
 

คาํอธิบายรายวชิาประจําหลกัสูตร 

1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  

001102 

 

 

 

 

การเมืองและการปกครองไทย 

Thai Politics and Public Administration  

          ศึกษาถึงทฤษฎีการแบ่งแยกอาํนาจองค์กรต่างๆ ของรัฐ  สิทธิ - เสรีภาพของ

ประชาชน สิทธิระหว่างรัฐ - เอกชน ความหมายและความจาํเป็นของการปกครอง

โดยกฎหมาย แนวคิดเรืองนิติรัฐ และธรรมาภิบาล(Good Governance)  ศึกษาถึงการ

จดัระเบียบการปกครองของไทย และความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์รทางการเมืองของ

รัฐ  ศึกษาหลักการเบืองตน้ของกฎหมายมหาชนทีเกียวขอ้งกับการเมืองและการ

ปกครอง 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

001106 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยกุตใ์ชง้าน 

Sufficient Economic and Applications 

          ศึกษา แ นวคิด เ กียว กับเศร ษฐกิจพอ เพียง ตา มแ น วพระร า ชดํา ริของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั การประยกุตใ์ชง้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทงั

การศึกษาจากกรณีศึกษาและศึกษาดูงานจากสถานทีจริง 

3(3-0-6) 

001107 กฎหมายในชีวิตประจาํวนั 

Law in Day life 

          ศึกษาสาระสําคญัของกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัทีบุคคลทวัไปควร

รู้ของกฎหมายมหาชน  กฎหมายเกียวกบับุคคล กฎหมายเกียวกบัสิงแวดลอ้ม และ

กฎหมายการจราจร 

3(3-0-6) 

001108 เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง 

Economy, Law, and Politics 

           ศึกษาความสัมพนัธ์ของระบบเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมืองในระดับ

ทอ้งถิน ประเทศและระหว่างชาติ การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลกระทบของเศรษฐกิจ 

กฎหมายและการเมืองทีมีต่อประชาชนและประเทศ 

3(3-0-6) 



 

001109 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต บุคลิกภาพ และภาวะผูน้าํ 

Leadership, Personality, and Life Quality Development 

         ศึกษาเกียวกบัคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบนั โดยเน้นเรืองการเสริมสร้าง การ

ดูแลรักษาและพฒันาสุขภาพตลอดจนสมรรถภาพของร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ

สติปัญญา   ศึกษามารยาทในการเขา้สังคม การแสดงออกในทีสาธารณะ และ

ภาวการณ์เป็นผูน้าํ โดยให้ผูศึ้กษาฝึกปฏิบติัในสถานทีจริงหรือจาํลองสถานการณ์

จริง 

 

3(1-4-6) 

001111 การเมืองการปกครองอาเซียน 

Politics of ASEAN Countries 

         อธิบายลกัษณะของเศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครอง  ศึกษาวิวฒันาการทาง

สังคมและเศรษฐกิจ  การเมืองตงัแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั  ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ   ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงทางสังคม  และเศรษฐกิจในปัจจุบนัของสมาชิก

อาเซียนทงั 10 ประเทศ   

3(1-4-6) 

001111 อาเซียนกบัการเมอืงการปกครองไทย 

ASEAN and Thai Politics 

         อธิบายลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทย  กบัประเทศในกลุ่ม

อาเซียน   นโยบายทางสังคม และเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน ทีมีผลกระทบต่อ

การเมืองและการปกครองของประเทศไทยตงัแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั 

3(3-0-6) 

001113 สังคมขา่วสาร 

Information Society 

      วิเคราะห์ลกัษณะของสังคมข่าวสาร  ความสําคญัของข่าวสาร  การผลิตข่าวสาร

ทงัในระดบัโลกและระดบัประเทศ  และวิเคราะห์สาระทีปรากฏอยู่ในข่าวสารในสือ

ประเภทต่าง ๆ โดยพิจารณาประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

3(3-0-6) 

001114 สังคมไทยในบริบทโลก 

Thai Society in Global Context 

      วิวฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมไทย  ความสัมพนัธ์

ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วงเวลาต่าง ๆ ตังแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบนั 

บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล การปรับตวัและความร่วมมือของไทยใน

3(3-0-6) 



 

ประชาคมโลก 

001115 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพัและการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ 

Startup and Entepreneurship Experiences 

       ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอพั สตาร์ทอพัแบบดังเดิมและสตาร์ทอพัในยุค

ปัจจุบนั  การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม  การ

ออกแบบสตาร์ทอพัหรือธุรกิจทีตนเองสนใจและทาํไดจ้ริง  กิจกรรมทีจาํเป็นสาํหรับ

ธุรกิจสตาร์ทอพั กฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้ง  การจดัหาทุนหรือผูส้นบัสนุน 

3(3-0-6) 

001116 แนวคิดการประกอบการในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

Entrepreneurship in Digital Economy 

      การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ และการสือสาร  การ

ประกอบการ  แนวคิดพืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์อุปทาน กลไกราคม ตลาด

ผลผลิต ตลาดปัจจยัการผลิต โครงสร้างตลาด ปัจจยัการผลิต การผลิต ตน้ทุน รายรับ 

กาํไร ภาษี งบประมาณรัฐบาล นโยบายการคลัง สถาบันการเงิน เงินเฟ้อ อ ัตรา

ดอกเบีย มูลค่าเงินตามเวลา นโยบายการเงิน อตัราแลกเปลียน 

3(3-0-6) 

001117 ศิลปะการทาํงานต่างวฒันธรรม 

Art of Working with Foreigners 

      ขอ้มูลสําคญัในการทาํงาน ทงัในดา้นของคนไทยทีทาํงานในต่างแดน  หรือคน

ไทยทีทาํงานกบัหน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย  เขา้ใจกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ  

ทีเกียวขอ้ง  เรียนรู้แนวโน้มอุปสงค์ของตลาดแรงงาน  ประเภทของหน่วยงาน  

บริษัททีตอ้งการพนักงานต่างชาติ จนเขา้ใจเทคนิคทีจําเป็นในการทาํงานกับ

ชาวต่างชาติ  ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมทีหลากหลาย วิถีชีวิตของชาวต่างชาติ 

มารยาทสังคม ขอ้หา้มและขอ้ควรปฏิบตัิ 

3(3-0-6) 

001118 โลกในศตวรรษที 21 

World in 21st Century 

      โลกาภิวตัน์และความทนัสมยั เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก  วิกฤตการ

พฒันา ความเป็นพลเมืองโลก  สังคมสร้างสรรค ์การพฒันาทียงัยืน  สังคมแห่งการ

เรียนรู้และทกัษะแห่งศตวรรษที 21 

3(3-0-6) 

 

 



 

1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

002101 มนุษยก์บัสังคม 

Man and Society 

          ศึกษาเกียวกบัคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบนั โดยเนน้เรืองการเสริมสรา้ง การ

ดูแลรักษาและพฒันาสุขภาพตลอดจนสมรรถภาพของร่างกาย  อารมณ ์ สังคมและ

สติปัญญา   

3(3-0-6) 

 

002102 จิตวิทยาทวัไป 

General Psychology 

         ศึกษาความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรีระวิทยาเบืองตน้ทีเกียวขอ้ง

กบัจิตวิทยา ความเจริญและพฒันาการ  แรงจูงใจ  อารมณ์  การรับรู้  กระบวนการ

เรียนรู ้ ทศันคติ  การพฒันาบุคลิกภาพ  มนุษยสัมพนัธ์  การตดัสินใจและแกปั้ญหา 

 

 

 

 

3(3-0-6) 

002108 

 

 

ทกัษะการศึกษาและการวิจยั 

Study and Research Skills 

               ศึกษาและเพิมพูนทกัษะในการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยศึกษาการใชเ้วลา

ให้เหมาะสม ศึกษาวิธีฟังและจดคาํบรรยาย    การอ่านตาํรา   การเตรียมตวัสอบ   วิธี

ทาํขอ้สอบ  การคิดคะแนนสะสม   การใชห้อ้งสมุดและสืบคน้สารสนเทศ  การศึกษา

คน้ควา้ ศึกษาเกียวกบัระเบียบวิธีการวิจยั การอ่านผลการวิจยั การเขยีนรายงานหรือ

ภาคนิพนธ ์ ฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ครงการวิจยัขนาดเลก็ในหวัขอ้ทีสนใจ 

3(2-2-6) 

002109 ปรัชญาและตรรกศาสตร์  

Philosophy and Logic 

            ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัหลักปรัชญาและหลกัตรรกศาสตร์ทีสามารถ

นาํมาใชก้ารดาํรงชีวิตประจาํวนั การศึกษา และการประกอบอาชีพ 

3(3-0-6) 

 

 



 

002110 อารยธรรม วฒันธรรมและดนตรีไทย 

Thai Civilization, Culture and Music  

          ศึกษาถึงวิวัฒนาการ การปรับตวัและประสมประสานของอารยธรรมและ

วฒันธรรมไทย กบัอารยธรรมและวฒันธรรมของชาติอืน  ศึกษาความรู้เบืองตน้

เกียวกบัศิลปะดนตรีของไทยในภาคต่างๆ รวมทงัการอนุรักษแ์ละส่งเสริมอารยธรรม 

วฒันธรรมและดนตรีไทย 

3(2-2-6) 

002111 พุทธศาสตร์เพือความเป็นมนุษยที์สมบูรณ ์ 

Buddhism for Perfect Human Being 

         เพือให้เข้าใจ  “แก่น”   ของพระพุทธศาสนาอันจะนํามาปฏิบัติใน

ชีวิตประจาํวนัของแต่ละบุคคล  การฝึกปฏิบติัเกียวกับสมาธิและวิปัสสนาเพือเป็น

ทางไปสู่สันติสุขของบุคคลและสังคม  

3(2-2-6) 

 

002112 จริยศาสตร์ 

Ethics 

        ศึกษาขอบข่ายของจริยศาสตร์ ทฤษฎีความดี จริยธรรมส่วนตวั จริยธรรมสังคม 

จริยธรรมแห่งการใชเ้สรีภาพ การฟัง การคิดและการร่วมมือ และจริยธรรมของอาชีพ 

3(3-0-6) 

002113 อารยธรรมอาเซียนศึกษา 

Civilization ASEAN Studies 

       ศึกษาอารยธรรม และวิวฒันาการของอารยธรรม  ปัจจยัทีกาํหนดลกัษณะสังคม 

และวฒันธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน  อธิบายพฒันาการทางสังคม  เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง  การศึกษา  สังคมศึกษา ศาสนา  พิธีกรรม การละเล่นพืนบา้น 

สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมอาเซียน 

3(3-0-6) 

002114 ภูมิปัญญาทอ้งถินศึกษา  

Local Wisdom Study 

      ศึกษาสภาพแวดลอ้มชุมชน  ดา้นทรัพยากร  ผูน้ํา  สมาชิก  และภูมิปัญญาดา้น

ต่างๆเพือหาแนวทางการพฒันาอย่างยงัยืนโดยใช้ชุมชนทอ้งถินเป็นฐานในการ

เรียนรู ้

3(3-0-6) 

 

 



 

002115 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล 

Man and Reasoning 

       ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัการตดัสินใจเชิงเหตุผล  หลกัการทวัไปของการ

ใช้เหตุผล  วิธีการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความคิดอย่างเป็นระบบ  การแสดง

เหตุผลในการอภิปรายวิชาการและชีวิตประจําวัน  แสดงความคิดเห็นอย่างมี

วิจารณญาณเกียวกบัประเด็นทางสังคม 

3(3-0-6) 

 

1.3 กลุ่มวชิาภาษาศาสตร์  

 

003101 

 

ภาษาไทยเพือการสือสาร 

Thai for Communication 

         ศึกษาหลกัการสือสาร ประเภทของภาษา พฒันาทกัษะการสือสารโดยการ ใช้

ภาษาเป็นเครืองมือในการสือสารทงัภาษาพูดและภาษาเขยีน นกัศึกษาจะไดฝึ้กหดัใน

สถานการณ์จาํลอง โดยการแสดงบทบาทต่างๆ กนั  ศึกษาและฝึกทกัษะเกียวกบัการ

เขียน และการเขียนประเภทอืนๆ ทีจาํเป็นสําหรับวิชาชีพ  รวมทงัศึกษาและฝึก 

ทกัษะการอ่านเพือสรุปสาระสําคญัการวิเคราะห์สาระจากเรืองทีอ่าน   ศึกษาหลัก

กลวิธีและฝึกทกัษะการรับสาร   การพูดในโอกาสและสถานการณ ์

3(2-2-6) 

003102 

 

ภาษาองักฤษ 1 

English I 

          ศึกษาและทบทวนความรู้และทกัษะภาษาอังกฤษทุกทกัษะ  ได้แก่  ฟัง  พูด  

อ่านและเขียน  ในหวัขอ้ต่าง ๆ  ทีใชใ้นชีวิตประจาํวนัโดยเนน้รูปแบบการเรียนการ

สอน เพือใหส้ามารถนาํไปปรับใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริงพฒันาความสามารถในการ

ใช้ทกัษะภาษาองักฤษทุกทกัษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียน  ฝึกทกัษะในการใช้

แหล่งคน้ควา้นอกห้องเรียนต่าง ๆ เพือเสริมสร้างความสามารถทีจาํเป็นในการ

สือสารภาษาองักฤษ โดยใชบ้ทเรียนทีครอบคลุมหวัเรืองทีหลากหลาย เตรียมผูเ้รียน

ให้เขา้ใจลกัษณะภาษาในเชิงวิชาการทีใชใ้นสถานการณ์จริงประกอบกบัแบบฝึกหดั

เพือฝึกทกัษะดา้นไวยากรณ์และคาํศพัท ์

3(2-2-6) 

 

 



 

003103 

 

ภาษาองักฤษ 2 

English II 

        การเรียนภาษาองักฤษขนัพืนฐานต่อเนืองจากกระบวนวิชาภาษาองักฤษพืนฐาน 

1 ซึงมีจุดมุ่งหมายพฒันา ความสามารถทางภาษา ในการใชภ้าษาองักฤษเพือการ

สือสาร ทงัทางด้านการพูดและการเขียน เพือพฒันาโครงสร้างทางภาษาและ

ไวยากรณ ์เพือตอบสนองความตอ้งการของตนเอง มีส่วนร่วมในการมีปฎิสัมพนัธ์

ทางสังคมไดอ้ย่าง เหมาะสม เขา้ใจและตระหนักถึงความแตกต่างดา้นวฒันธรรมของ

ชนชาติต่าง ๆ ใชภ้าษาองักฤษเพือสืบคน้หาขอ้มูลเพือสร้างองคค์วามรู้ในรูปแบบ

ของการพูดและการเขียน มีส่วนร่วมในบริบททางวิชาการ และเพือ ความเพลิดเพลิน 

และเพิมพูนความรู้ ในบริบททางสังคมทงัในและนอกมหาวิทยาลยั และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต  

3(2-2-6) 

003103 ภาษาองักฤษ ๓ 

English III 

         การใชภ้าษาอังกฤษเพือการสือสารโดยเน้นทงั ๔ ทกัษะได้แก่ทกัษะการฟัง

สันๆ เพือจบัใจความสําคญั การพูดทกัทาย การแนะนาํ ตวัเอง การขอและให้ขอ้มูล 

การตอ้นรับ การพูดโทรศพัท ์ตีความและสรุปความ การพูดแสดง ความยินดี เสียใจ

และขอโทษ การใหเ้หตุผล การฝึกเขียนความเรียงหลกัการอ่านและการฝึกอ่านเพือ

จบัใจความสําคญั การอ่านเพือตีความและสรุปความ เช่น การอ่านหนงัสือพิมพ ์ อ่าน

ข่าว บทความ การโฆษณา การฝึกเขียนย่อหน้าและบนัทึกขอ้ความสันๆ มีหนังสือ

อ่านนอกเวลาประกอบ 

3(2-2-6) 

003201 

 

ภาษาอาเซียนเพือการสือสาร   

Asean  Language  for  Communication  

        ศึกษาภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 10  ประเทศ  เน้นคํา ทีใช้ในการ

ติดต่อสือสาร  ทกัทาย  ความสําคญั ของภาษาในกลุ่มอาเซียน  ทีใชเ้ป็นเครืองมือใน

การสือสารระหว่างกนั  การใชภ้าษาเพือการสือสาร ทงั การฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน  การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาํความรู้ทีไดรั้บจากการศึกษา ภาษาต่าง 

ๆ   เพือการสือสารไปใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

3(2-2-6) 

 

 



 

003107 ภาษาองักฤษสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

English for Information and Communication Technology 

        อ่าน ดูและการฟังภาษาองักฤษทางสือสิงพิมพแ์ละสือภาพและเสียงประเภทต่าง 

ๆ ทีใหค้วามรู้ ความบนัเทิงและข่าวสารขอ้มูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือสาร  และเหตุการณ์สําคญัทีเกิดขึนในโลกปัจจุบนั  เพือจบัใจความสําคญั คิด

วิเคราะห์ สนทนาโตต้อบ นาํเสนอดว้ยสือภาพและเสียง รวมถึงงานเขียนเพือแสดง

ความคิดเห็นอย่างมีหลกัการ 

3(2-2-6) 

 

 

003306 ภาษาองักฤษกบัการกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

English Languages for ASEAN 

        ศึกษาหาความรู้เกียวกบัประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ถึงวามสําคญัของ

ภาษาองักฤษ ซึงจะเป็น      ภาษากลางของคนในอาเซียน  ในการติดต่อสือสาร  และ

การทาํงานร่วมกนั  อ่านสิงทีอยูร่อบตวั  ทีเป็น       ภา ษาอังกฤษ เช่น ป้าย

ประกาศ  แผ่นพบั สิงตีพิมพ ์หนังสือพิมพ ์หรือแมแ้ต่ฉลากสินคา้ การใชค้าํศพัท์

เหล่านนัในชีวิตประจาํวนัดว้ย  เช่น  พูด  หรือเขียน  เป็นภาษาองักฤษกบัคนรอบขา้ง

ได ้

3(3-0-6) 

1.4 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์  

004101 

 

สถิติพืนฐาน 

Basic Statistics 

        ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ  การนาํเสนอขอ้มูลและการวิเคราะห์ขนัพืนฐาน  การ

วดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจายของขอ้มูล  การแจกแจงความน่าจะ

เป็น  แบบไม่ต่อเนืองและแบบต่อเนือง  การแจกแจงการชกัตวัอยา่ง  การประมาณคา่ 

และการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์  โดยฝึกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทีเหมาะสม 

3(3-0-6) 



 

004102 

 

มนุษยก์บัสภาพแวดลอ้ม 

Man and Environment 

       ศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

สังคม เศรษฐกิจและอนาคตของมนุษย ์ โดยพิจารณาถึงปัญหาพลงังาน  ประชากร  

การเปลียนแปลงสภาพแวดลอ้ม  การอยู่ร่วมกนัของสิงมีชีวิต การสร้างจิตสํานึกและ

ความร่วมมือให้กบัชุมชนเพือการอนุรักษ์และปรับปรุงสิงแวดลอ้ม รวมทงัให้มี

การศึกษาจากกรณีศึกษาด้านสิงแวดลอ้ม 

3(3-0-6) 

 

004103 

 

คณิตศาสตร์พืนฐาน 

Basic Mathematics 

        ศึกษาตรรกศาสตร์และทฤษฎีของเซต ระบบจาํนวน ความสัมพนัธ์ฟังกช์นัและ

กราฟฟังก์ชนั พีชคณิตและฟังก์ชัน ทรานเชนเคลตลั  กราฟและสมการเส้นตรง 

พาราโบลาวงกลม อิลิปส์และไฮเปอร์โบลา  เมทริกซ์และดีเทอร์มิเนนท ์  ระบบ

สมการเชิงเส้น  การเรียงลาํดบั  การจดัหมู่  ทฤษฎีทวินาม   และการ 

3(3-0-6) 

004104 

 

คณิตศาสตร์ 

Mathematics 

        ศึกษาถึงดอกเบียและค่ารายปี  อสมการอย่างง่าย  เมทริกซ์และดิเทอร์มิเนนท ์ 

ค่าลิมิตของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และการหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัแบบต่างๆ  การ

ประยุกต์ของอนุพนัธ์  ได้แก่การหาค่าสูงสุดและตาํสุด  การอินทิเกรตฟังก์ชัน

พีชคณิต  และการประยกุตอิ์นทิกรัลทีมีค่าจาํกดัและไม่จาํกดั  การหาอนุพนัธ์เฉพาะ

ส่วน 

3(3-0-6) 

004105 

 

แคลคูลสัประยกุตส์าํหรับธุรกิจ 

Applied Calculus  for Business 

        ค่าลิมิตของฟังก์ชัน อนุพนัธ์และการหาอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัแบบต่างๆ การ

ประยุกต์ใช้ของอนุพนัธ์ในเชิงธุรกิจ การอินทิเกรตฟังก์ชันพีชคณิต และการ

ประยกุตใ์ชอ้ินทิกรัลทีมีค่าจาํกดัและไม่จาํกดัในเชิงธุรกิจ 

3(3-0-6) 

 

 

 



 

004114 ระบบคอมพิวเตอร์ 

Computer  systems 

       ศึกษาเกียวกบัความรู้เบืองตน้ทางคอมพิวเตอร์ ระบบจํานวน การแทนเลขฐาน

แบบต่างๆ การบวกและการลบเลขฐาน รหัสมาตรฐานเอปซีดิก และแอสกี 

คุณสมบติัทางตรรกของอุปกรณ์ทีใช้เก็บ และประมวลผลขอ้มูล การแบ่งส่วน

หน่วยความจํา ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชุดคาํสั ง  กระแสขอ้มูลและ

แผนภาพระบบควบคุมของการประมวลอย่างง่าย อุปกรณ์รับเขา้/ ส่งออกและระบบ

ควบคุมหน่วยความจาํแคช 

3(2-2-6) 

 

004116 ชีวิตกบัความยงัยนื 

Life and Sustainability 

         การดาํเนินชีวิตอย่างเท่าทนัการเปลียนแปลงของโลก  เข้าใจความสัมพนัธ์

ระหว่างพลวตัของธรรมชาติมนุษย ์และสรรพสิง  ทงัสิงแวดลอ้มสรรสร้าง  การใช้

พลงังาน เศรษฐกิจ สังคมในความขดัแยง้และการแปรเปลียน  ตลอดจนองค์ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม  ทีนาํไปสู่การปรับเปลียนวิถีชีวิตสู่ความยงัยืน 

3(2-2-6) 

004117 โลกแห่งเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

World of Technology & Innovations 

         ปรัชญา แนวคิดและการสร้างสรรคเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมต่าง ๆ  ในปัจจุบนั

และอนาคต  การพฒันา การประยกุตใ์ชแ้ละการจดัการ บทบาทและผลกระทบจาก

การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม 

3(2-2-6) 

 หมวดวชิาเฉพาะ 

กลุ่มวชิาแกน 

 

101205 ภาษาองักฤษสาํหรับนกับริหาร 

English for Business 

       นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เขา้ใจเพือฝึกฝนทกัษะทงั 4 ทกัษะในการฟังพูดอ่านและเขียน

การเขียนขอ้ความระดบัยอ่หนา้และฝึกฝนทกัษะการอ่านโดยการจบัประเด็นเรืองเพือ

ใชเ้ป็นขอ้มูลในการเขียนนอกจากนีนกัศึกษายงัไดฝึ้กทกัษะการเขียนเพือสมคัรงาน

ใชเ้ทคนิคต่างๆหาแนวคิดประเด็นและหัวขอ้ทีจะเขียนขอ้ความระดบัย่อหน้าเขียน

ประโยคนาํเรืองหรือประโยคนาํเสนอประเด็นหลกั (Topic sentence) ไดอ้ยา่งกระชบั

3(2-2-6) 



 

ชัดเจนจดบันทึกย่อบทอ่านได้ถูกต้องเพือเขียนระดับย่อหน้าอ่านและเข ้าใจ

จุดประสงคแ์ละทศันคติของผูเ้ขียนต่อเรืองทีเขียนไดเ้ขา้ใจหลกัการหางานทาํในส่วน

ทีเกียวกบัการอ่านและเขา้ใจประกาศรับสมคัรงาน   - การกรอกแบบฟอร์มสมคัรงาน  

- การเขียนประวตัิย่อและจดหมายสมคัรงาน – การใชภ้าษาอังกฤษเพือการสือสาร

โดยเน้นทกัษะการฟังและการพูดเพือการสัมภาษณ์งานการตอบคาํถามสัมภาษณ์

สมคัรงาน 

 

101201 

 

 

การจดัการองคก์ารและสิงแวดลอ้ม 

Managing  Organization and Environment 

         ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ธุรกิจกับสิงแวดล้อม รวมถึง

หลักในการบริหารและหน้าทีสําคญัของผูบ้ริหาร  เพือเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารธุรกิจให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร  และศึกษา

หลกัจริยธรรมของการดาํเนินธุรกิจ 

3(3-0-6) 

101203 การเงินธุรกิจ 

Business Finance 

         ศึกษาขอบเขต  บทบาท  และหนา้ทีของฝ่ายการเงิน  เป้าหมาย และความสําคญั

ของการบริหารการเงินของธุรกิจ  รูปแบบของธุรกิจ    เทคนิคของการวิเคราะห์ทาง

การเงิน   หลกัเบืองตน้ในการบริหารการเงินของธุรกิจ  ให้มีประสิทธิภาพ ทงัในดา้น

การวางแผนทางการเงิน  การจดัหาเงินทุน และการจดัสรรเงินทุน 

3(3-0-6) 

101204 หลกัการตลาด 

Principles of Marketing 

          ศึกษาถึงความหมายและความสําคญัของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลกั

ทางธุรกิจอยา่งหนึง โดยกล่าวถึงหลกัการตลาด  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  หนา้ทีทาง

การตลาด  สถาบนัทางการตลาด  และบทบาทของการตลาดทีมีต่อเศรษฐกิจและ

สังคม 

3(3-0-6) 

101301 

 

การจดัการการผลิตและการปฏิบติัการ 

Production and Operation Management 

         ศึกษาหน้าที  ปัญหา  เทคนิคการแกปั้ญหา และการตดัสินใจของผูบ้ริหารใน

การปฏิบตัิการของกิจการด้านการผลิตและกิจการด้านการบริการ หัวขอ้ศึกษา

3(3-0-6) 



 

ประกอบดว้ยผลกระทบเชิงกลยทุธ์ของการปฏิบติัการกระบวนการผลิต การวดังาน 

การวางแผนและตารางการปฏิบติัการ การควบคุมสินคา้คงเหลือ การจดัซือและการ

ควบคุมคุณภาพ 

 

101302 

 

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

Human  Resource Management 

          ศึกษาถึงบทบาทความรับผิดชอบและหน้าทีของหน่วยงานบริการทรัพยากร

มนุษยใ์นองคก์ร การวางแผนกาํลงัคน การสรรหาบุคคล การอบรมและพฒันา การ

ประเมินผลการปฏิบติังาน การจ่ายค่าตอบแทน การเงือนไขและโยกยา้ยพนักงาน 

การจดัสวสัดิการ  การส่งเสริมกําลงั  การติดต่อสือสาร  แรงงานสัมพนัธ์  ระบบ

สารสนเทศ  ทรัพยากรมนุษยแ์ละกฎหมายแรงงาน 

3(3-0-6) 

101402 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือความสามารถในการแข่งขนั 

Strategic Management for competition 

        ศึกษาการพฒันาทกัษะการกาํหนดกลยุทธ์ทีดีกว่าสําหรับองคก์าร โดยเริมจาก

ศึกษาการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มองคก์ารภายนอกและภายในทงัในระดบัโลกและ

ระดบัทอ้งถิน การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม กลยุทธ์ระดบัองคก์ารและระดบั

ธุรกิจ กลยทุธ์ในการแข่งขนัสําหรับอุตสาหกรรมทียงัไม่มีการรวมตวั กลยุทธ์การ

แข่งขนัสําหรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ กลยทุธ์การแข่งขนัสําหรับอุตสาหกรรมทีเจริญ

เตม็ที กลยทุธ์การแข่งขนัสําหรับอุตสาหกรรมทีถดถอย 

3(3-0-6) 

291104 

 

การบญัชีเบืองตน้ 

Introduction to Accounting 

            ศึกษาหลกั และขอ้ปฏิบตัิทางการบญัชี  การวิเคราะห์   การบนัทึก และการ

จาํแนกประเภทรายการทางการเงิน ตลอดจนจดัทาํงบการเงินการปรับปรุงรายการ

เมือสินสุดงวด การบญัชีของธุรกิจซือขายสินคา้ บญัชีคุมยอดและสมุดรายวนัเฉพาะ

ระบบใบสําคญัและภาษีมูลค่าเพิม 

3(2-2-6) 

 

 

 

 



 

391303 

 

การภาษีอากร 

Taxation 

        ศึกษาถึงลกัษณะหลกัการและวิธีการคาํนวณภาษีอากรทุกประเภททีจดัเก็บใน

ประเทศไทยเป็นภาษีประมวลรัษฏากรกฎหมายศุลกากรกฎหมายสรรพสามิตและ

ภาษีทีจดัเก็บโดยองคก์ารบริการส่วนทอ้งถินและวิธีการอุทธรณ์การประเมินภาษีทุก

ประเภท 

3(3-0-6) 

 

 

391304 กฎหมายเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจ 

Business  law 

         ศึกษาถึงหลกักฎหมายว่าดว้ยสัญญาและหนีหลกักฎหมายซือขายเช่าทรัพยเ์ช่า

ซือกู ้ยืมเงิน (รวมทงัสัญญากู้เบิกเงินเกินบญัชีหรือสัญญาบญัชีเดินสะพดั)  หลัก

กฎหมายว่าดว้ยคาํประกนัจาํนองจาํนําหลกักฎหมายว่าด้วยตวัแทนและกฎหมายว่า

ดว้ยตวัเงินหุน้ส่วนบริษทัหลกักฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา 

3(3-0-6) 

491202 

 

การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและเชิงปริมาณ 

Quantitative and Statistical Analysis 

       ศึกษาการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกียวกบัค่าเฉลียและสัดส่วนของประชากร

การทดสอบไคกาํลงัสองการวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์การถดถอยและ

สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายการวิเคราะห์อนุกรมเวลาทฤษฎีการตดัสินใจการโปรแกรมเชิง

เส้น PERT  CPM และการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทีเกียวขอ้งกบัหวัขอ้ทีศึกษา 

3(3-0-6) 

591201 

 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 Business Economics 

         การกําหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทานแนวความคิดรากฐานของทฤษฎี

อรรถประโยชน์และเส้นความพอใจเท่ากนัเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคแนวความคิด

รากฐานของทฤษฎีการผลิตทฤษฎีการผลิตและตน้ทุนรูปแบบต่างๆของตลาดกบัดุลย

ภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรมทฤษฎีทวัๆไปว่าดว้ยตลาดและราคาของปัจจยั

การผลิตหลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทงัในระดบัจุลภาคและมหภาค โดยวิเคราะห์

อุปสงคแ์ละความยดืหยุน่ การประมาณอุปสงค ์การพยากรณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์การผลิตและตน้ทุนการผลิต การกําหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ 

3(3-0-6) 



 

และการกาํหนดราคาในทางปฏิบติั การวิเคราะห์ปัญหาดว้ยโปรแกรมเส้นตรง การ

วิเคราะห์ความเสียงและความไม่แน่นอน รวมทงัการประยุกต์หลักและทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ เพือใชใ้นการบริหารงานในดา้นต่าง ๆ 

 

 

 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้านบริหารธุรกจิ 

 

102401 สัมมนาการบริหารธุรกิจ 

Seminar in Business Management 

 ศึกษาถึงปัญหาดา้นตา่งๆทางการบริหารธุรกิจ ในระดบัการวางแผนงาน การ

ปฏิบติังานและการควบคุมงานการดาํเนินงานโดยเนน้ถึงการวิเคราะห์ การกาํหนด

ปัญหา การคน้หาสาเหตุของปัญหา  และการหาแนวทางแกไ้ขทางการบริหารธุรกิจ 

ตลอดจนการปรับปรุงการดาํเนินงานของกิจการ   โดยใชก้รณีศึกษาถึงกิจการทีประสบ

ความสําเร็จและประสบความลม้เหลวในดา้นต่างๆทงัในอดีตและปัจจุบนัฝึกหดัให้

นกัศึกษารูจ้กันาํวิชามาประยุกต ์และแกปั้ญหาทงัในรูปการทาํรายงาน รวมทงัการ

อภิปรายในลกัษณะต่างๆ 

3(3-0-6) 

102402 การประกอบการ 

Entrepreneurship 

                ศึกษาความหมายและแนวทางในการเป็นผูป้ระกอบการและการเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค ์เพือใหผู้บ้ริหารมีความคิดริเริมทีจะประกอบธุรกิจของตนเอง หรือ

ใชแ้นวทางของผูป้ระกอบการมาเสริมสร้างประสิทธิภาพในองคก์าร รวมทงัใหมี้การ

จดัสัมมนาผูป้ระกอบการเพอืเป็นกรณีศึกษา 

3(3-0-6) 

122203 การบริหารการเงิน 

Financial Management 

       ศึกษาถึงบทบาทของการบริหารการเงิน หนา้ทีของผูบ้ริหารการเงินและ

เป้าหมายของการบริหารการเงินของธุรกิจ ศึกษาเทคนิคต่างๆในการบริหารการเงิน  

การวิเคราะห์เพือการวางแผนและพฒันาการตดัสินใจ ทางการเงิน  เทคนิคในการ

บริหารสินทรัพยห์มุนเวียน การวางนโยบาย เกียวกบัการบริหารหนีสินและสินคา้

คงเหลือ การวิเคราะห์งบประมาณจ่ายลงทุนภายใตส้ถานการณ์ตา่งๆการกาํหนด

3(3-0-6) 



 

โครงสรา้งเงินทุนและส่วนผสมทางการเงินทีเหมาะสมจากหนีสิน และส่วนของผูถื้อ

หุน้และจากตราสาร ทางการเงินใหม่ ๆ การประเมินมูลค่าและตน้ทุนของเงินทุนเพือ

นาํมาใชใ้นการตดัสินใจจดัหา การจดัหาเงินทุนระยะสัน ระยะปานกลางและระยะยาว  

การตีราคาของธุรกิจ และการกาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

132204 การจดัการธุรกิจออนไลน ์

Online  Business  Management 

            ศึกษาแนวคิด หลกัการ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ทีทาํใหธุ้รกิจออนไลน์ประสบ

ความสําเร็จ การวางแผนจดัตงัธุรกิจออนไลน ์การสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์ การ

ติดตามและวดัผลแคมเปญโฆษณาออนไลน์ การปรับเวบ็ไซตใ์ห้ติดอนัดบับนเสิร์ชเอน็

จิ น การทาํวิจยักระแสนิยมบนโลกออนไลน์ นกัศึกษาจะไดฝึ้กปฏิบติัเทคนิคต่างๆ และ

รู้จักวิเคราะห์ เพือนําไปสู่การให้คาํแนะนําทีเหมาะสมสําหรับธุรกิจออนไลน์ทงัใน

ประเด็นดา้นการตลาด การเงิน การบญัชี การจดัการ  และการสร้างความไดเ้ปรียบ

เหนือคู่แข่งผา่นการปรับปรุงเว็บไซต ์

3(3-0-6) 

132205 การวิเคราะห์ผูบ้ริโภคและการเขา้ถึงผูบ้ริโภค 

Consumer Analysis and Consumer Insights 

           ศึกษาแนวคิดการเจาะลึกพฤติกรรม วิถีการดาํเนินชีวิต ขอ้มูลเชิงลึกและอุปนิสยั

ของผูบ้ริโภคทีเกิดขึนในปัจจุบนั การคน้หาแรงจูงใจในการเลือกซือสินคา้ของ

ผูบ้ริโภค การคาดการณ์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีจะเกิดขึนในอนาคต การวางแผนกล

ยุทธ์การตลาดทีมีประสิทธิภาพเพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่าง

ถูกตอ้ง และการนาํเสนอการขายและปิดการขายอย่างมืออาชีพ 

3(3-0-6) 

132304 การบริหารการตลาด 

 Marketing  Management 

           ศึกษาความสําคญัของการบริหารด้านการตลาด วิวฒันาการแนวความคิด

ทางดา้นการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค  การวดัผลการขาย  และการพยากรณ์  การ

วางแผนดา้น  การตลาด  การกาํหนดนโยบายสินคา้  การส่งเสริมโดยเน้นถึงการ

วางแผนและการควบคุมทางดา้นการตลาด การกาํหนดนโยบายราคา กลวิธีการเลือก

ช่องทางการจําหน่าย การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพือการแข่งขนัภายใตภ้าวะการ

เปลียนแปลงของสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบนั เพือบรรลุสู่เป้าหมายของกิจการ

และการตลาดเพือความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 

3(3-0-6) 



 

132401 การบริหารโลจิสติกส์ 

Logistic  Management 

            ศึกษาวิธีการจดัการโลจิสติกส์ทีเขา้มามีผลต่อการจดัการภายในการดาํเนินงาน

ขององคก์รเพือใหสิ้นคา้หรือบริการนนัส่งมอบถึงมือลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง 

และศึกษาถึงกิจกรรมต่างๆ ทีครอบคลุมถึงกระบวนการโลจิสติกส์ทงัหมดได้แก่ การ

กระจายสินคา้  การบริหารลูกคา้ การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค ์ การบริหาร

สินคา้คงคลงั  การติดต่อสือสารดา้นโลจิสติกส์   การจดัการวตัถุดิบ กระบวนการสงัซือ  

การหีบห่อและบรรจุภณัฑ ์ การเลือกสถานทีตงัโรงงานและคลงัสินคา้ การจดัหาสินคา้

และวตัถุดิบ การจดัการสินคา้รับคืน   การขนส่ง  คลังสินคา้    และการจดัเก็บสินคา้    

โดยเนน้การใชแ้นวคิดตน้ทุนรวมเพือลดตน้ทุนรวมของกิจกรรมโลจิสติกส์ 

3(3-0-6) 

142302 ระบบสารสนเทศเพือการบริหารธุรกิจ  

Management Information Systems 

          ความหมาย  แนวคิด  และโครงสร้างของระบบสารสนเทศทีมีต่อองค์การ  การ

วิเคราะห์  ออกแบบการพฒันาระบบขอ้มูล  ความตอ้งการใช้ขอ้มูลเพือการตดัสินใจ

ของผูบ้ริหาร  การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  โทรคมนาคม  และการจัดการองค์

ความรู้  มาประยกุตใ์ชใ้นระบบขอ้มูลดา้นต่างๆ  การจดัการระบบฐานขอ้มูลและระบบ

รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล  เพือให้ทนักบัการเปลียนแปลงและเหมาะสมกบัการ

บริหารองคก์าร  ผลกระทบของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชที้มีต่อทกัษะการ

ทาํงานของผูบ้ริหาร  โครงสร้าง  และวัฒนธรรมขององค์การ  การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั 

3(2-2-6) 

142403 การวิจยัธุรกิจ  

Business Research 

        ศึกษาความสําคญัและขอบเขตของการวิจยัธุรกิจ เทคนิคและหลกัการในการทาํ

วิจยัทางธุรกิจ การประยกุตก์รรมวิธีในการวิจยั  เขา้กับวิชาการแขนงต่างๆ ทางธุรกิจ  

โดยศึกษาดว้ยการทาํวิจยัภาคสนาม 

3(2-2-6) 

 

 

 

 



 

152204 ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

Computer System 

          ความรู้เบืองต้นในการออกแบบเครือข่าย ลักษณะ รูปแบบ เครือข่ายต่างๆ 

หลักการทาํงานและประเภทโครงสร้างของระบบเครือข่ายอุปกรณ์ทีใช้ในระบบ

เครือข่ายรูปแบบวิธีการ ชนิดของข่ายงานคอมพิวเตอร์ หลกัการสือสารขอ้มูลด้วย

คอมพิวเตอร์ การประยกุตใ์ชร้ะบบเครือข่ายในธุรกิจ 

3(3-0-6) 

101309 การบญัชีบริหารสําหรับนกับริหาร 

Managerial  Accounting  for  Executives 

        อธิบายความหมายและวิเคราะห์ความหมายของขอ้มูลทางการบญัชี  เพือ

ประโยชน์ในการบริหาร  เช่น การรายงานภายในเพือใชใ้นการควบคุม   การวิเคราะห์

งบการเงินขนัตน้  งบแสดงการเปลียนแปลงฐานะการเงิน  และงบแสดงการเคลือนไหว

ของเงินทุน   การใชข้อ้มูลจากบญัชีตน้ทุนเพือการบริหาร   ความสําคญัของตน้ทุน   

ปริมาณและกําไร    การใชง้บประมาณ   การวางแผนควบคุมต่างๆ โดยเน้นให้

นกัศึกษาเขา้ใจถึงการใชข้อ้มูลและขอ้จาํกดัต่างๆ  ของขอ้มูลทางบญัชี 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวชิาเฉพาะด้านคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

 

152302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

System Analysis and Design 

         ศึกษาการวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบและการใชร้ะบบสารสนเทศสําหรับ

หน่วยงาน วงจรการพฒันาระบบ เครืองมือสําหรับการวิเคราะห์ระบบงาน การ

วิเคราะห์ปัญหาและการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์ การ

พิจารณาความเป็นไปไดใ้นการนําระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช ้การออกแบบระบบงาน

คอมพิวเตอร์ การพิจารณาเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีเหมาะสม การเขียน

ขอ้กาํหนดรายละเอียดสําหรับโปรแกรม การออกแบบพฒันาซอฟตแ์วร์ การนาํระบบฃ

ไปใชง้านและการประเมิน70ผลหลงัจากการใชง้าน 
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152304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Business 

            ความรู้ทวัไปเกียวกบัการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ด้านโครงสร้างพืนฐานทาง

เทคโนโลยี ไดแ้ก่ เทคโนโลย ีเวิลด์ไวด์เว็บ และแนวโนม้ของเทคโนโลย ีระบบการชา

ระเงินอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาเกียวกับการรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล ความมนัคง

ปลอดภัยสารสนเทศ และการเขา้รหัสข้อมูลลับ ด้านการประยุกต์ใช้การพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ การคา้ปลีก การคา้หุน้ การธนาคาร การศึกษาและการบริการทาง

สุขภาพ การพาณิชยร์ะหว่างธุรกิจและลูกคา้ ระหว่างธุรกิจกบัธุรกิจ และการพาณิชย์

ภายใน โมเดลของการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์จากมุมมองทางการดาเนินงานและกล

ยทุธ์ทางธุรกิจ ปัญหาทางดา้นนโยบาย กฎหมายและนโยบายทีเกียวขอ้งกบัการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาเกียวกับความลับเฉพาะส่วนบุคคล ความมนัคงปลอดภยัของ

ขอ้มูล การคดัเลือกเนือหาและการจดัอนัดบั ลิขสิทธิและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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152305 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

Business Information System 

      ความหมาย บทบาท องคป์ระกอบและลกัษณะของระบบสารสนเทศเพอืการจดัการ 

โครงสร้างของระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในองคก์ร ประเภทของระบบ

สารสนเทศ การบริหารทรัพยสิ์นระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การนาํระบบสารสนเทศมา

ใช้ในการพัฒนาองค์กรและการนํา เทคโนโลยีเข ้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เช่น 

เครือข่ายสังคม คลาวดค์อมพิวติ ง การวิเคราะห์ขอ้มูลและสารสนเทศขนัสูง การจาํลอง

หน่วยความจําแฟลชทีมีสภาพพร้อมใช้งาน การประยุกตใ์ช้บนโทรศพัท์เคลือนที 

เทคโนโลยีสีเขียว เป็นตน้ 
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152306 ความมนัคงของระบบสารสนเทศ 

Information System Security 

           ความรู้เบืองตน้เกียวกบัความปลอดภัยดา้นระบบสารสนเทศ ประเภทของภยั

คุกคามและการป้องกนั การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ นโยบายและการปฏิบติั

เพือความมนัคงของระบบ การจดัการและการบริหารดา้นความมนัคง ตลอดจนระเบียบ

และจริยธรรม 
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152403 โครงการงานคอมพิวเตอร์  

Computer Project 

          นกัศึกษาจะตอ้งทาํการคน้ควา้วิจยั หวัขอ้และเนือหา  โดยเลือกหัวขอ้โครงงาน

ทางดา้นคอมพิวเตอร์ จากหวัขอ้โครงงานทีสาขาวิชาพิจารณา  หรือนักศึกษากาํหนด

ขึนโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา นกัศึกษาจะตอ้ง เขียนเคา้โครงของโครงงาน และ

นําเสนอต่อคณะกรรมการทีแต่งตงัขึนโดยทางสาขาวิชา  ศึกษาวิจัยดําเนินงานให้

เป็นไปตามแผน คน้ควา้และพฒันาโปรแกรมทีเหมาะสม ภายใตค้วามดูแลจากอาจารย์

ทีปรึกษา  นาํเสนอผลงานต่อหนา้คณะกรรมการทีแต่งตงัขึนโดยสาขาวิชา 
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 2. กลุ่มเทคโนโลยีเพืองานประยุกต์  

152206 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในชีวติประจาํวนั 

Internet Technology for Daily Uses 

         เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)  เอสเอ็มทีพี (SMTP)  

เอฟทีพี(FTP)  เอชทีทีพี(HTTP)  และไอพี(IP) ในอนาคต เทคโนโลยีเครือข่ายเว็บ 

ภาษาไฮเปอร์มาร์กอบั(Hyper Markup) และวีอาร์เอ็มแอล(VRML) การติดตงัและดูแล

อินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ระบบความปลอดภยับนอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีมลัติมีเดีย 

รูปแบบของแฟ้มมลัติมีเดีย เทคโนโลยใีนการบีบอดัแฟ้มขอ้มูล เทคนิคและเครืองมือ

ในการพฒันาระบบมลัติมีเดียและกราฟิก การประยุกตใ์ช้งานอินเตอร์เน็ต ระบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก และมลัติมีเดีย อินทราเน็ตเพือเพิมผลผลิตให้องคก์ร และการทาํ

ธุรกิจผ่านสืออินเตอร์เน็ต 
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152207 โปรแกรมประยุกตร์ะบบสาํนกังานอตัโนมติั 

Application Programs in Office Automation System 

         ความหมายและความสําคญัของระบบสํานักงานอัตโนมติั ระบบการจัดการ

ข่าวสารในสํานักงานอตัโนมติั แนวคิดการออกแบบและพฒันาสํานักงานอัตโนมติั  

การใชง้านโปรแกรมประยกุตส์ําหรับระบบสํานกังานอตัโนมติั 
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152301 ระบบฐานขอ้มูล 

Database  System 

       แนวคิดของฐานขอ้มูล และการจดัการฐานขอ้มูลตวัแบบขอ้มูลแบบเชิงลาํดับชนั 

แบบเชิงเครือข่ายและแบบเชิงสัมพนัธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การป้องกันขอ้มูล 

ความมนัคง 
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152402 สัมมนาดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

Seminar in  Business Computer 

   ศึกษานอกเหนือจากรายวิชาทีไดเ้รียนมาแลว้ในวิชาอืนซึงหวัเรืองจะกาํหนดขึนตาม

เหมาะสม โดยการกําหนดชือพร้อมทังจัดทําหัวข้อเรืองในวิชานันๆขึนมา เพือ

ทาํการคน้ควา้ 
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 3. กลุ่มเทคโนโลยีและวธิกีารทางซอฟต์แวร์  

152205 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

          การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและหน้าทีภาษาสําหรับเขียน

โปรแกรม การแทนค่าอินทิเจอร์ ค่าจํานวนจริง คาแรคเตอร์และคาํสั งชนิดขอ้มูล 

ค่าคงทีตวัแปร  โครงสร้าง ลกัษณะขอ้มูล กรอบ การแสดงออก การประกาศตวัแปร 

โครงสร้างการควบคุมและรายการยอ่ย ศึกษาภาษาทีใชใ้นการเขียนโครงสร้าง 
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152307 เครืองมือในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั 

Webware 

          เครืองมือและเทคนิคในการออกแบบและสร้า งเว็บแอปพลิเคชั น  โดยใช้

หลกัการของวิศวกรรมซอฟตแ์วร์  และการใชง้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ทีเกียวกับการ

พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั  ประกอบดว้ย HTML, Perl, PHP, ภาษาสคริปต ์ การออกแบบ

และการใชง้านฐานขอ้มูล 
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152308 การเขยีนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

Object Oriented Programming 

         วตัถุแนวคิดเชิงวตัถุ องคป์ระกอบพืนฐานของวตัถุ คลาส และตวัอย่างขอ้ความ 

กรรมวิธีการถ่ายทอดคุณสมบติั การวิเคราะห์ และการออกแบบเชิงวตัถุ การเขียน

โปรแกรมเชิงวตัถุ 
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 4. กลุ่มโครงสร้างพนืฐานของระบบ  

152208 โครงสรา้งขอ้มูลและขนัตอนวิธี 

Data Structures and Algorithms 

          ความหมายและลกัษณะขอ้มูลทีจะนํามาประมวลผล ความหมายและชนิดของ

โครงสร้างขอ้มูลการเรียงลาํดบัและการคน้หาขอ้มูลแบบต่าง ๆ  การสร้างลาํดบัขนัตอน 

การจดัการโครงสร้างขอ้มูล และความสัมพนัธ์ระหว่างอัลกอริทึมกับโครงสร้างของ

ขอ้มูล 
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152209 เครือขา่ยและโทรคมนาคมดิจิตอล 

Digital Telecommunication and Network 

       เครือขา่ยและโทรคมนาคมดิจิตอลจากมุมมองทางการจดัการ หลกัทฤษฎีและหลกั

เทคนิคเบืองหลงัเครือขา่ย และประเด็นทีเกียวขอ้งกบัสิงแวดลอ้มของเครือขา่ย ภยั

คุกคามและการจดัการความมนัคงของเครือขา่ย 
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 กลุ่มวชิาเอกเลอืก  

 1.กลุ่มวชิาการบริหารการเงนิและการลงทุน    

123201 

 

การเงินการธนาคาร 

Money and Banking 

       การศึกษาความหมาย ความสําคญัและบทบาทของเงิน ชนิดของเงินตรา  ปริมาณ

เงินและการหมุนเวียนของเงิน ทฤษฎีว่าดว้ยปริมาณเงินเบืองตน้ ภาวะเงินเงินฝืด 

ผลกระทบและแนวทางกา รแก้ไข ดุลการชําระเงินและความสํา คัญของ

ดุลการชาํระเงินระบบการเงินระหว่างประเทศ  ระบบธนาคารพาณิชย ์แหล่งทีมา

และใชไ้ปของเงิน เครดิต การสร้างและการหดตวัของเงินฝาก สภาพคล่อง เงินสด

สํารองของธนาคารพาณิชย ์ลกัษณะสถาบนัการเงินอืนๆ วตัถุประสงค ์หน้าทีและ

ความสําคญัของธนาคารกลาง  นโยบายทางการเงินกลไกลของการควบคุมปริมาณ

เงินในระบบเศรษฐกิจ  โดยเนน้ศึกษาถึงการเงินการธนาคารของประเทศไทย 
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123202 

 

การเงินส่วนบุคคล 

Personal Finance 

        ศึกษาถึงการกาํหนดเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงของชีวิตของบุคคล การ

จดัหาเงินทุนและการวางแผนการใชเ้งินในชีวิตประจาํวนัในดา้นต่างๆอย่างมีระบบ 

ดว้ยการจดัทาํงบการเงินอยา่งถูกตอ้ง ส่งเสริมใหมี้การออมเงนิและการนาํเงนิออมไป

ลงทุนหาผลประโยชน์ในดา้นต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการใชเ้ครดิตอย่าง

เหมาะสม  การสร้างสวสัดิการเพือความมนัในชีวิต การทาํประกนัชีวิตและทรัพยสิ์น 

การวางแผนภาษีเงินไดแ้ละการเสียภาษี  การพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เกิด

ความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตรใจดว้ยการรู้จักการใชจ่้ายเงิน 
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123302 

 

การบริหารสินเชือ 

Credit Management 

      ศึกษาถึงความสําคญัและประเภทของสินเชือ การกาํหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์

เงือนไข การพิจารณาการใหสิ้นเชือของธุรกิจการคา้ สถาบนัการเงิน เทคนิคทีใช้ใน

การวิเคราะห์และพิจารณาสินเชือ  การกาํหนดวงเงินสินเชือ การคิดอตัราดอกเบียที

เหมาะสม  การพิจารณา การวิเคราะห์โครงการเงินกู ้ การรายงานผลการควบคุมการ

กาํหนดนโยบายการติดตามทวงหนี แนวทางการแกไ้ขหนีทีมีปัญหา  และศึกษาการ

พิจารณาสินเชือเพือการนาํเขา้และการส่งออก ตลอดจนการใชร้ะบบการประมวลผล

โดยคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์สินเชือ 
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123303 

 

การวางแผนและควบคุมทางการเงิน 

Financial Planning and Control 

         ศึกษาแนวคิดและขอบเขตของกระบวนการวางแผนทางการเงิน เทคนิคต่างๆที

ใช้ในการวางแผนและควบคุมทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิงเทคนิคเกียวกบัการ

วิเคราะห์ทางการเงิน  การพยากรณ์ยอดขาย  การวิเคราะห์ปริมาณ ตน้ทุนและกาํไรว่า

มีผลต่อเสถียรภาพของระดบักําไรในอนาคต  การวิเคราะห์ผลแตกต่าง การจดัทาํ

งบประมาณการประเภทต่างๆ งบประแสเงินสด การจดัทาํงบการเงินล่วงหน้า การ

จาํลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ เครืองมือทางคณิตศาสตร์ กราฟและรูปแบบการจาํลอง

ต่างๆทางการเงิน เพือการวางแผนและควบคุมทางการเงินของธุรกิจประเภทต่างๆ 

เช่นกิจการผูผ้ลิต กิจการใหบ้ริการ กิจการไม่หวงัผลกาํไร และบริษทัขา้มชาติทงัดา้น

การจัดหา การจัดสรรเงินทีเหมาะสมตลอดจนการพิจารณาสภาวะเงินเฟ้อทีมี

ผลกระทบต่อการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 

3-0-6 

123312 

 

หลกัการประกนัภยั 

Principles of  Insurance 

        การศึกษาถึงลกัษณะของความเสียงภัยและความเสียหายทางการเงินทีอาจจะ

เกิดขึนไดก้บับุคคลทวัไป ธุรกิจและองคก์รต่างๆ ประเภทของความเสียหาย หลกัการ

ประกนัภยั ประโยชน์ของการประกันภยั การพิจารณาเลือกรับประกนั การประกนั

ต่อ ธุรกิจประกันภยั  การศึกษาประเภทของการประกนัภยัประเภทต่างๆเช่น การ

ประกนัอคัคีภยั  การประกนัภยัทางทะเล การประกนัอุบติัเหตุ การประกนัภยัรถยนต ์

และการประกนัชีวิต 

3-0-6 

123313 

 

การบญัชีธนาคาร และการตรวจสอบ 

Bank Accounting and Auditing 

        ศึกษาถึงการบญัชีของธนาคารพาณิชย ์ วิธีปฏิบติัการทาํงบดุล  การปิดบญัชี

ประจาํงวด  การทาํแบบรายงานทีตอ้งส่งธนาคารแห่งประเทศไทย  การตรวจสอบ

เบืองตน้เกียวกบัการบนัทึกรายการในสมุดบญัชี  ทะเบียน  สลิป  รายงานและ

เอกสารหลักฐานต่างๆ  ของธนาคารพาณิชยที์เกิดขึนประจําวนั  ตลอดจนถึงการ

ตรวจสอบระบบงานว่าเป็นไปตามระเบียบ  หลกัเกณฑ ์และคาํสั ง  หรือไม่ 
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123328 การลงทุนในตลาดอนุพนัธแ์ละนวตักรรมทางการเงิน 

Derivatives Investment and Financial Innovations 

        ศึกษาประเภทของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน สัญญาซือขายล่วงหน้าและ

สัญญาตรา สารสิทธิ บทบาทและหนา้ทีของตลาดอนุพนัธ ้การซือขายและกลไกของ

ตลาด ล่วงหนา้ ตวัแบบการกาํหนดราคาสําหรับสัญญาซือขายล่วงหนา้ การใชสั้ญญา

ซือ ขายล่วงหน้าในการจดัการความเสียง คุณสมบติัของอนุพนัธ์ตราสารสิทธิ กล

ยทุธ์ การซือขายสําหรับสัญญาตราสารสิทธิ ตวัแบบการกาํหนดราคาตราสารสิทธิ 

ตวัแบบทวินามและตวัแบบ Black-Scholes การใชต้ราสารสิทธิในการจัดการ ความ

เสียง การลงทุนในกองทุนรวมประเภทตา้ง ๆ 

3-0-6 

123329 การจดัการความมงัคงั  

Wealth Management  

       การศึกษาการวางแผนการเงิน การวางแผนภาษีการวางแผน การลงทุน ขอ้มูล

และการวิเคราะห์ขอ้มูลเพือการตดัสินใจ ลงทุน การจดัสรรเงินลงทุนในหลกทรัพย ์

การวดัผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพยก์ารวางแผนการประกนภยัและการจดัทาํ

แผนการประกนัภยั การวางแผนเพือ วยัเกษียณ การประกนัสังคม กองทุนบาํเหน็จ

บาํนาญและกองทุนสํารองเลียงชีพ การบริหารความเสียงและการลงทุนในการ

วางแผนเพือวยัเกษียณ 

3-0-6 

123401 

 

การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 

International Finance and Banking 

      การศึกษาโครงสร้างของดุลการชาํระเงิน  ระบบอตัราแลกเปลียนเงือนไขเสมอ

ภาคระหว่างประเทศ ระบบการปรับตวัและการทาํงานของตลาดเงินต่างประเทศ 

ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  เงินทุนสภาพคล่อง ระบบการเงินระหว่างประเทศ 

ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราทีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

รวมถึงบทบาทขององคก์รทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ ธนาคารโลก และบริษทัเงินทุนระหว่างประเทศ  ปัญหาทางเศรษฐกิจ

การเงินในปัจจุบนั การปฏิบติังานของฝ่ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย ์
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123402 สัมมนาการเงินและการลงทุน 

Seminar in Money and Investment 

        ศึกษาถึงกรณีเกียวกับปัญหาด้านการเงินต่างๆ ของธุรกิจและของสถาบนั

การเงิน และนาํมาวิเคราะห์และตดัสินใจทีจะแกปั้ญหาในแต่ละกรณี  ศึกษาถึงการ

นาํเอาเทคนิคต่างๆ  ทีไดเ้รียนมาใชใ้นการตดัสินใจ โดยการเรียนจะใชก้รณีศึกษา  

ทงัธุรกิจทีประสบความล้มเหลวและประสบความสําเร็จ รวมทงัศึกษาวิทยาการ

ทางการเงินใหม่  ในรูปแบบการทาํรายงานและอภิปราย 

3-0-6 

123404 

 

อินเตอร์เน็ต และการประยกุตใ์ชง้าน 

Internet Technology and Application 

         ศึกษาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)  เอสเอ็มทีพี 

(SMTP)  เอฟทีพี(FTP)  เอชทีทีพี(HTTP)  และไอพี(IP) ในอนาคต เทคโนโลยี

เครือข่ายเว็บ ภาษาไฮเปอร์มาร์กอบั(Hyper Markup) และวีอาร์เอ็มแอล(VRML) การ

ติดตงัและดูแลอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ระบบความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต 

เทคโนโลยีมลัติมีเดีย รูปแบบของแฟ้มมลัติมีเดีย เทคโนโลยีในการบีบอดัแฟ้มขอ้มูล 

เทคนิคและเครืองมือในการพฒันาระบบมลัติมีเดียและกราฟิก การประยุกตใ์ช้งาน

อินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก และมลัติมีเดีย อินทราเน็ตเพือเพิมผลผลิตให้

องคก์ร และการทาํธุรกิจผา่นสืออินเตอร์เน็ต 

2-2-6 

123405 

 

โปรแกรมประยุกตท์างธุรกิจ  

Business Application Software 

       ศึกษาเกียวกบัคาํสั ง และวิธีการใชร้ะบบโปรแกรมปฏิบติัการต่างๆ ของระบบ

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ประโยชน์และการนาํไปใชง้านของโปรแกรมสําเร็จรูปแต่

ละชนิด การนาํโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชก้บังานดา้นธุรกิจต่างๆ หรือศึกษาโปรแกรม

สําเร็จรูปในด้านการออกแบบการนําเสนอ สือผสมทีนิยมใช้ในปัจจุบนั การใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทีเหมาะสมในปัจจุบนั และการนาํไปประยุกตใ์ชง้านโดยเน้นให ้

เหมาะสมกบัลกัษณะของระบบงานต่างๆ ฝึกทกัษะการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ 
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123406 ภาษาองักฤษทางดา้นบริหารธุรกิจ 

English for Business Administration 

       ศึกษาเกียวกบัภาษาองักฤษธุรกิจเน้นการฝึกทงั 4 ทกัษะ โดยแนะนาํรูปแบบและ

ลีลาในการติดต่อทางธุรกิจแบบง่าย ๆ คาํศพัทพื์นฐานทางธุรกิจ และภาษาพูดที

เหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ อ่านและเขา้ใจโฆษณาการรับสมคัรงาน เขียนประวตัิ

ยอ่และจดหมายสมคัรงาน และตอบคาํถามในการสัมภาษณ์เพือสมคัรงานได้อย่าง

เหมาะสม บรรยายหน้าทีและคุณลกัษณะของงานต่าง ๆ เขา้ใจและใชศ้พัท์เกียวกับ

เครืองใชแ้ละงานในสํานกังาน รับโทรศพัทแ์ละจดบนัทึกขอ้ความ รวมทงัทาํการนัด

หมายทางโทรศพัทไ์ด ้อ่านเขา้ใจและเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆได ้เช่น จดหมาย

ขอร้อง จดหมายตอบรับและปฏิเสธ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เขียนวาระการประชุม 

บนัทึกการประชุม และเขา้ร่วมการประชุมรวมทงัจดัการประชุมแกปั้ญหาทางธุรกิจ 

และเขียนรายงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถนําเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ บรรยาย

กราฟและแผนภูมิได ้

2-2-6 

123409 การวาณิชธนกิจ 

Investment Banking 

         ศึกษาหลกัการและเทคนิคการวาณิชธนกิจของธุรกิจหลกัทรัพย ์ โดยการสร้าง

มูลค่าใหก้บักิจการ  และผูล้งทุนจากการควบกิจการ  การครอบงาํกิจการ  การปรับ

โครงสร้างเงินทุนของกิจการการทาํรายงาน  การวิเคราะห์ธุรกิจ  การเสนอขาย

หลกัทรัพยข์องธุรกิจ 

3-0-6 

123417 

 

การเงินสําหรับธุรกิจขนาดย่อม 

Financial for Small Business 

         ศึกษาถึงการดาํเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมในดา้นการเงินและนําเครืองมือ

ทางการเงินต่างๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ  โดยเน้นประโยชน์สูงสุดของ

การบริหารการเงิน  เช่น  การลงทุน  สินคา้คงคลงั  ผลตอบแทน  เงินทุนหมุนเวียน 
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123314 หวัขอ้พิเศษทางการเงินและการลงทุน 

Special Topics in Money and Investment 

           ศึกษาและนําเสนอหัวขอ้พิเศษ/สําคญัในประเด็นทางการเงินการธนาคาร

เพือให้นักศึกษาสามารถเชือมโยงและนําความรู้ทางการเงินการธนาคารมา

ประยกุตใ์ชไ้ด ้โดยการศึกษาหัวขอ้ทางการเงินการธนาคารทีน่าสนใจ หรือหัวขอ้ที

สามารถตวจสอบได ้ดว้ยตนเองเรียนรู้การเสนอแนวคิด และวิเคราะหปั์ญหาเพือตอบ

คาํถามอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบคน้ขอ้มูลโดยอาศยั

ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆกระบวนการแกไ้ขปัญหา  ฝึกทกัษะการเขียนรายงานการวิจัย 

และการนาํเสนองานวิจยั 
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123315 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงินในกลุ่มประเทศอาเชียน 

Monetary theory and policy in ASEAN countries 

         ศึกษาทฤษฎี และความตอ้งการถือเงินของนกัเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ ทฤษฎี

ปริมาณเงินตวัแปรการเงนิเช่น ดอกเบีย มาตรการและนโยบายทางการเงินซึงมีผลต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศเปรียบเทียระหว่างประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน 
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123316 ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งในกลุ่มประเทศอาเชียน  

Money Market  Capital Market and Financial Institution Involved in ASEAN 

countries    

         ศึกษาความสําคญัของตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบนัการเงินทีเกียวขอ้งของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน โครงสร้างของตลาดเงิน ตลาดทุนทงัในประเทศและ

ต่างประเทศ บทบาทของธนาคารกลางในการกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน การดําเนิน

นโยบายการเงิน  นโยบายการคลัง หน้าทีของสถาบนัการเงินในประเทศต่างๆ 

นโยบายการบริหาร ควบคุม และส่งเสริมตลาดเงิน ตลาดทุนและสถาบนัการเงิน

ต่างๆประเภทของเอกสารทางการคา้ทีใชใ้นตลาดเงิน 
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123317 ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนและคู่เจรจา 

ASEAN Economic Community and Partner 

      ศึกษาการรวมกลุ่มอาเซียน การจดัตงัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอ้ตกลงการ

รวมกลุ่มในเชิงเศรษฐกิจ เหตุผลและความสําคญัและนโยบายในการรวมกลุ่ม ความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภาคในดา้นการคา้  การบริการ  การลงทุน และการ

บริหารแรงงาน กฎบตัรอาเซียน บทบาททางเศรษฐกิจทีสําคญัระหว่างอาเซียนกับ

ประเทศคู่เจรจา 

3-0-6 

123318 โอกาสทางการคา้และการลงทุนในอาเซียน 

Trade and Investment Opportunities in ASEAN 

       การศึกษาเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคมและวฒันธรรม

ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ศึกษาถึงปัจจัยทีมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อ

แนวคิดในดา้นการลงทุนในเขตภูมิภาคอาเซียน นโยบายและมาตรการทางการคา้

และการลงทุนทีสําคญัของประเทศกลุ่มสมาชิก ศึกษาโอกาสในการลงทุนในภูมภิาค

อาเซียน เหตุผลและความสําคญัของการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนปัญหาและแนว

ทางการแกไ้ขในการลงทุน   
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123319 การจดัการขา้มวฒันธรรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Cross  Cultural in ASEAN Economic Community Management 

       การศึกษาบทบาทและความสําคญัของการจดัการขา้มวฒันธรรมในประชาคม

เศรษบกิจอาเซียน การดําเนินการในดา้นต่างๆของประชาคมทงัในปัจจุบนัและ

อนาคตทีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจ ศึกษาถึงเหตุการณ์และผลกระทบทังในเรือง

เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมของสมาชิกในแต่ละประเทศ ทีมีต่อการตดัสินใจ

ในการบริหาร การปรับตวักยัสถานการณ์ และผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนรวมทงั

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
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123320 การจดัการส่งออกและนําเขา้ในภูมิภาคอาเซียน 

Export –Import Management in ASEAN 

        ศึกษาความสําคญัของการส่งออกและนาํเขา้ในภูมิภาคอาเซียน กระบวนการใน

การส่งออกและนาํเขา้ขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกบัการส่งออกและการนาํเขา้ในประเทศ

สมาชิกกลุ่มอาเซียน การหาตลาด และเทคนิคการส่งออกและการนาํเขา้สินคา้  การ

ส่งเสริมการตลาดในภูมิภาคอาเซียนเพือการส่งออก พิธีการทางศุลกากร เงือนไข 

และระบบการชาํระเงิน บทบาทของประเทศไทยและประเทศอาเซียนในการส่งเสริม

การส่งออก 
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123321 โปรแกรมประยุกตท์างการเงิน 

Programming Application for Finance 

        ศึกษาขอ้มูลทางด้านการเงินและการบญัชี  เช่น  บัญชีเงินเดือน  บญัชีเจ้าหนี 

ลูกหนี บญัชีสินคา้คงคลงั  บญัชีวิเคราะห์ตน้ทุนและค่าแรง  บญัชีตน้ทุน  และการ

ผลิตตามคาํสัง  บญัชีเพือการวิเคราะห์งบการเงินและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมา

ประยกุตใ์ชก้บังานนี 
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123322 การวิเคราะห์ทางการเงิน 

 Financial Statement Analysis  

        ความหมายและวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์งบการเงิน  การตดัสินใจทาง

การเงินเพือสนบัสนุนการวางแผนของธุรกิจในอนาคต  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ทางการเงินโดยอาศยัขอ้มูลจากงบการเงินและแหล่งอืน การวิเคราะห์อตัราส่วนทาง

การเงิน  การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด  งบการเงินล่วงหน้า  การเขียนรายงาน

ทางการเงินและกรณีศึกษาโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปเป็นเครืองมือ 
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123323 การวิจยัทางการเงินและการธนาคาร  

 Research  in  Finance and Banking    

         ศึกษาจุดมุ่งหมายของการทาํวิจยั ระเบียบวิธีการทาํวิจยัในขนัตอนต่าง ๆ การ

นาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนท์างการเงินธุรกิจ  การแกปั้ญหา  การศึกษาเฉพาะกรณี  

ภาระหนา้ทีและจรรยาบรรณของผูวิ้จยัศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการวิจยัทางการเงิน

และการธนาคาร  เลือกหัวขอ้ทีจะทาํวิจัย  เสนอเคา้โครงการวิจยั  ดําเนินการวิจยั  

และเสนอผลการวิจยั 
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123324 สถานการณ์ปัจจุบนัทางการเงินของโลก 

Current  Issues in Finance of the World 

        ศึกษาถึงหวัขอ้ข่าวสาร กรณีศึกษา และนวตกรรมทางการเงินในปัจจุบนัของ

โลก พฒันาการของตลาดการเงิน ตลาดทุน และตลาดการเงินใหม่ๆทีสําคญัๆ  

วิกฤตการณ์การเงินครังสําคญัของโลก เพือนําไปสู่การแสดงความคิดเห็น การ

วิเคราะห์วิจารณ์ และการประเมินสถานการณ์ โดยการนําทฤษฎีทางการเงินมา

ประยกุตใ์ช ้และการแกไ้ขปัญหาในหน่วยงานได ้
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123325 การเงินเพือการส่งออกและการนาํเขา้ 

Import-Export Financing 

         ศึกษาถึงการคา้ระหว่างประเทศและของโลก วิว ัฒนาการการค้าระหว่าง

ประเทศ มาตรการการกีดกันทางการคา้ของโลก การชําระเงินระหว่างประเทศ  

มาตรการส่งเสริมการส่งออก  การบริการทางการเงิน วิธีการนาํเขา้-ส่งออก   สินเชือ

เพือการนาํเขา้-ส่งออกตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของสถาบนัการเงินในกระบวนการ

ส่งเสริมการส่งออก-นําเขา้ นโยบายและกฎมายทีเกียวข้อง เพือการปรับตวัของ

ผูป้ระกอบการในการดาํเนินธุรกิจในประเทศต่างของโลกได ้
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123326 การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลงัของโลก 

Fiscal And Monetary  Policy Analysis Of the  World 

        ศึกษาวตัถุประสงคข์องนโยบายการเงินและการคลงัของประเทศต่างของโลก 

นโยบายการจดัเก็บรายไดแ้ละรายจ่ายของแต่ละประเทศทีสําคญัๆ  เพือส่งเสริมการ

เติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีเสถียรภาพและความเป็นธรรม ศึกษาระบบการเงินโลก  

ดุลการชาํระเงิน และการใชน้โยบายอตัราแลกเปลียน การเชือมโยงการใชน้โยาบาย

การเงินการคลงั ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่างในโลก และการนาํนโยบาย

การเงินการคลงัปรับใช ้เพือการพฒันาเศรษฐกิจและต่อการดาํเนินธุรกิจภายของผู ้

ประกอบภายในประเทศไทยได ้
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123327 เศรษฐกิจและการเงินโลกชนัสูง  

 Advanced Global Economics and Finance 

        ศึกษาการการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในโลก  ระเบียบเศรษฐกิจใหม่

ของโลก ตลอดจนปัจจยัต่างๆ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ

เหล่านนั   ซึงรวมทงัองคก์รการคา้โลก และการรวมตวัทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกียวกับ

การเงิน  ดุลชาํระเงิน  อตัราแลกเปลียน  การเคลือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ ต่างๆ

ในโลก การลงทุนระหว่างประเทศ  ทงัการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในสินทรัพย์

ทางการเงิน  ความสัมพนัธ์กบัเศรษฐกิจ การเงินโลก กับเศรษฐกิจการเงินของไทย 

เพือใหผู้ป้ระกอบการปรับตวัต่อการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศตลอดจนการ

ป้องกนัความเสียงอนัเนืองจากความผนัผวนของเศรษฐิกจ การเงิน อตัราแลกเปลียน

และการลงทุนได ้
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123328 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน 

Financial  Markets and Institutions 

        ศึกษาลกัษณะบทบาท หนา้ทีของตลาดการเงิน หลกัการดาํเนินงาน หน้าทีและ

วตัถุประสงคข์องสถาบนัการเงินในตลาดการเงินประเภทต่างๆ รวมถึงปัญหาและ

นโยบายเกียวกบัการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินต่างๆ  หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบั

สถาบนัการเงิน    องค์การทีกาํกบัดูแลสถาบนัการเงิน   สถานการณ์ทีเป็นจริงใน

ประเทศไทยทงัปัญหาและแนวทางในการเป็นไปของตลาดการเงินและสถาบนั

การเงิน กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัสถาบนัการเงิน    
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123415 การลงทุนและการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์

Investments and Securities Analysis 

        ศึกษาแนวคิด กระบวนการ และวิธีการในการลงทุนเกียวกับหลักทรัพย์ วิธี

ปฏิบติัในการซือขายหลกัทรัพย ์ทฤษฎีการเลือกลงทุนในหลักทรัพย ์ดุลยภาพของ

ราคาและผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาดทุน การประเมิน

สมรรถนะของการจัดการการลงทุนในหลกัทรัพย ์
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123416 การบริหารความเสียงและตราสารทางการเงิน 

Risk Management and Financial Instrument 

         การศึกษาความเสียง การบริหารความเสียง การวดัความเสียง บริหารความเสียง 

ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพยแ์ละการบริหารความเสียงการบริหารความเสียง ตราสารหนี

ตราสารทุน และตราสารอนุพนัธ์และการบริหารความเสียง 
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123329 เทคโนโลยีการเงิน  

Financial Technology 

        การศึกษาการนําเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้สําหรับการจัดการการเงิน 

ประกอบดว้ย มูลค่า ของเงินตามกาลเวลา การลงทุนทางการเงิน งบจ่ายลงทุน การ

วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน การ ตดัสินใจเกียวกับโครงสร้างเงินทุน เทคนิค

ต่างๆสําหรับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และการใช ้เงินตราอิเลคทรอนิกส์ 

3-0-6 

123330 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

 Financial Information Systems 

        การศึกษาหลกัการและโครงสร้างระบบสารสนเทศทางการเงินเบืองตน้ การ

ออกแบบ การนํามาใชข้องระบบสารสนเทศทางการเงิน การวิเคราะห์และการ

ควบคุมการประมวลผล ในระบบการเงิน การแจกจ่ายขอ้มูลทางการเงิน การรายงาน

และการวดัผล และแนวโนม้ ในการพฒันาระบบสารสนเทศทางการเงิน การใช้งาน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือการคาํนวณ ในการประเมินค่าเครืองมือทางการเงิน 

3-0-6 

123331 จรรยาบรรณทางการเงิน 

 Ethics in Finance 

        การศึกษาการกาํกบัดูแลทีดีของสถาบนัการเงิน ทฤษฎีตวัแทน จรรยาบรรณทาง

การเงินและ ตลาดการเงิน จรรยาบรรณทางการเงินกับการบริหารทางการเงิน 

ประมวล จรรยาบรรณสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพทางการเงิน 

3-0-6 



 

123332 ธุรกรรมทางการเงินดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  

Electronic Business Finances 

         การศึกษา  ความสําคญัของการคา้ เทคโนโลยีทีใชใ้นปัจจุบนั โดยเนน้ธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ทีใชใ้นระบบการปฏิบติังานของกลุ่มการเงินและการธนาคาร การ

ประกนัภยั ประกอบดว้ย ธุรกรรมของกลุ่มการเงินและการธนาคาร การประกันภยั

ทางเวบ็ไซต ์และโปรแกรมประยกุตอื์นบนอินเทอร์เน็ต โดยเน้นกรณีศึกษาและการ

ปฏิบติั 

3-0-6 

123333 การบญัชีบริหารสําหรับนกัการเงิน 

Management Accounting for Finance Officers 

       ศึกษาความรู้พืนฐานเกียวกบับญัชีบริหาร ความสําคญัของการบญัชีบริหาร งบ

กา รเงิน การวิเคราะห์งบการเ งิน ระบบบัญชีต้นทุน กา รจัดทํางบประมา ณ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณและกําไร การใช้ขอ้มูลทางการบญัชีเพือการ

ตดัสินใจและการวิเคราะห์การลงทุน 

3-0-6 

 2.กลุ่มวชิาการบริหารการตลาดและโลจิสตกิส์  

133202 

 

การส่งเสริมการตลาด   

Marketing   Promotion     

 ศึกษาความสําคญัของการจดัการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัทีควบคุมได้และ

ไม่ไดที้มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการตลาด รวมทงัศึกษาถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการ

วางแผนและตดัสินใจดาํเนินการ  การเลือกเป้าหมาย  การส่งเสริม เครืองมือทางการ

สือสาร  คุณสมบติัของแหล่งส่งและรับข่าวสาร  การวิเคราะห์ความตอ้งการ  และ

ทศันคติของผูบ้ริโภคทีมีต่อการสือสาร  ค่าใชจ่้ายและคุณค่าทีจะไดรั้บจากการใชสื้อ

ประเภทต่าง ๆ  การทดสอบและวดัประสิทธิผล  การปรับปรุงสือและข่าวสาร  การ

ประสานและการวางแผนรณรงคก์ารส่งเสริมและการสือสารทางการตลาด 

3-0-6 

133301 

 

การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ ์ 

Advertising and Public Relations 

       ศึกษาการบริหารงานโฆษณา    การวางแผนงานโฆษณา    การจดัสรรงบ

โฆษณา   การเลือกใชสื้อ  การประเมินผลการใช้สือโฆษณาและการศึกษาการ

บริหารงานประชาสัมพนัธ์  การวางแผน  การประชาสัมพนัธ์  การรณรงค์การ

ประชาสัมพนัธ์  เพือนาํมาประยุกตใ์ชว้างแผนการตลาดในปัจจุบนั 

3-0-6 



 

133303 

 

การวิจยัการตลาด 

 Marketing  Research  

 ศึกษาขนัตอนในการดาํเนินการวิจัยการตลาด   การออกแบบ   การเลือก

แบบ   และวิธีการวิจยัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และทรัพยากร   การสร้าง

แบบสอบถาม  การสุ่ม   ตวัอย่าง  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การเสนอรายงาน  และ

วิธีการนาํเอาผลการวิจยัทีได้จากการปฏิบติัทางเทคนิคมาใชใ้นการวิเคราะห ์และเพือ

ประโยชน์ในการตดัสินใจทางการตลาด 

2-2-6 

133304 การบริหารและกลยุทธ์การขาย 

Selling Strategy and Sales Management 

      ศึกษากลยทุธ์การขายในยคุใหม่  การแสวงหาลูกคา้ผูมุ้่งหวงั  การเตรียมตวัเขา้พบ  

การเสนอขาย  การจดัขอ้โตแ้ยง้  การปิดการขาย  หลกัและทฤษฎีบริหารของฝ่ายขาย  

การเลือกนโยบายการขายการอบรมพนักงานขาย  การให้ค่าตอบแทนแก่พนักงาน

ขาย  การวดัผลการขายและการควบคุม  การวางแผนและวิเคราะห์การขาย  การ

จัดแบ่งเขตและโควต้าการขาย  งบประมาณและค่าใช้จ่ายในด้านการจําหน่าย  

รวมทงัการวิเคราะห์ตลาดและสินคา้ 

3-0-6 

133305 

 

การจดัซือ   

Purchasing  

        ศึกษาวิธีการจดัซือวตัถุดิบ  ส่วนประกอบ  วสัดุ   สินคา้สําเร็จรูป   และบริการ

สําหรับกิจการอุตสาหกรรม  และกิจการทีประกอบการ  ระเบียบวิธีการซือ  เทคนิค

การเจรจาต่อรอง  การควบคุมสินคา้คงคลงั  การตดัสินใจ  การผลิตเองหรือเลือกซือ  

การเก็บสถิติ  รายงานเกียวกบัการสั งซือ  และปัญหาดา้นกฎหมายเกียวกบัการจดัซือ  

การกาํหนดและตรวจสอบคุณภาพ  การกาํหนดจาํนวนทีซือ   การพิจารณาและการ

กาํหนดระยะเวลาในการซือ  การเลือกและหาแหล่งทีขาย  การควบคุมและวิจยัการ

จดัซือ 

3-0-6 



 

133306 

 

การคา้ปลีกและการคา้ส่ง  

Retailing and Wholesaling  

        ความเป็นมาของธุรกิจการคา้ปลีกและการคา้ส่ง  ประเภทของการคา้ปลีก และ

การคา้ส่ง  ลกัษณะความเป็นเจา้ของ   การจดัองคก์าร   การเลือกสถานทีตงั   การสรร

หาและ  การจดัการงานบุคคล  การจดัซือ การจดัเก็บและการควบคุมสินคา้  การ

กาํหนดราคา  การส่งเสริมการตลาด  การควบคุมดาํเนินงาน   กลยุทธ์ทางการตลาด  

การจดัแสดงสินคา้และการใหบ้ริการลูกคา้  สภาพแวดลอ้ม  เศรษฐกิจ  และสังคม  มี

อิทธิพลต่อธุรกิจการคา้ปลีกและการคา้ส่ง 

3-0-6 

133402 

 

สัมมนาการตลาด 

Seminar in Marketing  

        ศึกษาถึงปัญหาดา้นต่างๆ  ทางการตลาด   ในระดับการวางแผนงาน   การ

ปฏิบติังานและการควบคุมงานการตลาด โดยเนน้ถึงการวิเคราะห์  การกาํหนดปัญหา  

การคน้หาสาเหตุของปัญหา  และการหาแนวทางแกไ้ขทางการตลาด    ตลอดจนการ

ปรับปรุงการดาํเนินงานทางการตลาด    ของกิจการ   โดยใช้กรณีศึกษาถึงกิจการที

ประสบความสําเร็จและประสบความลม้เหลวดา้นการตลาดในดา้นต่างๆ  ทงัในอดีต

และปัจจุบนั  ฝึกหดัให้นกัศึกษารู้จกันําวิชามาประยกุต ์ และแกปั้ญหา  ทงัในรูปการ

ทาํรายงาน  และการอภิปรายในลกัษณะต่างๆ   

3-0-6 

133403 

 

 นโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 

Product and Price Policy  

         ศึกษาถึงแนวความคิดของฝ่ายบริหารเกียวกับนโยบายผลิตภณัฑ์และราคา  

รวมทงักลยุทธ์ทีใชใ้นการพิจารณาเพือพฒันาผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  และการตดัสินใจ

เกียวกบัราคาให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ทงัสินคา้อุตสาหกรรมและสินคา้เพือการ

บริโภค ปัจจยัมี    อิทธิพลการตดัสินใจเรืองราคา  วตัถุประสงคก์ารกาํหนดราคา  

การใชร้าคาเป็นเครืองมือสําหรับกลยุทธ์ทางการตลาด  การเปลียนแปลงราคาและ

การกาํหนดราคา  การบริหาร  สายผลิตภณัฑต์ลอดจนปัจจยัต่าง ๆ  ในสิงแวดลอ้มที

กระทบกระเทือนต่อกลยทุธ์ทางดา้นราคาและผลิตภณัฑ ์

3-0-6 



 

133404 

 

การตลาดระหว่างประเทศ 

International  Marketing  

 ศึกษาปัจจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการตลาดระหว่างประเทศ  การชาํระเงิน  

การสือสารและการขนส่ง การประกนัภยั  การพิจารณาสินคา้  การบรรจุภัณฑ ์ 

ระเบียบการคา้ระหว่างประเทศ   การกาํหนดเวลา และการคาํนวณราคา  มาตรการ

ส่งเสริม และควบคุมสินคา้ออกและสินคา้เขา้   การคา้ต่างประเทศของประเทศไทย  

รวมทงัหน่วยงานทีมีบทบาทในด้านการคา้ต่างประเทศของประเทศไทย  ทงั

ภาครัฐบาลและเอกชน  การประกอบการตลาดต่างประเทศทงัในดา้นการส่งออกและ

การนาํเขา้  ศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการตลาดต่างประเทศ 

3-0-6 

133405 

 

การตลาดผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม   

Industrial Products Marketing  

        ศึกษาถึงแนวความคิดทวัไป  สภาพแวดลอ้มทางการตลาดอุตสาหกรรม  การจดั

องคก์ารในตลาดอุตสาหกรรม   ลกัษณะของตลาด   ความตอ้งการแรงจูงใจและ

พฤติกรรมในตลาดอุตสาหกรรม การวิจัยการตลาดอุตสาหกรรม การวางแผน

ทางดา้นผลิตภณัฑ ์  ช่องทางการตลาด   การกาํหนดราคา   การส่งเสริมการตลาด 

การบริการลูกคา้ การประเมินผล  และการควบคุมทางการตลาด บทบาทของรัฐบาล

ทีมีต่อการตลาดอุตสาหกรรม และแนวโน้มทางการตลาดอุตสาหกรรม  การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัตลาดแต่ละประเภท 

3-0-6 

133406 

 

การพยากรณก์ารขาย   

Sales Forecasting  

        ศึกษาเทคนิคและกระบวนการพยากรณ์อุปสงคก์ารตลาดและการขายในระยะ

สันและระยะยาว ให้เขา้ใจแนวโน้มทางธุรกิจในสภาวะของการเปลียนแปลง  การ

วิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจ  และปัจจยัสิงแวดลอ้มต่าง ๆ  ทีมีอิทธิพลต่อธุรกิจ

ในทางการตลาดและการขาย  นําผลการพยากรณ์การขายมาใชป้ระโยชน์ทางการ

บริหารการตลาด 

3-0-6 

 

 

 



 

133407 

 

การตลาดบริการ    

Services Marketing 

       ศึกษาถึงประเภทต่าง ๆ  และลกัษณะผลิตภัณฑ์บริการ สภาพของตลาดและ  

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  สินค้าบริการ  ส่วนประกอบและกลยุทธ์การตลาด

ผลิตภณัฑบ์ริการ  การพฒันานโยบายผลิตภณัฑ์บริการ  และศึกษาการตลาดบริการ

เฉพาะเรือง 

3-0-6 

133408 

 

หวัขอ้พิเศษทางการตลาด  

Special Topics in Marketing  

      ศึกษาและวิเคราะห์หาขอ้ทน่ีาสนใจในปัจจุบนัทางดา้นการตลาด โดยใช้

กรณีศึกษา 

3-0-6 

133410 

 

การตลาดสินคา้เกษตร 

Agricultural Marketing  

        ศึกษาถึงลกัษณะสินคา้เกษตร  ความรู้ทวัไปเกียวกบัการผลิต  และการตลาด

สินคา้เกษตร  การวิเคราะห์ตลาดสินคา้เกษตร เพือใหเ้ขา้ใจถึงหลกัทฤษฎีและปัญหา

ต่างๆ ของตลาดสินคา้เกษตร  การจดัการส่วนประสมการตลาดสินคา้เกษตร   ระบบ

หน้าทีของตลาด   ช่องทางการจําหน่าย   การตงัราคา   การขนส่ง   การเก็บรักษา   

องคก์ารทางการตลาดสินคา้เกษตร  ตลาดซือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า  ปัญหา

เกียวกบัการตลาดสินคา้เกษตร  บทบาทและนโยบายของรัฐบาลในตลาดสินคา้

เกษตร 

3-0-6 

133411 

 

การส่งเสริมการขาย   

Sales Promotion  

        ประเภทของการส่งเสริมการขาย  การวางแผนการส่งเสริมการขาย  การกาํหนด  

กลยุทธ์  การส่งเสริมการขายตามสถานการณ์ต่างๆ การจดัสรรงบประมาณ การ

ควบคุมและการประเมินผลกาํไรส่งเสริมการขาย 
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133412 

 

การตลาดทางตรง    

Direct Marketing  

         ศึกษาความหมายและความสําคญัของการตลาดทางตรง การวางแผนกลยทุธ์ใน

การนําเสนอขายสินคา้หรือบริการโดยผ่านสือตรง (Direct  Media)  ไปยงั

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มนนั ๆ  เพือใหเ้กิดการตดัสินใจโดยทนัที  และเป็นการรวม 

Direct และ Action เขา้ไวด้ว้ยกัน การขายตรงเป็นช่องทางกระจายสินคา้ทีเจริญ

รุดหนา้ตอ้งมีการพฒันานโยบายผลิตภณัฑแ์ละการตลาดทางตรงตลอด 
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133413 

 

 ระบบสารสนเทศทางการตลาด       

Marketing Information System  

         ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการตลาด  

ประเภทและแหล่งทีมาของสารสนเทศทางการตลาด  หลกัการและส่วนประกอบ

ของวงจรขอ้มูลทางการตลาดอนัมีส่วนสัมพนัธ์ต่อระบบการจัดหน่วยงานและการ

ควบคุมภายในของฝ่ายการตลาด  กระบวนการสร้างระบบสารสนเทศเพือการ

วิเคราะห์  การตดัสินใจและการควบคุมบทบาทของคอมพิวเตอร์และเครืองมือ

สมยัใหม่ต่อการสร้างระบบสารสนเทศ  การรายงานผลและการวดัผลของระบบ

สารสนเทศ  พฤติกรรมของคนและแนวโน้มของการพฒันาระบบสารสนเทศทาง

การตลาด 
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133414 

 

การตลาดอุตสาหกรรมการท่องเทียวและการโรงแรม  

Tourism and Hotel Marketing  

        ให้นกัศึกษานาํความรู้ทางการตลาดไปใชใ้นอุตสาหกรรมการท่องเทยีวและการ

โรงแรม โดยเนน้ถึงการกาํหนดตลาดเป้าหมาย  การพฒันาการตลาดการท่องเทียว

และ การโรงแรม การกาํหนดกลยทุธ์การตลาดเพือนาํธุรกิจไปสู่ความสําเร็จภายใต้

ภาวะการแข่งขนัโดยใชส่้วนประสมการตลาดในดา้นนโยบายผลิตภณัฑ ์  ราคา  การ

จดัจาํหน่าย  การส่งเสริมตลาด  การให้บริการลูกคา้   ตลอดจนการวางแผนงาน

การตลาดการท่องเทียวและการโรงแรม 
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133416 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

Electronics Commerce 

ศึกษาถึงแบบจาํลองธุรกิจแบบต่างๆทีเหมาะสมกบัการนาํระบบเครือขา่ยทีเชือมต่อ

ทวัโลกมาประยกุตใ์ชใ้นการสนบัสนุน การเปลียนแปลงและการขยายแนวทางการ

ดาํเนินงาน เช่น ธุรกิจการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 

การติดต่อใชบ้ริการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภยัของการชาํระเงิน 

องคป์ระกอบทีมีผลต่อความน่าเชือถือและความเสียงของการทาํธุรกรรมพาณิชย ์

อิเลก็ทรอนิกส์ 
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133417 

 

อินเตอร์เน็ต และการประยกุตใ์ชง้าน 

Internet Technology and Application 

        เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)  เอสเอ็มทีพี (SMTP)  

เอฟทีพี(FTP)  เอชทีทีพี(HTTP)  และไอพี(IP) ในอนาคต เทคโนโลยีเครือข่ายเว็บ 

ภาษาไฮเปอร์มาร์กอบั(Hyper Markup) และวีอาร์เอ็มแอล(VRML) การติดตงัและ

ดูแลอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ระบบความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี

มลัติมีเดีย รูปแบบของแฟ้มมลัติมีเดีย เทคโนโลยีในการบีบอัดแฟ้มขอ้มูล เทคนิค

และเครืองมือในการพัฒนาระบบมัลติมีเดียและกราฟิก การประยุกต์ใช้งาน

อินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก และมลัติมีเดีย อินทราเน็ตเพือเพิมผลผลิตให้

องคก์ร และการทาํธุรกิจผา่นสืออินเตอร์เน็ต 
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133418 

 

โปรแกรมประยุกตท์างธุรกิจ  

Business Application Software 

        ศึกษาเกียวกบัคาํสัง และวิธีการใชร้ะบบโปรแกรมปฏิบติัการต่างๆ ของระบบ

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ประโยชน์และการนาํไปใชง้านของโปรแกรมสําเร็จรูปแต่

ละชนิด การนาํโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชก้บังานดา้นธุรกิจต่างๆ หรือศึกษาโปรแกรม

สําเร็จรูปในด้านการออกแบบการนําเสนอ สือผสมทีนิยมใช้ในปัจจุบนั การใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปทีเหมาะสมในปัจจุบนั และการนาํไปประยุกตใ์ชง้านโดยเน้นให ้

เหมาะสมกบัลกัษณะของระบบงานต่างๆ ฝึกทกัษะการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ 
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133419 ภาษาองักฤษทางดา้นบริหารธุรกิจ 

English for Business Administration 

        กระบวนวิชานีมีเนือหาเกียวกบัภาษาองักฤษธุรกิจเน้นการฝึกทงั 4 ทกัษะ โดย

แนะนาํรูปแบบและลีลาในการติดต่อทางธุรกิจแบบง่าย ๆ คาํศพัทพื์นฐานทางธุรกิจ 

และภาษาพูดทีเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ อ่านและเขา้ใจโฆษณาการรับสมคัรงาน 

เขียนประวติัย่อและจดหมายสมคัรงาน และตอบคาํถามในการสัมภาษณ์เพือสมคัร

งานไดอ้ยา่งเหมาะสม บรรยายหน้าทีและคุณลักษณะของงานต่าง ๆ เขา้ใจและใช้

ศพัท์เกียวกับเครืองใช้และงานในสํานักงาน รับโทรศพัทแ์ละจดบนัทึกขอ้ความ 

รวมทงัทาํการนัดหมายทางโทรศพัทไ์ด ้อ่านเขา้ใจและเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ

ได ้เช่น จดหมายขอร้อง จดหมายตอบรับและปฏิเสธ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เขียน

วาระการประชุม บนัทึกการประชุม และเขา้ร่วมการประชุมรวมทงัจดัการประชุม

แกปั้ญหาทางธุรกิจ และเขียนรายงานไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถนาํเสนอขอ้มูล

ทางธุรกิจ บรรยายกราฟและแผนภูมิได ้
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133420 การพาณิชยน์าว ี

Shipping Business 

           ศึกษาประวติัการเดินเรือ  โครงสร้างและลกัษณะอุตสาหกรรมการเดินเรือ  

การขนส่งสินคา้ทางทะเล  บทบาทของผูป้ระกอบกิจการ  ตวัแทนขนส่งสินคา้

ประเภทต่าง ๆ  กลไกขันพืนฐาน  หลกัและวิธีการปฏิบติังานของบริษทัเรือ  การ

จดัทาํเอกสาร  ตารางการเดินเรือพิธีการศุลกากร  ระบบการขนถ่าย  การจัดระวาง

สินคา้ ท่าเรือ และอุปกรณ์ทีใชใ้นการขนถ่ายสินคา้การขนถ่ายแบบต่าง ๆ 
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133421 การบริหารท่าเรือและคลงัสินคา้ 

Port and Warehouse Management 

         ศึกษาการบริหารท่าเรือ  นโยบายท่าเรือแห่งชาติ  การปฏิบติัการ  การวางแผน

และออกแบบท่าเรือและคลงัสินคา้  การปฏิบตัิการของท่าเรือและคลังสินคา้  การ

ขนส่งระบบคอนเทนเนอร์  การบริหารการเงินและการตงัราคาของการบริการท่าเรือ

และคลงัสินคา้  การบริหารแรงงานสัมพนัธ์ 
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133422 การบริหารโซ่อุปทาน 

Supply Chain Management 

              ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างการจดัการระบบโลจิสติกส์  และการบริหาร

โซ่อุปทาน  ศึกษาโซ่อุปทานทีสามารถสร้างมูลค่าเพิมแก่ผูบ้ริโภคได้อย่างไร  

การศึกษาถึงการลดค่าใช้จ่ายเพือเพิ มศักยภาพทางด้านการแข่งข ันของธุรกิจ  

ค่าใชจ่้ายบริหารสินคา้คงคลงั  การเปลียนแปลงความตอ้งการของผูบ้ริโภค  และการ

จดักระบวนการผลิต  เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
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133425 การบริหารการจดัส่งสินคา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

Transportation for AEC 

           ลกัษณะ ระบบ ประเภทของการขนส่ง การกาํหนดและขอ้ปฏิบติั เกียวกับ

อตัราค่าระวางขนส่งในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในดา้นตน้ทุนคงที ตน้ทุนแปรผนั 

ตน้ทุนดาํเนินงานและการแข่งขนั หลกัการเลือกใชบ้ริการขนส่ง ผลกระทบของการ

ขนส่งทีดีต่อวงการอุตสาหกรรมและการตลาด บทบาทการขนส่งในการพฒันา

ประเทศ หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการขนส่ง บทบาทของรัฐทีให้การสนับสนุนการ

ขนส่งประเภทต่าง ๆ เพือสอดคลอ้งกบัการรองรับประชาคมอาเซียน 
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133426 การตลาดเพือสิงแวดลอ้มในกลุ่มประเทศอาเซียน 

   Marketing for Environment and AEC 

          ศึกษาความหมายและความสําคญัของสิงแวดลอ้มและการตลาด วตัถุประสงค์

และองคป์ระกอบของการจดัการตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มและความพึง

พอใจระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภครวมถึงวิเคราะห์การปรับกลยุทธ์ของการตลาดเพือ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทังในประเทศและกลุ่มประเทศ

อาเซียน 
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133427 การตลาดเพือสังคมและกลุ่มประเทศอาเซียน 

Social Marketing for AEC 

         ศึกษาความหมายและความสําคญัของตลาด ตลอดจนแนวคิดหรือปรัชญาทาง

การตลาด โดยเฉพาะปรัชญาทางการตลาดทีมุ่งเนน้เพือสังคม ใชก้ระบวนการจดัการ

ทางการตลาดเพือเขา้ใจสภาพและปัญหาของสังคม โน้มน้าวสังคมทาํให้เกิดการ

เปลียนแปลงทางสังคมโดยรวม มากกว่าประโยชน์ขององคก์รธุรกิจ 

3-0-6 



 

133428 การตลาดโลก 

Global Marketing 

        ศึกษาหลกัการ แนวความคิด และแนวทางในการดาํเนินธุรกิจการตลาดแบบไร้

พรหมแดน ปัจจยัทีมี ผลกระทบต่อธุรกิจในตลาดโลก กลยุทธ์การตลาดระหว่าง

ประเทศ การส่งสินคา้ออก การสั งสินคา้เขา้  และการลงทุนในต่างประเทศ รวมทงั

การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทีมีผลต่อการดาํเนินงานดา้นการตลาดระหว่างประเทศ 

ตลอดจนประเด็นปัญหาการตลาดโลกทีเกียวเนืองกบัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
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133429 การตลาดสมยัใหม่ 

Modern Marketing 

        ศึกษาปรัชญาและแนวคิดการตลาดสมยัใหม่ทวัโลก การแบ่งส่วนตลาด การ

วิเคราะห์อุปกรณ์และพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพือการวางแผนและพฒันาตลาด กลยุทธ์

การตลาดเกียวกบัการบริหารผลิตภณัฑ ์การกาํหนดราคา การบริหารช่องทางการจดั

จาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด หนา้ทีและการจดัองคก์ารทางการตลาด บทบาท

และหนา้ทีของผูบ้ริหารการตลาดโดยใชก้รณีศึกษาประกอบ 
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133430 กลยทุธแ์ละนโยบายการตลาดระดบัโลก 

Global Marketing Strategy and Policy 

        ศึกษาการพฒันาและการนํากลยุทธ์และแผนทางการตลาดระดับโลกไปใช้

ปฏิบติั ซึงมีหวัขอ้ในการกาํหนดกลยุทธ์ การเลือกใชแ้ละนําไปปฏิบติั กลยุทธ์และ

โครงสร้างทางการผลิตภณัฑ์ ราคา  ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการส่งเสริมทาง

การตลาดสําหรับการดาํเนินการตลาดระดบัโลก 
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133431 การสือสารการตลาดของโลกแบบบูรณาการ 

Integrated Marketing Communication of the world 

          ศึกษาการสือสารทางการตลาดของโลก วตัถุประสงคท์างการส่งเสริมทางการ

ตลาด กระบวนการวางแผนกลยทุธ์การส่งเสริม ผลของการโฆษณาและการส่งเสริม

การขายในการดึงดูดลูกคา้  การจดัสรรงบประมาณใหกิ้จกรรมต่างๆ ของการสือสาร

ทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและพฤติกรรมของผูซื้อในการ

เอาชนะใจลูกคา้ ปัจจยัการสือสารต่างๆ ทีมีประสิทธิผลต่อการส่งเสริมการตลาดของ

โลก เพือผูศึ้กษาสามารถใชก้ารสือสารทางการตลาดเพือสร้างสัมพันธภาพทีดีกับ

ลูกคา้ และดึงดูดลูกคา้ใหเ้กิดความประทบัใจในองค์การตลอดไป 
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133432 การจดัการการขนส่งและการจดัการกระจายสินคา้                                                                           

Transportation and Distribution Management  

          การจดัการขนส่งในโลจิสติกส์ การเลือกระบบ การจดัเส้นทางและการกระจาย

สินคา้ นโยบายกฎระเบียบของการขนส่ง ขอ้ดีและขอ้เสียของการขนส่งการเชือมโยง

ความสัมพนัธ์ระหว่างการกระจายสินคา้ในรูปแบบทีเหมาะสม เพือตอบสนองความ

พอใจของลูกคา้ กลยทุธ์การกระจายสินคา้  การคดัเลือกพนัธมิตรอยา่งเหมาะสมและ

การพฒันาระบบการกระจายสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพเพือรองรับประชาคมอาเซียน 

ทงัผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และลูกคา้ 
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133433 การจดัการคลงัสินคา้และการควบคุมสินคา้คงคลงั Warehouse Management and 

Inventory Control  

          ประเภทของคลังสินคา้ การเลือกสถานทีตงั การจดัองค์กร การบริหารงาน

กิจการคลงัสินคา้การดูแลรักษาสินคา้ สิงอาํนวยความสะดวกและอุปกรณ์เครืองมือ 

การจดักาํลงัคน การทาํงานควบคู่กบัสินคา้คงคลงั แผนกขนส่ง โครงสร้างของสินคา้

คงคลงัทีสัมพนัธ์กบัคลังสินคา้ ปัญหาของสินคา้คงคลงั การวางแผนการจัดเก็บ

สินคา้คงคลงั การวางผงัและการบริหารอุปกรณ์ขนถ่าย การเทคนิคของการพยากรณ ์

การควบคุมสินคา้คงคลงัในรูปแบบอืนๆ การคาํนวณจุดสั งซือทีปลอดภัย และ

ปริมาณทีเหมาะสม 
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133434 ระบบสารสนเทศเพือการจดัการโลจิสตกิส์  

 Management Information System for Logistics Management 

        ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจดัการขอ้มูลต่างๆ ทีใชใ้นการจดัการโลจิ

สติกส์วิธีการ    จดัเก็บเพือประโยชน์ในการคน้หาและการเรียกใชข้อ้มูล การบูรณา

การการบริหารขอ้มูลขา่วสารดว้ยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใน

เรืองการจดัการคลงัสินคา้ สินคา้คงคลงั ระบบการจดัการขนส่ง โดยมีการนาํ

เทคโนโลย ีEDI (Electronic Data Interchange) เป็นการติดต่อสือสารระหว่าง

คอมพิวเตอร์ การส่งขอ้มูลตามมาตรฐานทีกาํหนด เอกสารทีเกียวขอ้งกบั การซือขาย

ทีใชร้ะบบ ใบสั งซือ ใบกาํกบัสินคา้ การโอนเงิน การใชบ้าร์โคด้ในการขายและการ 

จดัส่ง มาช่วยในการบริหารขอ้มูลทางสารสนเทศ พร้อมการเขา้ใจ RFID (Radio 

Frequency   Identification Data) ในการบริหารคลงัสินคา้ 
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133435 การบรรจุภณัฑเ์พือโลจิสติกส์ 

 Packing in Logistics  

          แนวคิดและหลกัการของการใชบ้รรจุภณัฑ ์ชนิดและประเภทของบรรจุภณัฑ ์

เพือใหส้อดคลอ้งกบั วิธีการทาํงาน สถานที ตน้ทุนทุกดา้น เช่น การจดัซือ การผลิต 

การบรรจุหีบห่อ การเคลือนยา้ยสินคา้ การจดัเก็บรักษา การนํากลบัมาใชใ้หม่ การ

รักษาสิงแวดลอ้ม กฎหมายและมาตรฐานการบรรจุภณัฑ ์วิธีการเลือกใชป้ระเภทของ

อุปกรณ์สําหรับ จดัเก็บและเคลือนยา้ยบรรจุภณัฑ ์
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133436 การบญัชีสาํหรับโลจิสติกส์ 

Accounting for logistics  

         องคป์ระกอบของตน้ทุนและระบบตน้ทุนกิจกรรมสําหรับโลจิสติกส์ การ

คาํนวณตน้ทุนการขนส่งแต่ละประเภท การกาํหนดราคาการขนส่ง การคาํนวณ

ตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้แต่ละประเภทในคลงัสินคา้ การกาํหนดราคา การจดัเก็บ

สินคา้ในคลงัสินคา้ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตน้ทุน ปริมาณการผลิต กาํไร 

การจดัทาํงบประมาณ งบกระแสเงินสด การนําขอ้มูลทางการบญัชีใชสํ้าหรับการ

วางแผน การควบคุม การตดัสินใจ และการดาํเนินงาน และการประยุกตใ์ช ้

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบญัชี  

2-2-6 

133437 

 

การวิจยัทางการจดัการโลจิสติกส ์

 Logistics Management Research  

         บทบาท และความสําคญัของการวิจยัทีมีต่อธุรกิจการจดัการโลจิสติกส์ เทคนิค

และเครืองมือในการวิจยั กระบวนการ และกรรมวิธีในการทาํวิจยั โดยมี การฝึก

ทาํงานวิจยัทีมุ่งเน้นในเรืองของการจดัการโลจิสติกส์และปฏิบติัการ การศึกษาเฉพาะ

กรณี เริมตงัแต่การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย การออกแบบสอบถาม การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การใชส้ถิติเพือการวิจัย การประมวลผล และ การวิเคราะห์ขอ้มูล

เบืองตน้ ภายใตห้ลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณของนกัวิจยั   
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133446   การจดัการนวตักรรมในโลจิสติกส์ 

Logistics Innovation 

            กระบวนการจดัการงานอุตสาหกรรมทงัหมดในเชิงบูรณาการ และเทคนิคใน

การจดัการเชิงกลยุทธ์ของกระบวนการในเชิงปฏิบติัเพือแกไ้ขปัญหาหรือประเด็น

ดา้นการจดัการโลจิสติกส์และปฏิบติัการ เพือใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค์

ทีตงัไวภ้ายใตค้วามเปลียนแปลงของปัจจัยทีส่งผลต่อการจัดการโลจิสติกส์และ

ปฏิบัติการเพือความสําเร็จทียงัยืน และการติดต่อระดบัโลกอย่างไร้พรมแดน ซึง

มุ่งเน้นทีการนําความรู้ และทฤษฎีทีศึกษามาประยุกตใ์ช้เพือแสวงหาแนวทางการ

แก้ไขหรือการดําเนินการทีเหมาะสมโดยวิธีการเรียนรู้จากการคน้ควา้ การแสดง

ความคิดเห็น การวิจารณ์ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการสัมมนากลุ่มย่อย 
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133447 กฎหมายเกียวกบัการขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์  Transportation  and  Logistics  

Law  

         ศึกษากฏหมายเกียวกบัการขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์ เช่น พ.ร.บ.รับขนของ

ทางทะเล  พ.ร.บ.การขนส่งต่อเนืองหลายรูปแบบ  พ.ร.บ.การรับขนของทางถนน

ระหว่างประเทศ  พ.ร.บ.การรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ  พ.ร.บ.จดัวางทาง

รถไฟและทางหลวง  ป.พ.พ.ว่าดว้ยประกนัภัย  INCOTERMS ตลอดจนเทอมการ

ขนส่งสินคา้ในตูค้อนเทนเนอร์                                                  
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133448 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์        

 Electronic  Marketing    

          ศึกษาถึงหลักการทีเกียวกบัการตลาดผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ และผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความรู้เบืองตน้เกียวกับการจัดการทรัพยากรในการตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ การดาํเนินการปฏิบตัิทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดเกียวกบั

ร้านคา้เสมือนจริงสําหรับตลาดผลิตภณัฑ์และบริการ เครืองมือการตลาดสําหรับ

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  แนวคิดรวมการใชอิ้นเทอร์เน็ต การใชโ้ทรศพัท์เคลือนที

และอุปกรณ์ทีเกียวเนือง การออกแบบเว็บไซตใ์ห้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

การใช้เครืองมือการสือสารการตลาดแบบบูรณาการ  ตลอดจนศึกษาถึงทฤษฎี

เกียวกบัส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพือนํามาประยุกตใ์ช้ในองค์กร

ธุรกิจหรืออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ                                                                                 
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133449 การตลาดดิจิทลั  

Digital  Marketing   

   ศึกษานวตักรรมทางการตลาดและเครืองมือดิจิทลัต่างๆทีสามารถนาํมาประยกุตใ์ช้

ในส่วนผสมและกิจกรรมทางการตลาด วิชานีเริมตน้ทีการเขา้ใจกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

และพฤติกรรมและวางแผนกลยทุธ์การตลาดดิจิทลั ซึงรวมถึงตงัแต่การวางแผนกล

ยทุธ์การตลาด การออกแบบขอ้มูลการตลาด การเพิมประสิทธิภาพกลไกคน้หา การ

โฆษณาออนไลน์ การตลาดบนสมาร์ทโฟน การตลาดด้วยอีเมล  การตลาดบนสือ

สังคมออนไลน์ และการวิเคราะห์เครืองมือการตลาดดิจิทลั  ทงันี วิชานีมี

วตัถุประสงคเ์พือปูพืนฐานใหน้กัศึกษา ไดเ้ตรียมความพร้อมเพือเผชิญกบั 

รูปแบบของการตลาดดิจิทลั ซึงเป็นกลยุทธ์การตลาดทีสําคญัในปัจจุบนั                          
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133450 การตลาดสําหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  

Entrepreneurial  Marketing      

         ศึกษาถึงบทบาทและการจัดการทางการตลาดสําหรับการเป็นผูป้ระกอบการ 

ศึกษาและ วางแผนทางการตลาดเพือดาํเนินธุรกิจ โดยพิจารณาปัจจยัสิงแวดลอ้ม

ภายในและภายนอกองคก์รทีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ การวางแผนกลยทุธ์

ทางการตลาดสําหรับ ผูป้ระกอบการ อาทิ การแบ่งส่วนตลาด การกาํหนดตลาด

เป้าหมาย การวางตาํแหน่ง  ทางการตลาด นโยบายดา้นผลิตภณัฑ์ บรรจุภัณฑ ์

การสร้างตราสินคา้ กาํหนดราคาและ ช่องทางการจัดจาํหน่าย และการส่งเสริม

การตลาด  ซึงสามารถประยุกต์ใชไ้ดก้บัธุรกิจทีเกิดใหม่และทีมีอยู่แล้วซึงมีการ

ดาํเนินธุรกิจอยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีผนัผวนและมีการ  

เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว                                                          
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 3.การบริหารงานธุรกจิและบุคลากร  

143301 การบริหารธุรกิจขนาดยอ่ม 

Small Business Management 

 ศึกษาถึงความหมาย   บทบาท   ประเภทการพฒันาธุรกิจขนาดย่อม  และ

ขนาดกลาง   พร้อมทงัขอ้คิดต่างๆ  ในการก่อตงัการดาํเนินงานและปัญหาในการ

บริหาร  โดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม  เงือนไขต่างๆ ทางกฎหมายสังคม โดยการ

ปฏิบติัโดยการทดลองทาํจริง เพือนาํเสนอผลิตภณัฑห์นา้ชนัเรียน 
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143303 การจดัการสาํนกังาน    

Office Management 

               ศึกษาถึงบทบาทของการดาํเนินงานต่างๆ  งานสารบรรณ  การวางแผนผงั

และระเบียบวิธีปฏิบติังานในสํานักงาน  การจดัสถานทีทาํงาน  การจดัสายงานใน

สํานกังาน  การอาํนวยการพนกังาน  การควบคุมและวดัประสิทธิภาพของงาน  การ

นาํระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาใชง้าน 
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143304 ทฤษฎีองคก์าร  

Organization Theory  

ศึกษาถึงบทบาทการปฏิบติัหน้าทีของบุคคลระดบัต่างๆ  ในองค์การ    พฤติกรรม   

เอกบุคคล  พฤติกรรมกลุ่มย่อยและพฤติกรรมรวม   แนวความคิด   ทฤษฎีและ

ปรัชญาในเรืององคก์าร   องคป์ระกอบทรัพยากร   โครงสร้าง   อาํนาจหนา้ที   ความ

รับผดิชอบ   ตลอดจนปัจจยัต่างๆ  ทีมีอิทธิพลขององคก์าร   ศึกษาดา้นจิตวิทยาและ

สังคมวิทยา   การรับรู้   สือสาร   การจูงใจ   ภาวะผูน้ํา   ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล   

ระหว่างกลุ่มสัมพนัธ์ภาพ   การขดัแยง้ และการเปลียนแปลงในองคก์าร 
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143306 แรงงานสัมพนัธ ์

Labor Relation 

 ศึกษาถึงปรัชญาของไตรภาคี ประวติัการก่อตงัสหภาพแรงงานสากลและใน

ประเทศ แนวทางก่อตงัสหภาพแรงงาน   การกาํหนด   ขอ้บงัคบั  สภาพการจ้าง  ขอ้

ขดัแยง้ระหว่างนายจา้งกบัลูกจา้ง และกระบวนการเจรจาต่อรอง  กฎหมายแรงงาน

เกียวกบัการนัดหยุดงาน   การจดัทาํขอ้ตกลงร่วมกัน และผลบงัคบัของขอ้ตกลง

ร่วมกนั   ทงันี  โดยการเนน้ใหเ้ห็นถึงปัญหาแรงงานในประเทศ 
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143307 ภาวะการเป็นผูน้าํ 

Leadership 

 ศึกษาทฤษฎีทีเป็นทียอมรับแล้วถึงปัจจัยต่างๆ   ซึงกาํหนดตวัผูน้ํา   วิธี

บริหารมนุษยสัมพนัธ์  และอิทธิพลของผูน้ําทีมีต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจของ

กลุ่ม  กบัความสําเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม   ตลอดจนการวางตวัของผูน้ําให้

เหมาะสมกับสถานการณ์   เพือเพิมประสิทธิภาพในการทาํงานของกลุ่ม  หลัก

จริยธรรมและศีลธรรมในการเป็นผูน้ํา 
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143308 การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

 ศึกษาหลกัการและวิธีปฏิบติัในการควบคุมคุณภาพในกิจการผลิตสินคา้และ

บริการ  โดยเนน้ใหเ้ห็นวิธีปฏิบติัในกิจการลกัษณะต่างๆ  กนั   ศึกษาถึงเทคนิคและ

เครืองมือต่างๆ  ทางสถิติ   ทีนาํมาใชใ้นการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินคา้และ

บริการ   
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143309 ระบบสินคา้คงคลงั 

Inventory System 

 ศึกษาหลกัการและวิธีปฏิบติัในการบริหารสินคา้คงคลงั โดยเนน้กิจการทีมี

ความซับซอ้นพอประมาณ   จนถึงกิจการทีซับซ้อนมาก อาทิ กิจการทีมีสินคา้มาก

ชนิด  ซึงแต่ละชนิดมีปริมาณสินคา้คงคลังแตกต่างกนั หรือกิจการทีมีวสัดุคงคลงั

หลายขนัตอน ตงัแต่วตัถุดิบจนถึงสินคา้สําเร็จรูป ทงันีจะเน้นวิธีปฏิบตัิเป็นสําคญั  

ตลอดจนการนาํหลกัการไปดดัแปลงใชไ้ด ้ การเนน้ระบบการจดัการทีทนัสมยั 
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143401 การจดัการโครงการ 

Project Management 

 ศึกษาวิธีทาํโครงการ   ความสําคญัของการวางแผน   นโยบาย   ขนัตอน

การศึกษาความเป็นไปได้   กระบวนการการตดัสินใจในการจัดการองค์การ 

แนวความคิดในการกาํหนดวตัถุประสงค์และนโยบายขององค์การ การวางแผน

โครงการ  ความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยศึกษาดว้ยวิธีการจาํลองโครงการและนาํ

ผลงานเสนอต่อชนัเรียน 
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143402 การพยากรณธุ์รกิจ 

Business Forecasting 

            ศึกษาถึงความสําคญัของการพยากรณ์ ทีมีต่อการดาํเนินธุรกิจ หลกัเกณฑ์

ทวัไปในการพยากรณ ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการพยากรณ์ปัญหาทวัไปในการ

พยากรณ์   เทคนิคและวิธีการต่างๆ  ทีจะนํามาใชใ้นการพยากรณ์  การคาดคะเน

ยอดขายของกิจการ  การคาดคะเนทรัพยากรของธุรกิจ  รวมทงั  การตดัสินใจในการ

พยากรณ์ของธุรกิจ  โดยดูจากสภาวะแวดลอ้มต่างๆ  
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143403 การพฒันาองคก์าร 

Organization Development 

             ศึกษาถึงทฤษฎีทางพฤติกรรมองคก์าร  รูปแบบขององคก์าร   ความสัมพนัธ์

ขององคก์ารกบัสมาชิก   ปัญหาและขอ้ขดัแยง้ในองค์การ   การแก้ไขปัญหาใน

องคก์าร  การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา  ด้านการแข่งขนั  โดยการศึกษา

สภาพแวดล้อมและสภาวะทางเศรษฐกิจทีเปลียนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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143404 สัมมนาการจดัการ 

Seminar in Management 

 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนในการจดัการแนวความคิดในการแกไ้ข

ปัญหาและส่งเสริมให้เป็นไปตามแนวทางทีวางไว ้   นักศึกษาจะตอ้งทาํรายงาน  

แสดงความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ  ของการจดัการ 
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143406 การเจรจาต่อรอง 

Negotiation 

 การศึกษาถึงการเจรจาโดยอาศยัหลกัการเทคนิคในการเจรจาต่อรอง  การ

คาํนวณตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆ  การศึกษาถึงระยะเวลาในการชาํระเงิน   การเรียกเก็บ

เงิน   พร้อมการฝึกหดัโดยใชก้รณีศึกษารวมทงัรูปแบบและวิธีการติดต่อทีทนัสมยั 
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143407 หลกัการจดัการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

Principles of  Real-estate Management   

              ศึกษาถึงการบริหารจะมุ่งเนน้ทีจะทาํให้ผูศึ้กษาทราบถึงขอ้มลูต่างๆ เกียวกบั

การศึกษาถึงตน้ทุนการผลิต  การเขียนโครงการ  แบบจาํลอง  การจดัการในเรือง

แรงงาน   การบริหารงานขาย  การเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้    กลุ่มเป้าหมายการ

เลือกสรรทาํเลและทีตงั   สาธารณูปโภคทีจาํเป็น   การแกไ้ขมลภาวะเพือสิงแวดลอ้ม

ทีดี 
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143408 การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 

International Business Management 

             ศึกษาถึงวฒันธรรมภาษา วิธีการทางศุลกากร  การติดต่อสือสาร  การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ช่วยในการติดต่อการชาํระหนี   การเรียกเก็บเงิน  และ

รายละเอียดเฉพาะ  เป็นสิงทีสําคญัในการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศ 
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143409 พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์           

Electronics Commerce 

 ศึกษาถึงแบบจาํลองธุรกิจแบบต่างๆทีเหมาะสมกบัการนาํระบบเครือข่ายที

เชือมต่อทวัโลกมาประยุกตใ์ชใ้นการสนบัสนุน การเปลียนแปลงและการขยายแนว

ทางการดาํเนินงาน เช่น ธุรกิจการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดการเงินอิเลก็ทรอนิกส ์

เป็นตน้ การติดต่อใชบ้ริการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภยัของการ

ชาํระเงิน องคป์ระกอบทีมีผลต่อความน่าเชือถือและความเสียงของการทาํธุรกรรม

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
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143410 อินเตอร์เน็ต และการประยกุตใ์ชง้าน                  

Internet Technology and Application  

 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP)  เอสเอ็มทีพี 

(SMTP)  เอฟทีพี(FTP)  เอชทีทีพี(HTTP)  และไอพี(IP) ในอนาคต เทคโนโลยี

เครือข่ายเว็บ ภาษาไฮเปอร์มาร์กอบั(Hyper Markup) และวีอาร์เอ็มแอล(VRML) การ

ติดตงัและดูแลอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ระบบความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต 

เทคโนโลยีมลัติมีเดีย รูปแบบของแฟ้มมลัติมีเดีย เทคโนโลยีในการบีบอดัแฟ้มขอ้มูล 

เทคนิคและเครืองมือในการพฒันาระบบมลัติมีเดียและกราฟิก การประยุกตใ์ช้งาน

อินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก และมลัติมีเดีย อินทราเน็ตเพือเพิมผลผลิตให้

องคก์ร และการทาํธุรกิจผา่นสืออินเตอร์เน็ต 
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143411 โปรแกรมประยุกตท์างธุรกิจ      

Business Application Software 

 ศึกษาเกียวกบัคาํสั ง และวิธีการใชร้ะบบโปรแกรมปฏิบติัการต่างๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ประโยชน์และการนําไปใช้งานของโปรแกรม

สําเร็จรูปแต่ละชนิด การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชก้บังานดา้นธุรกิจต่างๆ หรือ

ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปในดา้นการออกแบบการนําเสนอ สือผสมทีนิยมใชใ้น

ปัจจุบนั การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทีเหมาะสมในปัจจุบนั และการนาํไปประยุกตใ์ช้

งานโดยเนน้ให ้เหมาะสมกบัลกัษณะของระบบงานต่างๆ ฝึกทกัษะการใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูปต่างๆ 
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143412 ภาษาองักฤษทางดา้นบริหารธุรกิจ 

English for Business Administration 

            กระบวนวิชานีมีเนือหาเกียวกบัภาษาองักฤษธุรกิจเน้นการฝึกทงั 4 ทกัษะ 

โดยแนะนาํรูปแบบและลีลาในการติดต่อทางธุรกิจแบบง่าย ๆ คาํศพัทพื์นฐานทาง

ธุรกิจ และภาษาพูดทีเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ อ่านและเขา้ใจโฆษณาการรับ

สมคัรงาน เขียนประวติัย่อและจดหมายสมคัรงาน และตอบคาํถามในการสัมภาษณ์

เพือสมคัรงานไดอ้ย่างเหมาะสม บรรยายหน้าทีและคุณลกัษณะของงานต่าง ๆ  เขา้ใจ

และใช้ศพัทเ์กียวกับเครืองใช้และงานในสํานักงาน รับโทรศพัท์และจดบนัทึก

ขอ้ความ รวมทงัทาํการนัดหมายทางโทรศพัท์ได้ อ่านเขา้ใจและเขียนจดหมาย

ประเภทต่าง ๆได้ เช่น จดหมายขอร้อง จดหมายตอบรับและปฏิเสธ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ เขียนวาระการประชุม บนัทึกการประชุม และเขา้ร่วมการประชุม

รวมทงัจดัการประชุมแกปั้ญหาทางธุรกิจ และเขียนรายงานไดอ้ย่างเหมาะสม และ

สามารถนาํเสนอขอ้มูลทางธุรกิจ บรรยายกราฟและแผนภูมิได ้
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143413 การพนกังานสัมพนัธ ์

Employee Relations 

              ศึกษาสภาวะความสัมพนัธ์  ความขดัแยง้โดยธรรมชาติระหว่างนายจา้งกบั

ลูกจา้ง  มาตรฐานแรงงานสัมพนัธ์  ซึงกาํหนดไวโ้ดยกฎหมายคุม้ครองแรงงานใน

การทาํงาน  การระงบัขอร้องทุกขใ์นสถานประกอบการ  ทฤษฎีและการบริหาร

สหภาพแรงงาน  การร่วมเจรจาต่อรองการระงบัขอ้พิพาทแรงงาน  การกระทาํอนัไม่

เป็นธรรม  การดาํเนินคดีในศาลแรงงาน  การจดัการเพือความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง

นายจา้งกบัลูกจา้ง  โดยยดึหลกัจริยธรรม  
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143414 การคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์

Selection of Human Resource 

              ศึกษาการกําหนดนโยบายการคดัเลือกบุคคล  การวางแผนกําลังคน  

หลกัเกณฑวิ์ธีการคดัเลือกบุคคล  เครืองมือในการคดัเลือกบุคคล  การสัมภาษณ์  การ

ทดสอบ  เพือเพิมความประทบัใจ  ความมุ่งมนัทีจะเป็นพนกังานทีดีขององคก์าร   
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143415 การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

Human Resource Development 

              ศึกษากระบวนการพฒันาบุคลากร  การฝึกอบรม  การประเมินผลการ

ฝึกอบรม  การสร้าง บรรยากาศการฝึกอบรม  ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เทคนิค

การเป็นวิทยากรฝึกอบรมทีดี 
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143311 การประกอบการธุรกิจอาเซียน     

Entrepreneurship of Asean business 

              ศึกษาความหมายและแนวทางในการเป็นผูป้ระกอบการและการเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค ์เพือให้ผูบ้ริหารมีความคิดริเริมทีจะประกอบธุรกิจของตนเอง

ระหว่างประเทศในเขตอาเซียน หรือใช้แนวทางของผูป้ระกอบการมาเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในองค์การ รวมทงัให้มีการจัดสัมมนาผูป้ระกอบการเพือเป็น

กรณีศึกษา  

3-0-6 

143312 143312 การจดัการองคก์ารและสิงแวดลอ้มสาขาวิชาธุรกิจ 

 Managing  Organization and Environment in Asean business 

               ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง ธุรกิจกับสิงแวดล้อม 

รวมถึงหลกัในการบริหารและหนา้ทีสําคญัของผูบ้ริหาร  เพือเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารธุรกิจให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร  และศึกษา

หลกัจริยธรรมของกาดาํเนินธุรกิจในระดบัอาเซียน     
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143313 143313 ระบบสารสนเทศเพือการจดัการในธุรกิจอาเซียน    

Management Information System in Asean business 

               ศึกษาถึงแนวความคิด   ความหมาย  และบทบาทของระบบสารสนเทศ

ศาสตร์ทางการจดัการ  วิวฒันาการและการพฒันาทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม่   การ

ประมวลขอ้มูลอีเลกโทรนิกส์   การจดัการองคก์ารหน่วยงานทีทาํหน้าทีประมวล

ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์เกียวกบัขอ้มูลทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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143314 การบริหารโดยมุ่งเนน้คุณคา่    

Value Based Management 

              ศึกษา ถึงกา รบริหา รองค์กา รภา ยในโดยมุ่ง เน้นประสิทธิภา พแล ะ

ประสิทธิผล 
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143315 การพฒันาธุรกิจทียงัยืน       

 Sustainable business development 

         เป็นการศึกษาเทคนิควิธีการในการพฒันาธุรกิจในระยะยาวใหมี้ประสิทธิภาพ

และคุณภาพ 
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143316 การบริหารการสือสารในองคก์าร     

Organization communication Development 

         การศึกษารูปแบบการสือสารทีมีประสิทธิภาพในองคก์ารรวดเร็ว ปลอดภยั 
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143317 ทฤษฎีองคก์ารและการออกแบบ      

Organization Theory and design 

        ศึกษาถึงวิธีการในการนาํทฤษฎีมาปรับใชใ้นการออกแบบองคก์ารเพือการ

ดาํเนินงานทีมีประสิทธิภาพ  
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143318 การจดัการวิสาหกิจและการสรา้งธุรกิจใหม่ 

Enterprises Management and New Venture Creation 

ศึกษาหลกัการและแนวทางต่าง  ๆ  ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการวิสาหกิจโดย

ประยกุตแ์นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างธุรกิจใหม่  วิวฒันาการของวิสาหกิจ  

บทบาทและหน้าทีของผู ้ประกอบการวิสาหกิจ  การวางแผนการผลิตและการ

ดําเนินงาน  การจัดการความเสียงของกิจการ  การวางแผนเชิงกลยุทธ์สําหรับ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ  การจดัการดา้นการเติบโต  การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้อง

กิจการ  การแสวงหาและการประเมินโอกาสในการประกอบการและการสร้างธุรกิจ

ใหม่สําหรับวิสาหกิจ 

3-06 

143319 การจดัการธุรกิจดว้ยเทคโนโลย ี

Business Management with technology 

      การใชค้อมพิวเตอร์เป็นเครืองมือในการจดัการธุรกิจ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบั

การดาํเนินธุรกิจการประยุกตใ์ชก้ารสือสารขอ้มูลและเครือข่ายเพือการใช้งานใน

ธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การทาํธุรกิจผา่นระบบออนไลน์และการใชส้ังคม

เครือข่า ยในการจัด ธุรกิจ  แ นวทา งกา รจัดกา รธุรกิจบริการแ ละการ ตลา ด

อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการนํามาประยุกต์ใชง้านในการจดัการ

ธุรกิจ 
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143320 ธุรกจิออนไลน์  

OnlineBusiness 

       การสร้างและการเปิดร้านคา้ออนไลนใ์นรูปแบบตา่ง ๆ การจดโดเมนเนม และ

ทะเบียนพาณิชอิเลก็ทรอนิกส์ การสร้างบญัชีอีเมลและบญัชีธนาคารทางออนไลน์ 

การโปรโมตสินคา้ดว้ยระบบออนไลน์ การบริการดว้ยระบบออนไลน์ การใช้

ประโยชน์จากสังคมออนไลน์ และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจออนไลน์ 
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143416 การจดัการเชิงกลยทุธ์เพือความสามารถในการแข่งขนั 

Strategic Management for Competitiveness 

    ศึกษาการพฒันาทกัษะการกําหนดกลยุทธ์ทีดีกว่าสําหรับองค์การ โดยเริมจาก

ศึกษาการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มองคก์ารภายนอกและภายในทงัในระดบัโลกและ

ระดบัทอ้งถิน การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม กลยุทธ์ระดบัองคก์ารและระดบั

ธุรกิจ กลยทุธ์ในการแข่งขนัสําหรับอุตสาหกรรมทียงัไม่มีการรวมตวั กลยุทธ์การ

แข่งขนัสําหรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ กลยทุธ์การแข่งขนัสําหรับอุตสาหกรรมทีเจริญ

เตม็ที กลยทุธ์การแข่งขนัสําหรับอุตสาหกรรมทีถดถอย 
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 4.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

153201 การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา 

JAVA Programming Language 

       ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาจาวา คาํสั งรับและ

แสดงผลรูปแบบขอ้มูลต่างๆ ในภาษา การเขียนโปรแกรมดส้ยคาํสั งและฟังก์ชนัใน

รูปแบบทีเหมาะสมของภาษา 
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153205 เทคโนโลยสีารสนเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน  

Information Technology in ASEAN Countries 

 ศึกษาระบบโครงสร้าง, องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แว ร์การประยุกต์ของคอมพิวเตอร์  ระบบสือสา รและเครือข่า ย

คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์แพคเก็จและแอพลิเคชัน ความรู้เบืองต้นเกียวกับการ

ประมวลผลขอ้มูลและการจดัการฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศและการจดัการระบบ

สารสนเทศ ระบบมลัติมีเดีย แอพลิเคชนั เปรียบเทียบระหว่างประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม

อาเซียน 
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153206 การโปรแกรมแบบวิชวล 

Visual Programming 

         องคป์ระกอบของภาษาแบบวิชวล การทาํงานกบัโคด้และฟอร์ม พืนฐานในการ

เขียนโปรแกรม การใช้เครืองมือในการออกแบบหน้าจอโปรแกรม การเขียน

โปรแกรมเมือเกิดเหตุการณ์ทีสนใจ การเขียนโปรแกรมทีติดต่อกับฐานขอ้มูล การ

พฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นวินโดว ์
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153301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวตัถุ 

Object Oriented System Analysis and Design 

          ศึกษาเทคนิคการออกแบบและพฒันาระบบโดยใชแ้บบจาํลองระบบเชิงวตัถุ

แนวความคิดของคุณลกัษณะของการจําลองเชิงวตัถุการจาํลองกระบวนการทาง

ธุรกิจโดยใชแ้บบจาํลองเชิงวตัถ 
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153305 โปรแกรมประยุกตด์า้นการบญัชี 

Computer Application in Accounting 

        ศึกษาระบบการประมวลผลขอ้มูลโดยใชเ้ครืองคอมพิวเตอร์กบังานบญัชี บญัชี

แยกประเภทบญัชีเจา้หนี บญัชีลูกหนี บริหารสินคา้คงเหลลือ เงินเดือน วิเคราะห์งบ

การเงิน 

2-2-6 

153306 ระบบฐานขอ้มูลชนัสูง 

Advanced database System 

        เทคนิคการทาํขบวนการสอบถามให้มีการทาํงานทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด 

แนวความคิดของทรานเชคชั น เทคนิคการควบคุมการเขา้ถึงพร้อมๆกนัของผูใ้ช้

หลายคน เทคนิคการกูฐ้านขอ้มูล 
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153310 การดาํเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

E-Commerce in ASEAN Countries 

 ศึกษาแบบจาํลองธุรกิจแบบต่างๆ ทีเหมาะสมกบัการนําระบบเครือข่ายที

เชือมต่อทวัโลกมาประยุกตใ์ชใ้นการสนบัสนุน การเปลียนแปลงและการขยายแนว

ทางการดาํเนินงาน เช่น ธุรกิจการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดการเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 

เป็นตน้ การติดต่อใชบ้ริการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัยของการ

ชาํระเงิน องคป์ระกอบทีมีผลต่อความน่าเชือถือและความเสียงของการทาํธุรกรรม

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  ศึกษารูปแบบการดาํเนินธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของ

ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน  เพือนาํขอ้มูลทีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการทาํธุรกรรม

ทางอินเตอร์เน็ตกบัประเทศต่าง ๆ 
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153312 จริยธรรมและกฎหมายอิเลก็ทรอนิกส์สากล 

Ethics and the Law on the Electronic Frontier 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมาย นโยบายและเทคโนโลยีทีมีเกียวขอ้งกับ

หวัขอ้ทีมีการโตเ้ถียงกนัเกียวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสม  ความเป็น

ส่วนตวั กฎข้อบงัคับและเทคโนโลยีเกียวกับการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล  

ขอ้บงัคบัและกฎเกียวกบัอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ  
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153313 การออกแบบแอปพลิเคชนัสําหรับอุปกรณ์เคลือนที 

Designing Mobile Applications 

 การวิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันาแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์เคลือนที โดย

ศึกษาเกียวกบัระบบปฏิบติัการของอุปกรณ์เคลือนที  การนาํแอปพลิเคชนัมาบริหาร

จดัการเทคโนโลยีทีสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
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153315 การออกแบบเว็บไซตแ์บบ responsive 

Responsive Web Design 

        การออกแบบเวบ็ไซตด์ว้ยแนวคิดใหม่ทีจะทาํให้เว็บไซต ์สามารถแสดงผลได้

อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ทีแตกต่างกนั  การพฒันาเว็บไซต์ดว้ย HTML, CSS, 

JavaScript และ Jquery 
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153317 เทคโนโลยีมลัติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ 

Multimedia Technology for Business 

          ศึกษาชนิดขอ้มูลของมลัติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบดิจิทลั 

การปรับแต่งลดขนาดขอ้มูลทีจัดเก็บขอ้มูลมลัติมีเดีย การใช้เครืองมืออุปกรณ์ 

ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยกุตที์เหมาะสมในการสร้างมลัติมีเดีย อาทิ เสียง วิดีโอ 

รูปภาพ ภาพเคลือนไหว (Animation) ภา พสามมิ ติ  การผลิ ตสือ การสร้าง

ความสัมพนัธ์ ไฮเปอร์ลิงค ์การออกแบบและพฒันาระบบงานมลัติมีเดียในงานธุรกิจ 
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153318 เทคโนโลยีการบริการเว็บ 

Web Services Technology 

        ปัญหาในการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมประยุกต์เว็บตงัแต่ขนาดเล็ก

จนถึงขนาดใหญ่งานประยุกต์ระดับองค์กร โปรแกรมประยุกต์ทีกระจายใน

อินทราเน็ต เอกซ์ทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตมาตรฐานโพรโทคอลและมาตรฐานส่วน

ต่อประสานสําหรับเว็บ ความมันคงของเว็บ ระเบียบวิธีเชิงวิศวกรรมของเว็บ 

สถา ปัตยกรรมและส่วนประกอบของ เว็บ  โครงสร้ างพืนฐานของพาณิชย ์

อิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการระหว่างเวบ็และฐานขอ้มูล มาตรฐานและเทคโนโลยี

การบริการเวบ็ การพฒันางานประยกุตเ์ชิง web - based 
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153404 ระบบคลงัขอ้มูลและ ระบบเหมืองขอ้มูล 

Data Warehouses and Data Mining 

        วิวฒันาการของระบบช่วยตดัสินใจ (DecisionSupport  System)ความรู้เบืองตน้

เกียวกบัดาตา้แวร์เฮ้าส์(Data Warehouse) โครงสร้างการทาํงานและลักษณะการ

จดัเก็บขอ้มูล 
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153409 หวัขอ้พิเศษทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Special Topics in Information Technology 

        ศึกษาหัวข้อเรืองในปัจจุบันทีน่าสนใจและเป็นประโยชน์ ทีเกียวข ้องกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การอภิปรายและการนําเสนอประเด็นต่างๆทีเกียวกบัปัญหา

ความกา้วหนา้ 
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153411 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์ 

Human Computer Interaction 

        ธรรมชาติและความสําคญัของปัญหาทีเกียวขอ้งกบัประสิทธิภาพในการติดต่อ

ระหว่างผูใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์  การออกแบบและประเมินผลส่วนติดต่อกับผูใ้ช้  การ

พัฒนา ส่วนติดต่อกับผู ้ใช้ในแบบกราฟิก  สถา ปัตยกรรมด้านฮา ร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์  เทคนิคการนาํเขา้และแสดงผลขอ้มูล  รูปแบบของปฏิสัมพนัธ์ 
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153413 การสร้างภาพเคลือนไหวดว้ยคอมพิวเตอร์ 

Computer Animation 

        อลักอริธึม โครงสร้างขอ้มูลและเทคนิคทีใชใ้นการสร้างตน้แบบและการสร้าง

ฉากเคลือนทีองคป์ระกอบทางดา้นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  เทคนิคการผสมผสาน

พารามิเตอร์  การสร้างภาพเคลือนไหวแบบ free-form  การกาํหนดเฟรมสําหรับ

ภาพเคลือนไหว  ภาพเคลือนไหวเชิงกระบวนการและเชิงพฤติกรรม 

2-2-6 

153418 ภาษาองักฤษสาํหรับการใชง้านคอมพิวเตอร์ 

English for Computer Use 

 ศึกษาภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  การฝึกทักษะทางด้าน

ไวยากรณ์ในการนาํไปประยุกตใ์ชง้าน  การอ่าน การทาํความเขา้ใจคาํศพัท์พืนฐาน

ต่างๆ เกียวกบัคอมพิวเตอร์  ตลอดจนฝึกหดัการใชศ้พัทแ์ละความหมายของถอ้ยคาํ

เฉพาะทางคอมพิวเตอร์  การแปล การเขียน  และการฟัง   
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153419 การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศสาํหรับผูป้ระกอบการ 

Information Technology Application for Entrepreneur 

          การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศไปประยกุตใ์ชใ้นงานธุรกิจดา้นต่าง ๆ เช่น ระบบ

สินคา้คงคลงัระบบการเงิน ระบบบญัชี ระบบการบริหารงาน ระบบการจดัการงาน

บุคลากร การผลิต 
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