - -
วจ.บธ.110
BA110

องคการและการจัดการ
Organization and  Management

3 3 0 6

วจ.บธ.133
BA133

คอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องตน
Fundamentals of Computer and Information Technology

3 2 2 5

วจ.กต.110
MK110

หลักการตลาด
Principle of Marketing

3 3 0 6

วจ.บช.101
AC101

การบัญชีทั่วไป
General Accounting

3 2 2 5

รวม 18  10  4  22
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 36

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (3) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (4) 3 - - -
มส.ภอ.161
ENG161

ภาษาองักฤษธุรกิจ 1
Business English 1

3 3 0 6

วจ.บธ.241
BA241

การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management

3 3 0 6

วจ.บธ.134
BA134

การโปรแกรมคอมพวิเตอร
Fundamentals of Computer Programming

3 2 2 5

วจ.กง. 201
FN201

การเงนิธุรกิจ
Business Finance

3 3 0 6

วจ.ศศ.101
EC101

เศรษฐศาสตรทั่วไป
General Economic

3 3 0 6

รวม 21  14  2  29
ชั่วโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 45
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (5) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (6) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (7) 3 - - -
วจ.บธ.234

BA234

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใช
ในงานธุรกิจ
Software Package and Application for Business

3 2 2 5

วจ.บธ.236
BA236

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ
Laws Related to Business

3 3 0 6

วจ.บธ.361
BA361

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Technology

3 3 0 6

รวม 18  8  2  17
ชั่งโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 27

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2

ชั่งโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 36

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (8) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป (9) 3 - - -
วจ.บธ.238
BA238

สถิตสิําหรับธุรกิจและการจัดการ
Statistics for Business and Management

3 3 0 6

วจ.บธ.362
BA362

ระบบการจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ
Database Management System

3 2 2 5

วท.ทส.331
INFO331

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Information Systems Security

3 2 2 5

วท.คพ.231
COMP231

โครงสรางขอมูลและการประมวลผล
Data Structure and Processing

3 2 2 5

XXXX วชิาเอกเลอืก (1) 3 - - -
รวม 21  9  6  21
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3

ชั่งโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 27

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3

ชั่งโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 45

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(10) 2 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(11) 1 - - -
วจ.บธ.323
BA323

จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics

3 3 0 6

วจ.บธ.336
BA336

การสื่อสารขอมูลและการจัดการเครือขายคอมพวิเตอร
Data Communication and Computer Network Management

3 2 2 5

วจ.บธ.364
BA364

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Designs and Development

3 2 2 5

XXXX วชิาเอกเลอืก (2) 3 - - -
XXXX วชิาเอกเลอืก (3) 3 - - -

รวม 18  7  4  16

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.บธ.327
BA327

ธุรกิจอาเซยีน
ASEAN Business

3 3 0 6

วจ.บธ.412
BA412

ระเบยีบวธิวีจิัยทางธุรกิจ
Business Research Methodology

3 3 0 6

วจ.ศศ 491
EC491

การวเิคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

3 3 0 6

วจ.บธ.330
BA330

การจัดการการผลติและการดําเนนิงาน
Production and Operation Management

3 3 0 6

วจ.บธ.217
BA217

หลักการวเิคราะหและออกแบบระบบ
Principles of System Analysis and Design

3 2 2 5

XXXX วชิาเอกเลอืก (4) 3 - - -
XXXX เลอืกเสรี (1) 3 - - -

รวม 21  14  2  29
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แผนการเรยีนปที่ 4 แบงเปน 2 แผน ใหเลอืกเรยีน 1 แผนการเรยีน
1) แผนประสบการณภาคสนาม

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4

ชั่งโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 72

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4

ชั่งโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 35

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.บธ.391
BA391

การเตรียมฝกประสบการณวชิาชีพบริหารธุรกิจ
Preparation for Professional Experience in
Business Administration

1 0 45 0

วจ.บธ.420
BA420

การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3 3 0 6

วจ.บธ.425
BA425

การวจิัยคอมพวิเตอรธุรกิจ
Business Computer Research

3 2 2 5

วจ.บธ.493
BA493

สัมมนาคอมพวิเตอรธุรกิจ
Seminar in Business Computer

3 2 2 5

XXXX เลอืกเสรี(2) 3 - - -
รวม 13  7  49  16

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.บธ.392
BA392

ฝกประสบการณวชิาชีพบริหารธุรกิจ
Field Professional Experience in Business
Administration

3 0 350 0

รวม 3 0 350 0
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2) แผนสหกจิศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4

ชั่งโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 63

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4

ชั่งโมง/สัปดาห = ไมนอยกวา 35

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.บธ.420
BA420

การจัดการเชิงกลยุทธ
Strategic Management

3 3 0 6

วจ.บธ.425
BA425

การวจิัยคอมพวิเตอรธุรกิจ
Business Computer Research

3 2 2 5

วจ.บธ.498
BA498

การเตรียมสหกิจศกึษาบริหารธุรกิจ
Co-operative Education Preparation in
Business Administration

1 0 45 0

XXXX เลอืกเสรี(2) 3 - - -
รวม 10  5  47  11

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.บธ.499
BA499

สหกิจศกึษาบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business
Administration

6 - - -

รวม 6 - - -
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3.1.5 คําอธบิายรายวชิา
รหัสวชิา ชื่อและคําอธบิายรายวชิา หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักเกณฑการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย ในฐานะเปนเครื่องมือ

สื่อสาร

ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการพูด ฟง อานและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะและเทคนคิการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู

ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การฟง พดู อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสาระตามวัตถุประสงคเฉพาะ

ศท.ภฝ.115 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน
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ศท.ภจ.116 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECCN116 Chinese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาจีนเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันทั้ง 4

ทักษะ เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการตดิตอสื่อความหมายไดโดยถูกตอง

ศท.ปช.120 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิและหลักฐานของจิตตปญญาศึกษา การทําความเขาใจชีวิต การรูจักตัวเองการ

เปดมณฑลแหงการเรยีนรู การรูดวยใจอยางใครครวญ การฝกความมีสติ การใชความรักความเมตตาและ
ปญญาในการตระหนัก รูถึงคุณคาของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ การใชงานศิลปะหรือดนตรี หรือ
กิจกรรมตางๆ เปนเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการชวยเหลือ
หรือพัฒนาชุมชนเพื่อสรางจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรตางๆ มาประยุกตใชในชีวิต
อยางสมดุล
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ศท.ปช.121 ปรัชญาชวีติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาตางๆ เนนการวิเคราะห บอเกิด วิธีการมโนทัศนของ

ปรัชญาที่สําคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทัง้โลกทัศนไทย

ศท.ปช.122 ความจรงิของชวีติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับความจริงของชีวิต การใชชีวิตที่ถูกตองตามหลักศาสนาของทุกศาสนา

การพัฒนาคุณภาพชีวติในระดับครอบครัว สังคม เพื่อใหเกดิความสุขอยางแทจรงิ

ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พฤติกรรมมนุษยและปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ การประเมินและการ

พัฒนาตนเอง พฤตกิรรมการทํางาน มนุษยสัมพันธ และการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข

ศท.สท.124 สุนทรยีะของชวีติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร กระบวนการเรียนรูคุณคาและการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ผานทักษะและประสบการณทางการเห็น การฟงและการเคลื่อนไหวนําไปสู การ
ปรับปรุงรสนยิมเพื่อชีวติที่เปนสุข

ศท.ดน.125 ดนตรนิียม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับดนตรี องคประกอบดนตรี ความรูความเขาใจและเห็น

คุณคาในความไพเราะของดนตร ีทัง้ดนตรไีทยและดนตรตีะวันตก
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ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศิลป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การรับรูและประสบการณทางความงาม ความสัมพันธระหวางธรรมชาติทัศนศิลปและ

มนุษย ความรูความเขาใจ และเห็นคุณคาความงามทางทัศนศลิปไทยนานาชาตแิละสากล

ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศิลป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วัฒนธรรม ประสบการณเกี่ยวกับ

สุนทรียะ การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรคาของความงามมาจากนาฏศิลป อันสนองความ
ตองการ และความรูสกึทางอารมณและจติ เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา
ความหมายของความเปนมนุษย

ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหองสมุด และแหลงสารสนเทศ บริการหองสมุดยุคใหมทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสบืคนสารสนเทศ การอางองิและการเขยีนบรรณานุกรม

ศท.ศป.129 ศิลปะในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศิลปะในชีวิตประจําวัน รสนิยม องคประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ

โครงสรางและการตกแตง การนําเอาศิลปะและการออกแบบ มาใชกับการแตงกาย อาหาร การตกแตง
บานเรอืน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลกิภาพ

ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สังคมมนุษย การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติตางๆ ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถีชีวิตของมนุษย สถานการณตางๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมอืงและการปกครอง แนวทางการดําเนนิชีวติที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน
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ศท.สว.132 วถีิไทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย  การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม

ปญหาสังคมและแนวทางแกไข แนวทางการดําเนนิชีวติแบบวถิไีทย

ศท.สว.133 วถีิโลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วัฒนาการทางสังคม เศรษฐกจิ การเมอืงของสังคมโลก การจัดระเบยีบโลกปญหาและ

การแกไขปญหาของสังคมโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัวของประเทศไทยตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการประยุกตใชในชีวติประจําวันรวมกับการประกอบ

สัมมาอาชีพ ตามแนวพระราชดํารใินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

สท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนินชวีติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายที่จําเปนในการดําเนนิชีวติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพงและ

พาณชิย กฎหมายอาญา กระบวนการยุตธิรรม

ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิด หลัก และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตรตามแนวพระราชดําริ

และการประยุกตใชในการดํารงชีวติภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน
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ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศิลปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ววิัฒนาการและคุณคาของภูมปิญญาศลิปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลติผล

งานศลิปหัตถกรรมไทยในทองถิ่น

ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนือตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการและแนวคิดของภูมิสังคม องคประกอบของระบบภูมิสังคม ความ สัมพันธ

ระหวางภูมสิังคมกับวถิชีีวติอยางยั่งยนื มุงเนนพื้นที่ภาคเหนอืตอนลาง

ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิทยาศาสตรกับชีวิต ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันรวมทั้งการ

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวติและสิ่งแวดลอมการประยุกตใชวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยกีับการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ศท.วล.142 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พื้นฐานของชีวิต และสิ่งแวดลอมระบบธรรมชาติของสิ่งแวดลอมการใชทรัพยากร

ธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิต ปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ขบวนการคิดของมนุษยเทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ การใชเหตุผลทางคณิตศาสตรการใช

ขอมูลและขอเท็จสําหรับการแกปญหาและการตัดสนิใจ



– 20 –

–20–

ศท.สถ.144 สถิตใินชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของสถิติในชีวิตประจําวัน เครื่องมือและการเก็บรวมรวมขอมูล การวิเคราะห

การแปลผล และการนําเสนอขอมูล และการนําสถติไิปใชประโยชนในชีวติประจําวัน

ศท.คณ.145 คณิตศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตรและการสื่อสารทางคณิตศาสตร การประยุกตใช

คณติศาสตรในชีวติประจําวัน

ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปญหาสุขภาพจิตและการปองกันแกไขการ

วเิคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขากับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจิตตอสุขภาพพฤติกรรมผิดปกติ
และการปองกันแกไข การสงเสรมิสุขภาพจติ

ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครอืขายคอมพวิเตอร ในการสื่อสาร สืบคนแสวงหา

เพื่อการเรยีนรูชีวติประจําวัน และการทํางานในอนาคต

ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของกายบริหาร วิธีและการฝกกาย

บรหิาร การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธีกายบริหารที่
เหมาะสมกับตนเอง
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ศท.พล.152 กจิรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
คุณคาและประโยชนของกจิกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องตน เกมการเลนประกอบ

เพลง การเตนรําพื้นเมืองของไทย และนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเขาจังหวะที่เหมาะสมกับ
ตนเอง

ศท.พล 153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sport for Personal Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคล การ

ฝกซอม กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

ศท.พล 154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมา ของกีฬาประเภททีมทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภททีม การฝกซอม

กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

ศท.วท 155 สุขภาพเพื่อชวีติ 2(1-2-3)
GEPE155 Health for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพสวนบุคคล การปองกันอุบิตเหตุ และการปฐม

พยาบาลเบื้องตน สถานการณโรคและการปองกัน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ศท.กส 156 งานชางในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEPE156 Handiworks in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะงานชางในชีวติประจําวัน การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชใน

บาน การซอมแซมอุปกรณในบานเบื้องตน
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ศท.กอ157 งานเกษตรในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEPE157 Agriculture in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานเกษตรเบื้องตน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การถนอมผลผลิตทางการเกษตร การ

จัดการองคความรูเกษตรเพื่อใชในการดํารงชีวติประจําวัน

ศท.คศ 158 งานคหกรรมในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEPE158 Home Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานบานและการจัดการบานการทําบัญชีรับจายในครัวเรือนอาหารในชีวิตประจําวัน ศิลปะ

การตกแตง เสื้อผาและเครื่องแตงกาย

มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 1 3(3-0-6)
ENG161 Business English

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
An   introductory  course  providing  basic  knowledge  of  business  with

concentration  on  inter-office  communication.  Variety  of  business   terminology  and  expressions
are  introduced  through  related  topics,  i.e.  office  organization , staff  and duty,  telephoning ,
making  arrangements  and appointments,  social  contact, business  correspondence  in  the  office
(memo, notes, notices, announcements),  letters  of inquiry,  quotation, and ordering supplies.

วจ.กต.110 หลักการตลาด 3(3-0-6)
MK110 Principles of Marketing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง

โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด สวนประสมทางการตลาด ระบบ
การตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจพฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด และ
ประเภทของตลาด
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วจ.บธ.110 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)
BA110 Organization and Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะโครงสรางองคกรการธุรกิจทั่วไป การวางแผนการจัดสายงานหลักเกณฑและ

แนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและ
หนาที่สําคัญของฝายบริหารทุกๆ ดานในแงการวางแผน การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจ
คนทํางาน การควบคุม ปฏบิัตงิานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตัง้ไว

วจ.บธ.234 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกตใชในงานธุรกจิ 3(2-2-5)
BA234 Software Package and Application for Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาและเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมใชในปจจุบัน

ประเภทตางๆ เชน ระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เวิรคชีต เวิรดโปรเซสเซอรฯลฯเพื่อใหสามารถนํา
โปรแกรมดังกลาวมาประยุกตใชกับงานธุรกจิในปจจุบัน

วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกจิ 3(3-0-6)
BA236 Laws Related to Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายในสาระสําคัญและหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรนิติบุคคลทางธุรกิจลักษณะ

ของนติบิุคคลตางๆ ที่เปนคูสัญญาทางธุรกิจ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการนิติกรรมและสัญญาทางธุรกิจการ
พาณชิยอเีล็กทรอนกิส กฎหมายวาดวยการคา การบัญชี สถาบันการเงนิการลงทุน และแรงงาน

วจ.บธ.238 สถิตสิําหรับธุรกจิและการจัดการ 3(3-0-6)
BA238 Statistics for Business And Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การนําหลักและวธิกีารทางสถิติมาใชในการตัดสินใจธุรกิจและการจัดการ ความนาจะเปน

และตัวแปร ทฤษฎีการแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยางและการวัดการกระจาย การทดสอบ
สมมตฐิาน การวเิคราะหความแปรปรวน การวเิคราะหสหสัมพันธและการถดถอย การทดสอบไคสแคว
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วจ.บธ.241 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)
BA241 Human Resource Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความ

รับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงานการวางแผนกําลังคน การสรรหา
การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย

วจ.บธ.323 จรยิธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)
BA323 Business Ethics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรมรวมทั้งการสรางบรรษัทภิ

บาลในองคการธุรกิจ เนนจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจของผูบริหารและจริยธรรมของพนักงาน โดยใช
กรณตีัวอยางประกอบ

วจ.บธ.327 ธุรกจิอาเซยีน 3(3-0-6)
BA327 ASEAN Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะแนวความคดิการรวมกลุมประเทศประชาคมอาเซียน รูปแบบธุรกิจ การพัฒนา

ธุรกจิ ความรวมมอืทางดานเศรษฐกจิ ตลอดจนลักษณะทั่วไปของกลุมประเทศประชาคมอาเซยีน

วจ.บธ.330 การจัดการการผลติและการดําเนินงาน 3(3-0-6)
BA330 Production and Operative Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิตซึ่งรวมถึง

ระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและกําลังการผลิต การ
วางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานการควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการ
บํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ และระบบการควบคุมสนิคาคงเหลอื
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วจ.บธ.412 ระเบยีบวธิวีจัิยทางธุรกจิ 3(3-0-6)
BA412 Business Research Methodology

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บธ.238 สถิตสิําหรับธุรกจิและการจัดการ
หรอื วท.สถ.211 สถิตธิุรกจิ
ศกึษาความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย

การเลือกปญหาการวิจัย การกําหนดจุดมุงหมายการตั้งคําถามในการวิจัย ตัวแปรและเทคนิคการ
ตัง้สมมตฐิาน การทบทวนเอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของ ประชากรและกลุมตัวอยางประเภทของการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่สอดคลองกับการ
วิจัยแบบตางๆ การวิเคราะหขอมูล การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเตรียมขอมูลและประมวลผลขอมูล
การเขยีนเคาโครงการวิจัยทางธุรกจิ

วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)
BA420 Strategic Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิการวางแผนและการบรหิารเชิงกลยุทธ  ความแตกตางของการวางแผนและการ

บริหารทั่วไป องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธการกําหนดเปาหมายของธุรกิจ กระบวนการและ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสรางสภาพแวดลอมแหงการแขงขัน  การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอก กลยุทธรวมธุรกจิ การประเมนิผลและการตดิตาม

วจ.กง.201 การเงินธุรกจิ 3(3-0-6)
FN 201 Business  Finance

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บช.111 การบัญชขีั้นตน
หรอื วจ.บช.101 การบัญชท่ัีวไป
หลักการบริหารการเงินและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

กิจการ โดยเนนเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคตางๆ ในการบริหารการเงิน เชน การวิเคราะหทางการเงิน
การพยากรณทางการเงินและงบประมาณ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนการบริหารและ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยถาวร การจัดการเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ ศึกษาดานตลาด
การเงนิซึ่งประกอบดวยตลาดเงนิและตลาดทุน หลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงนิทุนภายในธุรกิจ นโยบาย
การจัดสรรกําไรและเงนิปนผล



– 26 –

–26–

วจ.บช.101 การบัญชท่ัีวไป 3(2-2-5)
AC101 General Accounting

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลังการเบื้องตน แนวคิด และแนวปฏิบัติทางการบัญชี การบันทึก การจัดทํารายงาน

การเงนิ การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ

วจ.ศศ.101 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6)
EC101 General Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช

ทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุนปญหาเศรษฐกิจ
และแนวทางการแกไขปญหา

วจ.ศศ.491 การวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3(3-0-6)
EC491 Quantitative Analysis

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วท.สถ.211 สถิตธิุรกจิ
หรอื วจ.บธ.238 สถิตสิําหรับธุรกจิและการจัดการ
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจและประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิง

ปริมาณเพื่อชวยในการตัดสินใจไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบ
สินคาคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลโครงการ
(Pert / CPM) ตัวแบบมารคอฟ (Markov Model) แถวคอย (Queuing) และทฤษฎเีกมส (Game Theory)

วจ.บธ.133 คอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศเบื้องตน 3(2-2-5)
BA133 Fundamentals of Computer and Information Technology

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
คอมพวิเตอรเพื่อชีวติประจําวัน ระบบคอมพวิเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวรคอมพิวเตอร

ซอฟแวร เครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตและการประยุกตใชงาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบ
จํานวนและการแทนขอมูล การจัดการขอมลูและระบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
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วจ.บธ.134 การโปรแกรมคอมพวิเตอร 3(2-2-5)
BA134 Fundamentals of Computer Programming

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการเขียนโปรแกรมและตรรกะ พื้นฐานคําสั่งภาษาซี หรือซีพลัสพลัส ตัวกระทํา

การและนิพจน ชุดคําสั่งฟงกช่ัน การรับและแสดงขอมูล คําสั่งควบคุมการวนรอบ การสรางฟงกช่ัน
โครงสรางของโปรแกรม แถวลําดับตัวช้ีตําแหนง และการจัดการกับไฟล และการประยุกตภาษาซี หรือ
ซพีลัสพลัส

วจ.บธ.217 หลักการวเิคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5)
BA217 Principles of System Analysis and Design

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดและความหมายของระบบสารสนเทศประเภทของระบบสารสนเทศผลกระทบ

และความสําคัญของระบบสารสนเทศในการจัดการธุรกิจในปจจุบันและนําระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผูเช่ียวชาญ ระบบปญญาประดิษฐเบื้องตน ศึกษาวงจรชีวิตของ
ระบบสารสนเทศแนวคิด หลักการวิเคราะหและรวบรวมขอมูล การออกแบบระบบสารสนเทศ การติดตั้ง
และการทดสอบระบบสารสนเทศ การประยุกตใชระบบสารสนเทศเพื่อประโยชนในการกําหนดกลยุทธทาง
ธุรกิจโดยเนนการใช ประโยชนของเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อสรางความแตกตางในเชิงการ แขงขัน
ใหกับองคการธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะหกรณีศึกษาตางๆ ประกอบการเรียนการสอนเพื่อใหเห็นภาพ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

วจ.บธ.336 การสื่อสารขอมูลและการจัดการเครอืขายคอมพวิเตอร 3(2-2-5)
BA336 Data Communication and Computer Network Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิเคราะห และออกแบบประยุกตการใชระบบคอมพิวเตอรเครือขาย เพื่อเปนเครื่องมือ

ในการจัดระบบการแบงกลุม การปฏิบัติงานภายในองคการธุรกิจ การจัดระบบสํานักงานสาขา และการ
สื่อสารขอมูลทางการตลาด และขาวทางธุรกิจทั้งเครือขายภายใน (Intranet) และภายนอกองคการ
(Internet)

วจ.บธ.361 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
BA361 Management Information System

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศในองคกร โครงสรางของระบบ

สารสนเทศในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลสํานักงานอัตโนมัต ิระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ
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ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในดานการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศดวยคอมพวิเตอรมาใชในการจัดการ

วจ.บธ.362 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5)
BA362 Database Management System

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของระบบของขอมูล ตอการบริหาร และตัดสินใจ โครงสรางและ

ความสัมพันธของระบบขอมูลในองคการ การศึกษาถึงผลกระทบของการใชระบบขอมูลในการบริการและ
การตัดสินใจ การศึกษาตัวอยางในทางธุรกิจ ลักษณะของระบบงาน การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เหมาะสมกับงานธุรกจิในปจจุบัน เรียนรูหลักการใชระบบงานเครือขาย วิธีการ และหลักการ
ใชอนิเตอรเน็ต

วจ.บธ.364 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)
BA364 Web Designs and Developments

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
อินเตอรเน็ต แนวคิดในการออกแบบเว็บ โครงสรางของเว็บไซต การจัดทําหนาเว็บ มี

เนื้อหาการสรางกรอบ (Frame) สไตล (Style) เลเยอร (Layer) และการเช่ือมโยง การพัฒนาเว็บไซตดวย
ภาษาโปรแกรมตางๆ และการใชงานสื่อประสม

วจ.บธ.425 การวจัิยคอมพวิเตอรธุรกจิ 3(2-2-5)
BA425 Business Computer Research

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บธ.412 ระเบยีบวธิวีจัิยทางธุรกจิ
กระบวนการวจัิยและกระบวนการแกปญหาทางดานการจัดการ การกําหนดปญหาวิจัย

เกี่ยวกับคอมพิวเตอรธุรกิจ ประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจใหเหมาะสม เทคนิคและเครื่องมือในการ
วจัิย การออกแบบวจัิย การเขยีนโครงการวิจัย การดําเนินงานตามโครงการวิจัย การวิเคราะหและแปลผล
ขอมูล การเขยีนรายงานการวจัิยและประเมนิผลงานวจัิย

วจ.บธ.432 หัวขอพเิศษทางคอมพวิเตอรธุรกจิ 3(2-2-5)
BA432 Special Topics in Business Computer

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การหาหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะหหัวขอ

เพื่อนํามาเปนหัวขอพเิศษในการจัดทําโครงการทางคอมพวิเตอรธุรกจิ
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วท.ทส.331 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
INFO331 Information Systems Security

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
นโยบายและเทคนิคที่เกี่ยวของกับการประกันความปลอดภัยของสารสนเทศ การ

ประกันความแมนยําถูกตองของขอมูล เทคนิคการเขารหัสและถอดรหัส สํารวจสภาพปญหาดานความ
มั่นคงในสภาพแวดลอมสารสนเทศ รวมถงึการปองกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร การปองกันและการกูคืน
ระบบสารสนเทศ เรยีนรูเทคนคิการเจาะระบบสารสนเทศ

วท.คพ.231 โครงสรางขอมูลและการประมวลผล 3(2-2-5)
COMP231 Data Structure and Processing

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมาย และชนิดของขอมูล ลักษณะโครงสรางขอมูลแบบสตริง อาเรยเรคอรด

พอยนเตอร ลิงคลิสส สแตก คิว การเวียนเกิด ตนไม กราฟ ความซับซอนของขอมูล (Big O) การเขาถึง
ขอมูล การเรยีงลําดับ การคนหา

วจ.บธ.333 การประมวลผลวจัิยทางธุรกจิดวยคอมพวิเตอร 3(2-2-5)
BA333 Business Research Processing by Computer Application

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาและฝกทักษะการใชคอมพวิเตอรเพื่อเปนเครื่องมือในการวางแผนการดําเนินการ

วิจัยทางธุรกิจ การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลในเชิง
ปรมิาณ การทดสอบสมมุตฐิาน และระดับนัยสําคัญทางสถติิ และการจัดทํารายงานการวจัิยทางธุรกจิ

วจ.บธ.337 การออกแบบคอมพวิเตอรกราฟกและสื่อประสมเพื่องานธุรกจิ 3(2-2-5)
BA337 Computer Graphics and Multimedia for Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบตกแตงภาพ การใชงานโปรแกรมประยุกตการ

สรางภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง ในการตกแตงภาพ การนําเสนองานคอมพิวเตอรในรูปแบบของ
สื่อผสม
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วจ.บธ.338 โปรแกรมประยุกตเพื่อการจัดการสนิคาคงคลัง 3(2-2-5)
BA338 Software Application for Inventory Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการสินคาคงคลัง เทคนิคในการควบคุมของคงคลังโดยวิธี

ตางๆ กลาวคือการหาปริมาณของสินคาคงคลังที่ประหยัด การวางแผนความตองการวัสดุ การวางแผน
ทรัพยากรการผลิต การผลิตทันเวลาโดยเนนถึงกิจการที่มีความซับซอนพอประมาณจนถึงความซับซอน
มาก เชนกจิการที่มีสินคามากชนิด ซึ่งแตละชนิดมีปริมาณสินคาคงคลังแตกตางกัน หรือกิจการที่มีวัสดุคง
คลังหลายขั้นตอน ตั้งแตวัตถุดิบจนถึงสินคาสําเร็จรูปตลอดจนการนําหลักการไปดัดแปลงใช และการนํา
โปรแกรมมาใชในการจัดการสนิคาคงคลังใหมปีระสทิธภิาพ

วจ.บธ.363 ธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส 3(2-2-5)
BA363 Electronic Commerce

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการเบื้องตนของระบบอินเตอรเน็ต โครงสรางพื้นฐานระบบการคาอิเล็กทรอนิกส

และหลักการเบื้องตนในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม การคาแบบธุรกิจกับธุรกิจการคาแบบธุรกิจกับ
ลูกคา การคาแบบธุรกิจกับองคกรธุรกิจขนาดใหญ ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกสหรือ EDI
ระบบการรับจายเงินบนอินเตอรเน็ต ระบบความปลอดภัยปญหาอุปสรรคของการคาอิเล็กทรอนิกส การ
พัฒนาและจัดตัง้เว็บไซต การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบการจัดสงสินคา การจัดการวัสดุ การขนสง
สนิคา และศกึษาแนวโนมและเทคโนโลยกีารคาอเิล็กทรอนกิสในอนาคต การทํารายงาน

วจ.บธ.431 การวางระบบบัญชดีวยคอมพวิเตอร 3(2-2-5)
BA431 Computer Application in Accounting System Design

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วเิคราะหและออกแบบประยุกตการใชระบบคอมพวิเตอรฐานขอมูลเปนเครื่องมือในการ

จัดวางโครงสรางของระบบบัญชี การบันทึกและแกไขการลงบัญชีการประมวลผล การผานบัญชีการ
รายงานงบการเงนิตางๆ การจัดระบบความปลอดภัยของขอมูล และการตรวจสอบควบคุมระบบบัญชี

วจ.บธ.496 โครงงานทางคอมพวิเตอรธุรกจิ 3(2-2-5)
BA496 Project Development in Business Computer

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การวิเคราะหปญหาและวิธีการแกปญหา โดยนําคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ

ระบบพรอมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมเขามาใชในการบริหารและนําความรูเทคนิคตางๆ มา
ประยุกตใชในการศกึษากรณศีกึษาได
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วท.ทส.333 การบรหิารโครงการซอฟตแวร 3(2-2-5)
INFO333 Software Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
เรียนรูเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟแวร การวิเคราะหและการออกแบบซอฟแวร หลักการ

ทางวิศวกรรมในการพัฒนาซอฟแวร เทคนิคการออกแบบซอฟแวร การวางแผนการพัฒนาซอฟแวร การ
จัดตารางเวลาสําหรับพัฒนาซอฟแวร การควบคุมคุณภาพซอฟแวร การใชงานและการบํารุงรักษา
ซอฟแวร การวเิคราะหคาใชจายในการพัฒนาซอฟแวร

วท.ทส.381 เทคโนโลยมีัลตมิเีดยี 3(2-2-5)
INFO381 Multimedia Technology

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การใชซอฟตแวรขั้นพื้นฐานที่ใชในงานมัลติมีเดีย ไดแกการสราง ขอความรูปภาพการ

วาดภาพ การถายภาพ การทําภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และ เสียง เพื่อนําไปใชในการออกแบบและ
สรางสรรค ผลงานในงานดานมัลตมิเีดยี และภาพยนตร

วท.ทส.432 การจัดการคลังขอมูลและเหมอืงขอมูล 3(2-2-5)
INFO432 Data Warehouse and Data Mining

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาพื้นฐานของคลังขอมูล การออกแบบและแบบจําลองคลังขอมูล การสรางและการ

จัดการคลังขอมูล โมเดลคลังขอมูลหลายมิติ ระบบการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลออนไลน และการ
นําคลังขอมูลไปประยุกตใชกับงานบริหารธุรกิจ ขั้นตอนการทําเหมืองขอมูลบนคลังขอมูล การเลือกขอมูล
เทคนิคการทําเหมืองขอมูล การประมวลผลและการนําผลไปใชงาน การเหมืองขอมูลสําหรับการจําแนก
หมวดหมูของขอมูล การคาดคะเนคา การจัดกลุม และการคนหากฎสัมพันธ

วท.ทส.443 ระบบกราฟกเชื่อมตอผูใชงาน 3(2-2-5)
INFO443 Graphics User Interface Systems

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาการสรางองคประกอบตาง ๆ ของงานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธในเชิงวิเคราะห ทั้ง

ดานศิลปะและเทคโนโลยีชวยในการออกแบบและการผลิตผลงาน เชน ตัวอักษร ภาพกราฟก เสน
ภาพถาย แอนิเมชัน วีดีโอ และเสียง หลักการออกแบบ User Interface โดย GUI และมัลติมีเดียในระบบ
คอมพวิเตอร
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วท.ทส.444 ระบบวางแผนทรัพยากรองคกร 3(2-2-5)
INFO444 Enterprise Resource Planning Systems

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
บทบาทและความสําคัญของระบบการวางแผนทรัพยากรสําหรับองคกร ที่มีตอธุรกิจ

อุตสาหกรรม องคประกอบของระบบ ERP เชน ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบการควบคุม
การจัดจําหนาย ระบบควบคุมสินคาคงคลัง ระบบตนทุนการผลิต ระบบทางบัญชีและการเงิน และ
ระบบงานอื่นๆ ในระบบ ERP ภาพรวมตลาดกลาง ERP Package แบบจําลองกระบวนการของระบบ ERP
การบรหิารหวงโซอุปทาน การนําระบบ ERP มาใชในองคกร และการบํารุงรักษาระบบ ERP การบูรณาการ
มดิเดลิแวรและระบบ

วท.คพ.342 วศิวกรรมซอฟตแวร 3(2-2-5)
COMP342 Software Engineering

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วศิวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน  กระบวนการของซอฟตแวร การวิเคราะหความตองการ

ของซอฟตแวร  วธิโีมเดลระบบ  การออกแบบสวนตอประสานกราฟกกับผูใช  การออกแบบสถาปตยกรรม
ซอฟตแวร  การทดสอบซอฟตแวร  การบริหารโครงงานซอฟตแวร  วิวัฒนาการซอฟตแวร  การทวนสอบ
และการตรวจสอบความสมเหตุสมผล  การประมาณตนทุนซอฟตแวรการประกันคุณภาพซอฟตแวร
โมเดลการปรับปรุงกระบวนการผลติซอฟตแวรแบบบูรณาการและเครื่องมอืสนับสนุนวศิวกรรมซอฟตแวร

วจ.บธ.391 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA391 Preparation for  Professional Experience  in Business Administration

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
จัดใหมกีจิกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการฝกประสบการณวิชาชีพในดาน

การเรยีนรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผูเรยีนใหมคีวามรูทักษะเจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิขาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานทางดานธุรกิจ การบริหารโดยมีการ
วางแผนอยางเปนระบบ นําแผนไปปฏบิัต ิการตดิตามผลการปรับปรุงงาน

วจ.บธ.392 ฝกประสบการณวชิาชพีบรหิารธุรกจิ 3(350)
BA392 Field  Professional  Experience  in Business Administration

เง่ือนไขรายวิชา : ผานวิชา วจ.บธ.391 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
บรหิารธุรกจิ
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจในหนวยงานรัฐบาล

รัฐวสิาหกจิ หรอืธุรกจิเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรกึษาโดยนําความรูทั้งทางภาคทฤษฎี
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และภาคปฏบิัตทิี่ไดจากการศกึษาไปใชสถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝกประสบการณและจัดใหมีการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหาการฝกประสบการณที่เกิดขึ้น และเสนอ
แนวทางแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ีโดยอาจจัดใหฝกประสบการณทัง้หมด หรอืฝกประสบการณและ
ทําโครงการพเิศษ หรอืฝกประสบการณและทําภาคนพินธ

วจ.บธ.493 สัมมนาคอมพวิเตอรธุรกจิ 3(2-2-5)
BA493 Seminar in Business Computer

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การวิเคราะหปญหาและวิธีการแกปญหากับงานธุรกิจ โดยนําคอมพิวเตอรเขามาชวย

เนนใหนักศึกษาวิเคราะห ออกแบบระบบพรอมทั้งนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหมๆ เขามาใชในการบริหาร
หรอืนําความรูและเทคนคิตางๆ มาประยุกตใชในการศกึษากรณศีกึษาได

วจ.บธ.498 การเตรยีมสหกจิศึกษาบรหิารธุรกจิ 1(45)
BA498 Co-operative  Education  Preparation  in Business Administration

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยใหมีองค

ความรูเรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา  ความรูพื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน  การสอนสัมภาษณ
บุคลกิภาพ  และการเลอืกสถานประกอบการ  ตลอดจนความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ  การเสริมสรางทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  ความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล  มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทาง
วชิาการและการนําเสนอผลงาน

วจ.บธ.499 สหกจิศึกษาบรหิารธุรกจิ 6(--)
BA499 Co-operative  Education  in Business Administration

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.บธ.498 การเตรยีมสหกจิศึกษาบรหิารธุรกจิ
การเรยีนรูการปฏบิัตงิานในองคกรธุรกจิเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวของกับงาน

ทางดานบรหิารธุรกจิ หรอืกลุมงานทีเ่กี่ยวของ


