
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 136 หนวยกิต  

           3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30      หนวยกิต   

    1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9   หนวยกิต 

    1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร   6   หนวยกิต 

    1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร                          6   หนวยกิต 

    1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9   หนวยกิต 

 2) หมวดวิชาเฉพาะดาน 100   หนวยกิต 

    2.1) กลุมวิชาแกน                           39   หนวยกิต 

    2.2) กลุมวิชาชีพบังคับ 42   หนวยกิต 

  2.2.1) กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ 15   หนวยกิต 

  2.2.2) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต    12   หนวยกิต 

  2.2.3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  9   หนวยกิต 

  2.2.4) กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ  6   หนวยกิต 

    2.3) กลุมวิชาชีพเลือก                                        12   หนวยกิต 

          2.3.1) กลุมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ  6   หนวยกิต 

          2.3.2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ   6   หนวยกิต 

    2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณ/สหกิจศึกษา                         7   หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสร ี   6   หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชา  

   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                   30      หนวยกิต 

1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร            9       หนวยกิต 

0011101 

0011102 

0011103 

0011104 

การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ*    

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน  

 2(1 -2- 3) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 



หมายเหตุ : *  รายวิชา  0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ  เรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จการศึกษา (non credit) หากนักศึกษามีผลการสอบวัดระดับความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษ ผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  จะไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชาน้ี 

 

1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร               6       หนวยกิต 

บังคับเรียน   3  หนวยกิต  และใหเลือกเรียนจํานวน  3  หนวยกิต  ในรายวิชาตอไปน้ี 

0021101 ความจริงของชีวิต  3(3-0-6) 

0021102 ปรัชญาทั่วไป   3(3-0-6) 

0021103 สุนทรียภาพของชีวิต   3(3-0-6) 

0021104 ศาสตรและศิลปแหงความสุข  3(3-0-6) 

0021105 ทักษะชีวิต  3(3-0-6) 

0021106 พฤติกรรมมนุษยกบัการพฒันาตน   3(3-0-6) 

0021107 บุคลิกภาพและภาวะผูนํา   3(3-0-6) 

0021108 การศึกษาคนควาและการอางอิง  3(3-0-6) 

0021109 จิตสํานึกราชภัฏ*   3(2-2-5) 

หมายเหตุ : * รายวิชา  0021109 จิตสํานึกราชภัฏ  บังคับเรียน    

1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร                                          6       หนวยกิต 

ใหเลอืกเรียนจํานวน   6  หนวยกิต  ในรายวิชาตอไปน้ี   

0031101 สังคมไทยกับความเปนพลวัต  3(3-0-6) 

0031102 การเมืองการปกครองไทย   3(3-0-6) 

0031103 กฎหมายกบัชีวิตและสังคม  3(3-0-6) 

0031104 ธนบุรีศึกษา   3(3-0-6) 

0031105 สมุทรปราการศึกษา   3(3-0-6) 

0031106 เศรษฐกจิไทยรวมสมัย   3(3-0-6) 

0031107 เศรษฐกจิพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   3(3-0-6) 

0031108 ธุรกิจสมัยใหม   3(3-0-6) 

0031109 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 

0031110 โลกศึกษา  3(3-0-6) 

0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 



 

 

1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                  9        หนวยกิต 

ใหเลอืกเรียนจํานวน  9  หนวยกิต  ในรายวิชาตอไปน้ี   

0041101 วิทยาศาสตรเพือ่คุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 

0041103 อาหาร และยา เพื่อคุณภาพชีวิต   3(3-0-6) 

0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม   3(3-0-6) 

0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 

0041106 ภัยธรรมชาติ  3(3-0-6) 

0041107 การคิดและการตัดสินใจ   3(2-2-5) 

0041108 วิธีการแสวงหาความรู   3(2-2-5) 

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                 100       หนวยกิต  

                    2.1) กลุมวิชาแกน                                                        39        หนวยกิต    

3301101 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 

3302101 การเงินธุรกจิ 3(3-0-6) 

3411101 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

3431401 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

3401001 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

3402002 กฎหมายธุรกจิ  3(3-0-6) 

3413303 การเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

3412302 การจัดการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

3403004 การวิเคราะหเชิงปรมิาณ 3(3-0-6) 

3402003 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

3403005 การวิจัยทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

3404006 จริยธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 

                    2.2) กลุมวิชาชีพบังคับ                                                42          หนวยกิต 

                         2.2.1) กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ  15 หนวยกิต 

3442101 กระบวนการทางธุรกจิสําหรบัระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 



3443104 การบริหารโครงการคอมพิวเตอรธุรกจิ  3(2-2-5) 

3443101 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานทางธุรกจิ  3(2-2-5) 

3444105 การจัดการความเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

3444101 สัมมนาคอมพิวเตอรธุรกจิ  3(2-2-5) 

                        2.2.2) กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต    12 หนวยกิต 

3442202 การสือ่สารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอรทางธุรกิจ  3(2-2-5) 

3444203 การจัดการธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส  3(2-2-5) 

3443202 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต  3(2-2-5) 

3443205 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ  3(2-2-5) 

                        2.2.3) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร   9 หนวยกิต 

3441301 หลักการเขียนโปรแกรมสําหรบังานธุรกิจ  3(3-0-6) 

3441303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรบังานธุรกิจ  3(2-2-5) 

3442304 การออกแบบและพฒันาสื่อประสม  3(2-2-5) 

 

                        2.2.4) กลุมวิชาโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 6 หนวยกิต 

3441402 ระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ  3(2-2-5) 

3442406 ระบบจัดการฐานขอมลูทางธุรกจิ  3(2-2-5) 

         2.3) กลุมวิชาชีพเลือก                                                 12          หนวยกิต 

                        2.3.1) กลุมวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ                             6          หนวยกิต 

ใหเลอืกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี 

3440001 กฏหมายและจรรยาบรรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

3440002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

3440003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสําหรับงานธุรกจิ 3(2-2-5) 

3440004 เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย 3(2-2-5) 

3440005 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

3440006 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

3440007 คลังขอมลู 3(2-2-5) 

3440008 การวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกจิ 3(2-2-5) 

3440009 ระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 3(2-2-5) 

3444002 ฝกปฏิบัติดานคอมพิวเตอรธุรกจิ* 3(2-2-5)  



หมายเหตุ : * รายวิชา 3444002 ฝกปฏิบัติดานคอมพิวเตอรธุรกจิ บังคับเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ  

 การสําเร็จการศึกษา (non credit)  

                            2.3.2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ                 6       หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจํานวน 6 หนวยกิต ในกลุมภาษา ดังตอไปน้ี 

 1) กลุมภาษาอังกฤษ  

3440010 การอานและเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

3440011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสือ่สาร 3(2-2-5) 

3440012 ภาษาอังกฤษสําหรบัธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440013 ภาษาอังกฤษสําหรบับุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440014 ภาษาอังกฤษสําหรบังานคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

             2) กลุมภาษาจีน  

3440015 การอานและเขียนภาษาจีน 3(2-2-5) 

3440016 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสือ่สาร 3(2-2-5) 

3440017 ภาษาจีนสําหรับธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440018 ภาษาจีนสําหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440019 ภาษาจีนสําหรับงานคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 

 

  3) กลุมภาษาญ่ีปุน  

3440020 การอานและเขียนภาษาญี่ปุน 3(2-2-5) 

3440021 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

3440022 ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440023 ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรทางธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440024 ภาษาญี่ปุนสําหรับงานคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

  4) กลุมภาษาเวียดนาม  

3440025 การอานและเขียนภาษาเวียดนาม 3(2-2-5) 

3440026 ภาษาเวียดนามเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

3440027 ภาษาเวียดนามสําหรบัธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440028 ภาษาเวียดนามสําหรบับุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440029 ภาษาเวียดนามสําหรบังานคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 



  5) กลุมภาษาพมา  

3440030 การอานและเขียนภาษาพมา 3(2-2-5) 

3440031 ภาษาพมาเพื่อการสนทนาและการสือ่สาร 3(2-2-5) 

3440032 ภาษาพมาสําหรบัธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440033 ภาษาพมาสําหรบับุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440034 ภาษาพมาสําหรบังานคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

  6) กลุมภาษามาเลย  

3440035 การอานและเขียนภาษามาเลย 3(2-2-5) 

3440036 ภาษามาเลยเพือ่การสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

3440037 ภาษามาเลยสําหรบัธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440038 ภาษามาเลยสําหรบับุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440039 ภาษามาเลยสําหรบังานคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

  7) กลุมภาษาอินโดนีเซีย  

3440040 การอานและเขียนภาษาอินโดนีเซีย 3(2-2-5) 

3440041 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

3440042 ภาษาอินโดนีเซียสําหรบัธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440043 ภาษาอินโดนีเซียสําหรบับุคลากรทางธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440044 ภาษาอินโดนีเซียสําหรบังานคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

  8) กลุมภาษาฟลิปโน  

3440045 การอานและเขียนภาษาฟลิปโน 3(2-2-5) 

3440046 ภาษาฟลิปโนเพื่อการสนทนาและการสือ่สาร 3(2-2-5) 

3440047 ภาษาฟลิปโนสําหรบัธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440048 ภาษาฟลิปโนสําหรบับุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440049 ภาษาฟลิปโนสําหรบังานคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

  9) กลุมภาษาเขมร  

3440050 การอานและเขียนภาษาเขมร 3(2-2-5) 

3440051 ภาษาเขมรเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

3440052 ภาษาเขมรสําหรบัธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440053 ภาษาเขมรสําหรบับุคลากรทางธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440054 ภาษาเขมรสําหรบังานคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 



  10) กลุมภาษาลาว  

3440055 การอานและเขียนภาษาลาว 3(2-2-5) 

3440056 ภาษาลาวเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

3440057 ภาษาลาวสําหรบัธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440058 ภาษาลาวสําหรบับุคลากรทางธุรกจิคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

3440059 ภาษาลาวสําหรบังานคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณ/สหกิจศึกษา                               7        หนวยกิต 

3404301 เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 (45)  

3404302 การปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารธุรกจิ*            6(640) 

3404303 สหกจิศึกษา**                                     6 (16 สัปดาห) 

หมายเหตุ :    *  สําหรับนักศึกษาที่ตองการฝกงาน      

 **  สําหรับนักศึกษาที่ตองการฝกสหกจิศึกษารายวิชา 3404302 เตรียมความพรอมในการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ เรียนโดยนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเรจ็การศึกษา  

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

          ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือรายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมซ้ํากับ

รายวิชาที่ทางหลักสูตรจัดไวใหเรียนตามแผนการเรียน รวมถึงตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับ

หนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ                   2(1-2-3) 

  English Proficiency Development 

ไวยากรณพื้นฐาน  โครงสรางประโยค  การออกเสียง   และคําศัพทระดับเบื้องตน   โดย

เนนการฟง  พูด  อาน และเขียนในสถานการณตางๆ 

Basic  grammar; sentence structure; pronunciation and fundamental 

vocabulary with special emphasis on listening, speaking, reading and writing skills 

in various everyday situations. 

0011102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                     3(2-2-5) 

  Thai for Communication 

ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร   และแสดงถึงความเปน

เอกลักษณของชาติ  การสืบคนขอมูลขาวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การขยาย



ความ  การวิเคราะห   และการแสดงความคิดเห็น   การตีความ   และการนําเสนอ   โดยเนน

กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

The importance of Thai Language as a tool for communication and 

representation of national identity; information retrieval from information 

resources; drawing conclusions; making elaboration; analyses and expressions of 

opinions; data interpretation and presentation with an emphasis on integration 

process of language skills. 

0011103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                    3(2-2-5) 

  English for Communication 

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณทั่วไปในชีวิตประจําวัน   การทักทาย 

การบอกลา การแนะนําตัวเองและผูอื่น  การแสดงถึงอารมณ   และความรูสึกที่เหมาะสม   การ

บอกลักษณะบุคคล  และสิ่งของ  โดยการพัฒนาทักษะการฟง  พูด  อาน และเขียนภาษาอังกฤษ

แบบผสมผสานกันทั้ง  4 ทักษะ ในลักษณะรูปประโยคพื้นฐานที่ใชไวยากรณเบื้องตนไมซับซอน  

การออกเสียงคําภาษาอังกฤษใหถูกตอง   การฝกเขียนประโยคงายๆ   เพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน  การฝกอานและทําความเขาใจขอความภาษาอังกฤษสั้นๆ การกรอกแบบฟอรม  

การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ  

Everyday English for general situations such as greeting, farewell,  introducing 

oneself and other; expressing appropriate emotions and feeling; describing personal 

characteristics and object specification; developing four communication skills through 

practising basic grammar and simple patterns of sentences including practising 

phonetics; basic writing for everyday communication; practising reading and 

understanding short text; form filling; searching data from various sources. 

0011104 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน                   3(2-2-5) 

  English for Study Skills 

การฝกเทคนิคในการอานเพื่อหาหัวเรื่อง  ใจความสําคัญ  และรายละเอียดสนับสนุนจาก

สื่อสิ่งพิมพ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส  การใชหนังสือพิมพเปนสื่อในการคนหา  และเพิ่มเติมความรู 

การใชพจนานุกรม  และการนําเสนอขอมูลเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

Practising reading skills for finding topics, main ideas and supporting 

details from printing materials and electronic media; using newspapers as a 



source material to fulfil and broaden student’s knowledge; practising dictionary 

and presentation skills for improving speaking and writing competencies. 

0021101 ความจริงของชีวิต                    3(3-0-6) 

  Truth of Life 

การเขาถึงธรรมชาติของตนเอง  สังคม   และโลก   การพัฒนาตนตามหลักอริยสัจ   การ

กําหนดเปาหมายของชีวิตดวยหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ความสามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีสติใน

สังคมโลกาภิวัตน  เพื่อสันติสุขอยางย่ังยืนทั้งสวนตน  และสังคม 

Realizing the nature of oneself, society, and the world; self – training in 

accordance with the principles of the noble truth; determining the goal of life 

base on virtual principle; ability to lead an individual life with mindfulness in the 

globalized society for sustainable peace for both oneself and other members of 

society. 

0021102 ปรัชญาท่ัวไป         3(3-0-6) 

  General Philosophy 

แนวคิดทางปรัชญา  พัฒนาการทางความคิดของนักปรัชญาในอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหา

สําคัญทางปรัชญาในแตละสาขา   ปรัชญาชีวิตของคนไทยซึ่งต้ังอยูบนพื้นฐานของศาสนาใน

ประเทศไทย 

Philosophical concepts; development of philosopher’s thinking  from   

past to present; the main philosophical problems in each branch; Thai  

philosophy of life based on main religions in Thailand. 

 

 

 

 

 

 

0021103 สุนทรียภาพของชีวิต         3(3-0-6) 

              Aesthetics for Life 



ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสุนทรียภาพ   การรับรู   และการเรียนรูเกี่ยวกับคุณคา

ทางความงามในดานศิลปะ   ดนตรี   และศิลปะการแสดง   โดยมุงสรางรสนิยมทางศิลปะ   และ

นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิต 

The relationships between humans and aesthetics; perception and 

learning about the values of artistic beauty, music, and performing arts, aiming at 

the creation of artistic taste and its useful application to good living. 

0021104 ศาสตรและศิลปแหงความสุข        3(3-0-6) 

  The Science and Art of Happiness 

แนวคิดวาดวยความสุขของนักคิดสําคัญของโลก   ศาสตรแหงความสุขที่บูรณาการมา

จากขอคนพบของสาขาจิตวิทยาเชิงบวก  พันธุกรรมศาสตรเชิงพฤติกรรม   ประสาทวิทยา   และ

เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม  การแสวงหาความสุขในระดับปจเจกบุคคล  และสังคม 

Concept of happiness based on principles discovered by world thinkers; 

the science of happiness integrated with findings from positive psychology, 

behavioral genetics, neuroscience, and behavioral economics; individual and 

collective pursuits of happiness. 

0021105 ทักษะชีวิต            3(3-0-6) 

  Life Skills 

การจัดการกับปญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปจจุบัน   การเตรียมความพรอม  สําหรับ

การปรับตัวในอนาคต  ในดานความรู  เรื่องความคิดสรางสรรค  และความคิดวิเคราะหวิจารณ  

ในดานเจตคติ   เรื่องความตระหนักรูในตน   และความเห็นใจผูอื่น   และในดานทักษะเรื่องการ

สรางสัมพันธภาพ   และการสื่อสาร  การตัดสินใจ   และการแกปญหา   การจัดการกับอารมณ  

และความเครียด 

Management of surrounding problems in contemporary society; preparing 

readiness for self-adjustment in the future; including knowledge dimension; 

creative thinking and critical thinking; attitude dimension; self realization and 

empathy to other people; and skill dimension; creating human relationship and 

communication, decision making and problem solving; emotion and stress 

management. 

 

 



 

 

0021106 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                      3(3-0-6) 

  Human Behavior and Self Development 

พื้นฐานแหงพฤติกรรมมนุษย  การพัฒนาตนดานมนุษยสัมพันธ  และการดํารงชีวิตอยาง

เปนสุข การสื่อสารที่ประสบความสําเร็จ  การทํางานเปนทีม  ภาวะผูนําและผูตาม   การ

เสริมสรางแรงจูงใจ  การใฝเรียนรู  และพลังแหงชีวิตเพื่อประสิทธิภาพแหงตน  ประสิทธิผลแหง

งาน  และการอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข 

Fundamentals of human behaviors; self development in human relations 

and happy living; successful communication; team working; leadership and 

followers; empowerment of motivation, constant design for learning and life 

energy for self’s efficiency; work effectiveness and peaceful living with others. 

0021107 บุคลิกภาพและภาวะผูนํา                      3(3-0-6) 

  Personality and Leadership 

การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอก และภายใน ดานการแตงกาย  มารยาท  การวางตัวใน

สังคม  มนุษยสัมพันธ  การเขารวมงานสังคมในโอกาสตาง ๆ  ภาวะผูนํา  การเจรจาตอรอง  การ

เขียนใบสมัครงาน   รวมทั้งการพัฒนาดานจิตใจ  ทัศนคติ   และอารมณ   หลักจิตวิทยา  และ

หลักธรรมทางศาสนา  การคิดวิเคราะห  การวางแผนเพื่อพัฒนา  การประเมินตนเอง 

Internal and external personality development related to dressing, 

etiquette, appropriate social behavior; human relations; participating in various 

social occasions; leadership; negotiation; writing job application; mental, 

attitudinal, and emotional developments; principles of psychology and religious 

principles; analytical thinking; planning for development; self-assessment. 

0021108 การศึกษาคนควาและการอางอิง                    3(3-0-6) 

  Study Fundamentals and Referencing 

ความหมาย   และความสําคัญของการศึกษาคนควาทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบ

สื่อสิ่งพิมพ  สื่ออิเล็กทรอนิกส  และสื่อบุคคล  แหลงสารสนเทศ  ภูมิปญญาทองถ่ินการเขาถึง  

การกําหนดกลยุทธการคน  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงและคนคืนสารสนเทศ  

การประเมิน  การเลือก  การวิเคราะห  การสังเคราะหสารสนเทศ  การเขียนรายงานการคนควา 

 การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม  จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ 



 

 

 

 

Concepts and importance of study information resources in printed 

media, electronic media and personnel sources; local wisdom, information 

accessing, identifying searching strategies, using information technology to access 

and retrieve; information evaluation, selection, analysis and synthesis of 

information, report writing, reference and bibliography writing, ethics and law 

involved. 

0021109 จิตสํานึกราชภัฏ                      3(2-2-5) 

  Rajabhat Consciousness 

ความเปนมาของชาติไทยและหนาที่พลเมือง   ความเปนมาของราชภัฏ  พัฒนาการ

และอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การสราง  และปลูกฝงจิตสํานึกความเปนไทยและ

ความเปนราชภัฏ  การสรางคุณลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหมีคุณธรรม   ความ

สามัคคี  ภาวะผูนํา  จิตสาธารณะ  และสุขภาวะดวยโครงงาน 

Historical background of Thai nation and civic duties; historical 

background of Rajabhat; development and identity of Rajabhat Dhonburi 

University; creation and awareness implantation of being Thai and Rajabhat; 

forming DRU students’ characteristics with morality, unity, leadership, public 

consciousness and well-being through project-based learning. 

0031101 สังคมไทยกับความเปนพลวัต         3(3-0-6) 

  Dynamics of Thai Society 

ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย และความเปนพลวัตของสังคมโลก  การผสมผสานวิถีไทย 

กับพหุวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะ การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขบน

พื้นฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

General characteristics of Thai society and the dynamics of global society; 

integration of Thai culture and multiculture for social living; public consciousness; 

happy living in society based on virtues, morality and sufficient economic 

principles. 



0031102 การเมืองการปกครองไทย                              3(3-0-6) 

  Thai Politics and Government 

ประวัติความเปนมาของการเมือง  และการปกครองไทย   การวิเคราะหการเมืองและ

พฤติกรรมทางการเมืองไทย   แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับประชาธิปไตย   การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยของไทย   สิทธิ   และหนาที่ของพลเมืองไทย   การวิเคราะหบทบาทของสถาบัน

ทางการเมืองไทย  และระบบการบริหารราชการไทย 

 

Historical background of Thai politics and government; analyses of Thai 

politics and political behaviors; general concept of democracy; Thai democratic 

government; rights and duties of Thai citizens; analyses of Thai political 

institutional roles and public administration system. 

0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม           3(3-0-6) 

  Law for Life and Society 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย  ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับชีวิตและสังคมสิทธิ 

 หนาที่  และเสรีภาพข้ันพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย  ความรับผิดชอบในทางแพงและในทาง

อาญา  กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายครอบครัว

และมรดก   กฎหมายทรัพยสินทางปญญา   กฎหมายสิ่งแวดลอม  กฎหมายมหาชน   กฎหมาย

แรงงาน 

Introduction to the study of law; relation of law to an individual and 

society; basic right duties and freedom of citizen under the law; responsibily in 

civil law and criminal law; process of justice accordiry to criminal procedure 

code; family law; succession laws; intellectual property law; environmental law; 

public law labour law. 

0031104 ธนบุรีศึกษา             3(3-0-6) 

  Thonburi Studies 

ลักษณะทางภูมิศาสตร  พัฒนาการทางการเมืองการปกครอง  สังคม  และเศรษฐกิจของ

กรุงธนบุรี  ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินในฝงธนบุรี  การดํารงชีวิตและการปรับตัวของชุมชน 

 ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนและปญหาที่เกิดข้ึน  ความสําคัญและบทบาทของประชาคมใน

การอนุรักษและการพัฒนาพื้นที่ฝงธนบุรีใหเกิดความเขมแข็งและย่ังยืน 



Geographical circumstances; governmental, social and economic 

development of Thonburi City; resources and local wisdom in Thonburi area; 

ways of life and adjustment of community; impact of globalization and 

occurrence of problems; importance and the role of civil society in preserving 

and developing the strength and sustainability of the area. 

0031105 สมุทรปราการศึกษา         3(3-0-6) 

  Samutprakan Studies 

ลักษณะทางภูมิศาสตร   พัฒนาการทางสังคม   เศรษฐกิจ   การเมืองการปกครองของ

สมุทรปราการ  ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ  การดํารงชีวิต และการ

ปรับตัวของชุมชน   ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนและปญหาที่เกิดข้ึน   บทบาทและ

ความสําคัญของสมุทรปราการที่มีตอกรุงเทพมหานคร  และประเทศไทย 

 

Geographical circumstances; governmental, social and economic 

development of Samutprakan; resources and local wisdom of Samutprakan; ways 

of life and adjustment of community; impact of globalization and occurrence of 

problems; the role and importance of Samutprakan to Bangkok Metropolitan and 

Thailand. 

0031106 เศรษฐกิจไทยรวมสมัย         3(3-0-6) 

  Thai Contemporary Economy 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย   การจัดการการเงินสวนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจ

ปจจุบัน   เศรษฐกิจชุมชน   เศรษฐกิจสรางสรรค   เศรษฐกิจพอเพียง   ความสัมพันธระหวาง

เศรษฐกิจไทย  เศรษฐกิจอาเซียน  และเศรษฐกิจโลก 

General Knowledge of Thai economy; management of personal finance in 

current economic situation; community economy; creative economy; sufficient 

economy; the relation of Thai economy, ASEAN economy and world economy. 

0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน                 3(3-0-6) 

  Sufficiency Economy for Sustainable Development 

ความหมาย  ความสําคัญ   ความเปนมา  และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคุณภาพชีวิต   และการพัฒนาที่ย่ังยืนในยุคโลกาภิวัตน

กรณีศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 



Definitions, importance, development and principle of sufficiency 

economy philosophy; application of sufficiency economy for improving quality of 

life and sustainable development in globalization era; case studies of Royal 

Development Projects. 

0031108 ธุรกิจสมัยใหม         3(3-0-6) 

  Modern Business 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ   รูปแบบการจัดต้ังธุรกิจ   ธุรกิจกับสภาพแวดลอม   การ

จัดการตามประเภทธุรกิจ  การจัดการตามหนาที่ของธุรกิจ  แผนธุรกิจ  และความรับผิดชอบของ

ธุรกิจตอสังคม 

General knowledge of business; types of business form; business and 

environments; management based on business types and business function; 

business plan and corporate social responsibility. 

 

 

 

0031109 อาเซียนศึกษา            3(3-0-6) 

  ASEAN Studies 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน  พัฒนาการความรวมมือของอาเซียนจากอดีตถึงปจจุบัน  

การมุงสูประชาคมอาเซียน   ความสัมพันธระหวางอาเซียนกับอินเดีย   จีน  เกาหลี  ญี่ปุน  และ

ภูมิภาคอื่นๆ  ปญหาแนวทางในการแกไข  และอนาคตของอาเซียน  

General knowledge on ASEAN government; development of cooperation 

among ASEAN countries from past to present; movement towards an ASEAN 

community; relationships between ASEAN and India, China, Korea , Japan, and 

other regions; issues of problems, solutions and the future of ASEAN. 

0031110 โลกศึกษา            3(3-0-6) 

  World Studies 

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ   สังคม   และการเมืองของโลก  โดยเนนพลวัตของโลกต้ังแต

ศตวรรษที่  19   ถึงปจจุบัน   ตลอดจนแนวโนมในอนาคต  การปรับตัวของไทยในโลกยุคโลกา 

ภิวัตน 



The development of world’s economy; society and politics with an 

emphasis on its dynamics from the 19th century up to present; including future 

trends and Thailand’s adjustments to the global world order. 

0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                 3(3-0-6)            

Natural Resources and Environmental Management 

ความสําคัญ  สถานการณ และวิกฤติการณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการ

อนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน   การมีสวนรวมของ

ประชาชน  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

Significance, situation and crises of natural resources and environment; 

preservation and sustainable management of natural resources and environment; 

community participation; environmental impact assessment. 

0041101 วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต          3(3-0-6) 

  Science for Quality of Life 

ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร   วิธีแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร   การ

เสริมสรางเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตร   การประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่สงผลตอคุณภาพชีวิต   ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรดานพลังงานและ

สถานการณพลังงานของโลกในปจจุบันที่มีตอมนุษย   สภาพแวดลอม   สังคม   การเมือง   และ

วัฒนธรรม 

 

Scientific skills and process; methods of scientific inquiry; enhancing good 

attitude towards science; application of scientific knowledge and technology 

which affects on quality of life; impacts of scientific progression in energy and the 

situation of world energy on human life, environment, society, politics and 

culture. 

0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชีวิต                   3(2-2-5) 

  Information and Communication Technology for Life 

ความหมาย  ความสําคัญ   และองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  อิทธิพลของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารที่มีตอการดํารงชีวิต   และความเปนอยูของมนุษย   การ

เลือกใชทรัพยากรเพื่อการสื่อสาร   และแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ   การใชโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ   และโปรแกรมประยุกตในระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน   การ



สรางสังคมเครือขายแหงการเรียนรู  การนําเสนอผลงาน  การพัฒนาวิชาชีพ   และการดํารงชีวิต

ประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ  การมีจริยธรรม  และการเคารพสิทธิทางปญญา 

Definition, importance, and components of information technology; the 

influence of information and communication technology on human living; 

selection of resources for communication and information exchange; using of 

operation system and application program in computer network for data 

retrieval, building social network for learning; presentation of academic work, 

career development and efficient daily living; ethics and respect to intellectual 

property. 

0041103 อาหาร และยา เพ่ือคุณภาพชีวิต                    3(3-0-6) 

  Food and Medicine for Quality of Life 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  และภาวะโภชนาการของมนุษยในสังคมยุคใหม   อาหาร

และผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  การประเมินภาวะโภชนาการ   ยา   และสารเสพติด  หลักการ

ใชยา  การเก็บรักษา  และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

Consumer behavior and nutritional status of human in modern society; 

food and supplementary food for health;  nutrition assessment; medicine and 

bureau of drug and narcotic; principles of medicine application and storage in 

daily life. 

 

 

 

 

 

0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม          3(3-0-6) 

  Quality of Life and family in Modern Society 

รูปแบบของครอบครัว   และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต   การอบรมเลี้ยงดู

สมาชิกในวัยเด็ก  วัยรุน  วัยผูใหญ   และวัยผูสูงอายุ   ที่มีผลตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ

ครอบครัว   ชุมชน   และสังคม   ความรูเกี่ยวกับเพศศึกษา   และการวางแผนครอบครัวปญหา

ครอบครัว  และแนวทางแกไขปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 



Family patterns and factors affecting family life; care and training  for 

children, adolescents, adults and aging of the household in supporting quality of 

life of the family, community and society; sex education and family planning; 

family problems and solutions for developing quality of life. 

0041105 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                        3(2-2-5) 

  Sports for Health 

ความหมาย  และความสําคัญของการออกกําลังกายตอสุขภาพ    ระบบของรางกายที่

เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย   หลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย   การวิเคราะห   และ

ประเมินความเหมาะสมของแตละบุคคลในการออกกําลังกาย  การฝกปฏิบัติ   และทักษะในการ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และการประเมินผลการออกกําลัง

กาย 

Definition and importance of physical exercise to health; some functional 

systems of human body related to physical exercises; principles and techniques 

of physical exercise; analysis and assessment of the suitability of each person in 

doing physical exercise; practising and skills in physical exercise for healthiness; 

tests of physical ability and assessment the results of exercising. 

0041106 ภัยธรรมชาติ             3(3-0-6) 

  Natural Disasters 

ความรูพื้นฐานทางดานธรรมชาติวิทยา   สถานการณการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่

เกิดข้ึนในปจจุบัน   การเกิดภัยทางธรรมชาติประเภทตางๆ   เทคโนโลยีการตรวจวัด   และ

คาดการณการเกิดภัยธรรมชาติ   ผลกระทบของภัยธรรมชาติที่มีตอดานเศรษฐกิจ   สังคมและ

สิ่งแวดลอม  การปรับตัว  และการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเกิดภัยธรรมชาติ 

Basic knowledge on natural science; the situation of environmental 

changes in the present era; the occurrences of various natural disasters; 

technology for detecting and forecasting natural disasters; impacts of natural 

disasters on economy, society and environment; self-adjustment and preparation 

for confronting natural disasters. 

0041107 การคิดและการตัดสินใจ                      3(2-2-5) 

  Thinking and Decision Making 



หลักการ  กระบวนการ  และลักษณะการคิด  รูปแบบตางๆของการคิด การตัดสินใจโดย

ใชเหตุผลจากตรรกศาสตร   การวิเคราะหขอมูล   และขาวสารโดยวิธีการทางสถิติเบื้องตน

กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

Principles, processes and characteristics of thinking; styles of thinking; 

decision making based on reasoning from logics; analysis of data and information 

by fundamental statistical methods; decision making process and its application 

in daily life problem solving. 

0041108 วิธีการแสวงหาความรู            3(2-2-5)   

  Method of Knowledge Acquisition 

ความหมาย   และความสําคัญขององคความรู   ประวัติ   และความเปนมาของวิธีการ

แสวงหาความรูของมนุษย   วิธีการแสวงหาความรูของศาสตรสาขาตางๆ   และการนําไป

ประยุกตใช  วิธีการวิจัยเบื้องตนโดยสังเขปเพื่อการแสวงหาความรู 

Definition and importance of knowledge; history and background of 

acquisition methods used in the pursuit of knowledge; knowledge acquisition in 

various disciplines and their application; basic research methodology for 

knowledge acquisition. 

3301101  หลักการบัญชี             3(2-2-5) 

  Principles of Accounting 

แมบทการบัญชี สมการบัญชี วงจรบัญชี แนวคิดการวิเคราะหสินทรัพย หน้ีสิน สวนของ

เจาของ หลักบัญชีคู เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการข้ันตน 

ประกอบดวยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท       งบทดลอง 

รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินคา  

  Accounting framework, equation and cycle, the analysis concepts of 

assets, liabilities and owner’s equity; double entry accounting, source 

documents, recording transactions;  general and special journals, ledgers, trial 

balance, adjusting entries, and the preparation of financial statements for service 

and merchandising businesses. 

 

 

 



 

3302101 การเงินธุรกิจ             3(3-0-6) 

  Business Finance  

วิชาบังคับกอน : 3301101 หลักการบัญชี หรือ  3311101 การบัญชีขั้นตน  1   

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ เปาหมายและความสําคัญ

ของการเงินธุรกิจ หลักการการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพื่อใชในการ

ดําเนินงานของธุรกิจ คาของเงิน การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนในกิจการ การขยาย

กิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล ตลาดทุนและตลาดเงินในประเทศ 

Prerequisite : 3301101 Principles of Accounting or 3311101 

Accounting Principles 1 

Scope, types, roles and functions of financial departments in business, aims and importance 

of business finance, principles of acquiring funds, funds allocation for operations, currencies, financial 

planning for investment and expansion, capital increase, profit distribution and dividend policy, the 

capital and money market in Thailand. 

3411101 องคการและการจัดการ      3(3-0-6) 

Organization and Management 

แนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองคการ สภาพแวดลอมทางการจัดการ จริยธรรมใน

การจัดการ หนาที่และกระบวนการในการจัดการ ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย การสั่งการและการควบคุม โดยมีเน้ือหาเช่ือมโยงการสรรหา การ

พัฒนาและการธํารงครักษาทรัพยากรมนุษย 

Basic concepts of management and organization, the managerial 

environment and ethics, management responsibilities and processes; planning 

and organizing, human resource management; command and control, linkages to 

recruitment, training, development, and maintenance. 

3431401 หลักการตลาด       3(3-0-6) 

Principles of Marketing 

ความหมาย บทบาท และความสําคัญของการตลาด พัฒนาการของแนวความคิดทาง

การตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด การเลือกตลาด

เปาหมาย การวางตําแหนงผลิตภัณฑ สวนประสมการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด 

จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม 



 

 

 

Definitions, the important roles and functions of marketing, the evolution 

of the concepts of marketing, marketing environment, consumer behavior, 

market segmentation, target marketing,  product positioning, marketing mix, 

marketing information systems, management ethics and social responsibility. 

3401001 หลักเศรษฐศาสตร      3(3-0-6) 

Principles of Economics 

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรวาดวย

มูลคา ราคา และการจัดการทรัพยากร พฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยที่กําหนดอุปสงคอุปทานของ

สินคาในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทาน 

ดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การภาษีอากร การคา การลงทุน 

นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง 

Principles, definitions and scope of Economics, general knowledge of 

economics; value, price, resource management, consumer behavior, factors 

influencing demand and supply in both perfect and imperfect competitive 

markets, shifts or changes in demand and supply, market equilibrium, elasticity of 

demand and supply, taxation, trading, investment, monetary and fiscal policy. 

3402002 กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6) 

Business Law 

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคกรธุรกิจ และกฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับการประกอบ

กิจกรรมทางธุรกิจในประเทศและระหวางประเทศ เชน หลักกฎหมายซื้อขาย เชาซื้อกูยืม การคํ้า

ประกัน การจดจํานอง จํานํา เปนตน รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เชน ตราสาร

ทุน ตราสารหน้ี และต๋ัวเงิน เปนตน โดยคํานึงถึงหลักจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 

Business law connerning organization establishment and principle laws 

about business activities local and international business; law of sale, hire 

purchase, loan of money, suretyship, mortgage, pledge, and the Financial 

Instruments Law; equity instruments, bonds, and bills, etc. on the basis of ethical 

business operations. 



3413303 การเปนผูประกอบการ                3(3-0-6) 

Introduction to  Entrepreneurship 

ความหมายและความสําคัญ คุณลักษณะของผูประกอบการ การวิเคราะหปญหาและ

โอกาสของผูประกอบการ การศึกษาความเปนไปไดและการแสวงหาโอกาสใหมทางธุรกิจ การซื้อ

ธุรกิจ การจัดต้ังธุรกิจใหม การเขียนแผนธุรกิจ และการจัดหาเงินทุน 

Definitions, important roles and characteristics of the entrepreneur, SWOT 

analysis, business viability studies and opportunity assessment; merger and 

acquisition, start-up, writing a business plan and acquiring funds. 

3412302 การจัดการปฏิบัติการ       3(3-0-6) 

Operation Management 

การวางแผนและการควบคุมการผลิตสินคาและบริการ  ระบบการผลิตและปฏิบัติการ  การเลอืกทําเล

ที่ต้ังและการวางผังสถานประกอบการ  การจัดการคุณภาพ การควบคุมสินคาคงเหลือ การจัดการหวงโซอุปทาน 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการผลิตและการปฏิบัติการ และการบํารุงรักษา 

Planning and controlling production and operation processes and systems 

in both the manufacturing and service sectors; location analysis, plant layout, 

quality and supply chain management, inventory control, appropriate 

innovations and technology for production, operation and maintenance.  

3403004   การวิเคราะหเชิงปริมาณ                                          3(3-0-6) 

  Quantitative Analysis   

ความนาจะเปน ทฤษฎีการตัดสินใจ โปรแกรมเชิงเสน ตัวแบบสินคาคงคลัง การควบคุม

สินคาคงเหลือ ทฤษฏีการขนสง การจัดโครงการ ทฤษฏีเกม  ตัวแบบแถวคอยและกระบวนการ

มารคอฟ  

Probability and decision theory, linear programming, inventory model and 

control, transportation theory, project management, game theory, queuing and 

the Markov approach. 

3402003        สถิติธุรกิจ                                                           3(2-2-5)  

                    Business Statistics 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การจัดเก็บขอมูล การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการ

กระจาย การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การแจกแจงแบบไคสแควร การวิเคราะหความ

แปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลา และเลขดัชนี 



                      Business statistics; data collection, measure of central tendency, measure 

of dispersion, estimation, hypothesis testing, Chi-square distribution, analysis of 

variance (ANOVA), regression and correlation analysis, time series and index 

numbers analysis. 

 

 

 

 

3403005   การวิจัยทางธุรกิจ      3(2-2-5) 

  Business Research 

ความหมายและความสําคัญของการวิจัย ลักษณะทั่วไปของการวิจัย ข้ันตอนและ

วิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเลือกปญหาวิจัยทางธุรกิจ หลักการและเทคนิคของการวิจัย 

กําหนดวัตถุประสงคและต้ังสมมุติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ

การแปลความหมายขอมูล การเขียนรายงานวิจัยทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของการวิจัยทาง

ธุรกิจ 

Definitions, significance and formats of business research; steps and 

methods of business research, choosing a research topic, research principles and 

techniques, setting objectives and hypothesis, collecting data, data analysis, 

interpretation, writing a business research report and utilizing professional ethics. 

3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ      3(3-0-6) 

  Strategic Management 

แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการบริหารเชิงกลยุทธ กระบวนการวางแผนและ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติและการควบคุมเชิงกลยุทธ 

Fundamental concepts and processes in strategic management; strategic 

planning and decision making processes, strategic implementation and control. 

3404006 จริยธรรมทางธุรกิจ              3(3-0-6) 

  Business Ethics 

แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับจริยธรรม จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจดานตางๆ จรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจตอผูมีสวนไดเสียทางธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคม จริยธรรมกับ



สิ่งแวดลอม หลักบรรษัทภิบาล การเสริมสรางจริยธรรมทางธุรกิจ หลักจริยธรรมทางธุรกิจกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ  

Fundamental concepts of business ethics; business code of conduct, 

business ethics and stakeholders, social responsibility, environmental ethics, 

good governance, the development of business ethics, concepts of business 

ethics and the self-sufficient economy, business ethics case studies.  

3442101 กระบวนการทางธุรกิจสาํหรับระบบสารสนเทศ               3(2-2-5) 

  Business Process for Information System 

ศึกษากระบวนการทางธุรกิจ การใชสารสนเทศในการจัดกระบวนการทางธุรกิจ  การนํา

โปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในการจัดการในดานการผลิต   การตลาด   การเงินและบัญชี   และการ

บริหารงานบุคคล 

The studies of business process; application of information technology to 

business process management; application of instant programs for production 

management, marketing management, financial and accounting management, 

and human resource management. 

3443104  การบริหารโครงการคอมพิวเตอรธุรกิจ                  3(2-2-5) 
Project Management for Business Computer  

แนวคิด หลักการและเทคนิค เครื่องมือ และปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการและควบคุม

โครงการ ต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ การประเมินผลเพื่อใหโครงการประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค การประมาณการและการควบคุมเวลา งบประมาณและคุณภาพของโครงการ การ

นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการและกรณีศึกษาตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรธุรกิจ 

Concepts, principles and techniques, tools and related factors in project 

management and control from conception to completion; project evaluation, 

cost estimation and time frame control, budget and quality of project, 

application of information system to project management, case studies related 

to business computer. 

3443101 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานทางธุรกิจ          3(2–2–5) 

  Business System Analysis and Design 

  วิชาบังคับกอน :   3442406   ระบบจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ  

แนวคิดการพัฒนาระบบในองคกรธุรกิจ ระเบียบวิธีการ การใชเครื่องมือในการวิเคราะห

ระบบ ผังงานระบบ การกําหนดปญหาและการศึกษาความเปนไปไดของระบบ การวิเคราะห



ความคุมคาในการลงทุน การออกแบบสําหรับฐานขอมูลในการนําขอมูลเขา การแสดงผลลัพธ 

และกระบวนการประมวลผลของระบบ โดยนําเครื่องมือทางวิศวกรรมซอฟตแวรมาใชในการ

วิเคราะหและการออกแบบ รวมถึงการจัดทําเอกสารคูมือระบบ 

Concepts of system development in a business organization; 

methodology; tools for system analysis; system flowchart; problem definition and 

system feasibility study; cost-benefit analysis; database design for data input, 

output and processing, using software engineering tools in analyzing, designing, 

and preparing an operation manual.  

 

 

 

 

 

3444105 การจัดการความเสีย่งและควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Risk Management and Information System Security Control 

แนวคิด ความหมาย ความสําคัญของการจัดการความเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยง การควบคุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบงาน

คอมพิวเตอรบทบาทและผลกระทบของการใชคอมพิวเตอรในการดําเนินธุรกิจ    รวมถึง

กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในและระบบงานคอมพิวเตอร 

 Concepts, difinitions and significance of the importance of risk 

management and security of information systems focusing on risk management; 

computer system security control; roles and effects of computer use on business 

management, including case studies related to internal audits and computer 

systems. 

3444101 สัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ                                3(2-2-5) 

       Seminar in Business Computer 

 การสัมมนาในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การรับการถายทอดประสบการณจากการทํางานของวิทยากร และ/หรือการเขาไป

ศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงในองคการ เพื่อนํามาวิเคราะหปญหาและวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับ

ระบบคอมพิวเตอรในองคการธุรกิจ 



Seminars on topics related to the evolution of information technology’s 

progress; learning from speaker’s work experience and/ or from practical 

experience in a business organization in order to analyze problems and solutions 

on computer systems in a business organization. 

3442202 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรทางธุรกิจ                      3(2–2–5) 

          Data Communication and Network Computer in Business 

ทฤษฎีการสื่อสารขอมูล แบบจําลองการสื่อสารขอมูล สื่อและอุปกรณที่ใชในการสื่อสาร

ขอมูล องคประกอบของระบบสื่อสารขอมูล โปรโตคอล การสื่อสารขอมูลภายในระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรแบบตางๆ  มาตรฐานในการสื่อสารขอมูล การวิเคราะห ออกแบบและการจัดการ

เครือขายคอมพิวเตอร และการประยุกตใชภายในองคการธุรกิจ 

Theory of data communication; data communication models, media and 

devices for data communication; elements of a data communication system; 

protocol; internal data communication in a variety of computer networks; data 

communication standards; network analysis, design and management, and 

application to business organizations.   

 

     

3444203 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส                                 3(2-2-5) 

                Management of Electronic Business 

ศึกษาหลักการ แนวคิดและโครงสรางพื้นฐานของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส   

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งประเภท ระบบการแลกเปลี่ยน ปญหาและอุปสรรคของ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส  กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ระบบรักษาความปลอดภัยในการทําธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในอนาคต 

Principles, concepts and basic structure of electronic business systems; 

electronic business management, including electronic data interchange, problems 

and obstacles of electronic business; electronic transaction law; electronic 

business security systems and related technology of the future.  

3443202  หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต                          3(2-2-5) 

  Principles of Website Design and Development 



หลักการเบื้องตนระบบอินทราเน็ต เอ็กทราเน็ตและ อินเทอรเน็ต  แนวคิดและหลักการ

ในการออกแบบเว็บ โครงสรางของเว็บไซต การจัดทําหนาเว็บเพจ และการเช่ือมโยง ภาษาเอชที

เอมแอลและ ภาษาตางๆ สําหรับพัฒนาเว็บไซต  หลักการเขียนโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร และฝง

ไคลเอนต การเลือกใชเครื่องมือในการพัฒนาเว็บ  กลยุทธในการออกแบบ กระบวนการพัฒนา

เว็บไซต การบริหารจัดการเว็บไซต การโปรโมทเว็บไซต 

Basic principles of intranet, extranet and internet; concepts and principles 

of website design; website structure; web paging and hyperlinks of HTML and 

other languages used for developing a website; principles of server/ client 

programming; tool selection for website development; website design strategy; 

the website development process; website management; website promotion. 

3443205 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ                       3(2–2–5) 

Special Business Computer Project 

วิชาบังคับกอน : 3443101 การวิเคราะหและออกแบบระบบงานทางธุรกิจ 

วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรทางธุรกิจและ/หรือสื่อประสม  

ซึ่งมีวัตถุประสงคใหมีความคิดสรางสรรค สามารถแกปญหาและนําไปประยุกตใชงานได โดย

จัดทําหัวขอการศึกษาคนควา และเรียบเรียงเขียนเปนรายงานนําเสนอตอคณะกรรมการ 

Analysis, design and development of a business computer system and/ or 

multimedia so as to build creativity, develop in problem solving skills and apply 

them to work; planning a study topic and writing a report.  

 
 

3441301 หลักการเขียนโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ                        3(3–0–6) 

  Introduction for Business Programming 

ศึกษาความรู เบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล แฟมขอมูล กระบวนการ ข้ันตอน 

อัลกอริทึม ผังงาน นิพจน และกลุมคําสั่งตางๆ สําหรับการเขียนโปรแกรม 

The studies of the fundamentals of data structure, data files, processes, 

algorithms, flowcharts, expressions and instructions sets for programming. 

3441303        การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานธุรกิจ                         3(2–2–5) 

                  Business Programming 

      วิชาบังคับกอน : 3441301  หลักการเขียนโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ 



ออกแบบ วิเคราะห และเขียนโปรแกรมโดยใชภาษาโปรแกรมที่เหมาะสม ศึกษาตัวอยาง

โปรแกรมและเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชกับงานธุรกิจ 

Design, analysis and programming using appropriate programming 

language; examples of program and programming with business applications.      

3442304 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม                  3(2–2–5)            

Basic Design and Development Multimedia Program   

ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อประสม องคประกอบของสื่อประสม 

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเปนเครื่องมือสําหรับสรางและพัฒนาสื่อประสมประเภทตางๆ และนําไป

ประยุกตใชได 

The studies of principles, design processes compoments and 

development of  multimedia; using instant programs as devices for designing and 

developing a variety of multimedia, and application. 

3441402 ระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ                    3(2-2-5) 

Computer System and Operating System 
ศึกษาถึงโครงสรางและชนิดของขอมูลที่ใชในการทํางานของคอมพิวเตอร สวนประกอบ

หลักของคอมพิวเตอร  การเช่ือมโยงระหวางสวนประกอบหลัก และการเช่ือมโยงกับอุปกรณ

ภายนอก  การจัดการหนวยความจํา ความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร และ

ระบบปฏิบัติการที่ใชงานบนคอมพิวเตอร การปฏิบัติงานคอมพิวเตอรของผูใชกับการทํางานของ

ฮารดแวร  การจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร  การจัดการสวนนําเขาสวนแสดงผลและการ

ประมวลผล ระบบปฏิบัติการที่ใชในปจจุบัน 

 

 

 

 

The studies of data structure and data type used in computer operation; 

CPU -Central Processing Unit; CPU connection with external devices; memory 

management; interaction of computer architecture with operating system; 

computer user’s operating and hardware task; computer resource management; 

input/ output device management and processing; current operating systems.  

3442406 ระบบจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ                     3(2–2–5) 

  Business Database Management System 



วิชาบังคับกอน : 3442101 กระบวนการทางธุรกิจสําหรับระบบสารสนเทศ  

แนวคิด  หลักการ  คุณสมบัติและสถาปตยกรรมฐานขอมูล  แบบจําลองขอมูล การ

ออกแบบฐานขอมูลสําหรับองคกรธุรกิจ  การนอมัลไลซขอมูล  ระบบจัดการฐานขอมูล  ภาษา

ประมวลผลขอมูล ความมั่นคง การทํางานเวลาเดียวกัน ความสมบูรณ การดูแลระบบฐานขอมูล 

พื้นฐานของการออกแบบคลังขอมูล การจัดการฐานขอมูลสําหรับองคกรธุรกิจในรูปแบบตางๆ  

การพัฒนาและวิธีการนําฐานขอมูลมาใชในองคกรธุรกิจ  การแกไขปรับปรุง รวมถึงการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูลทางธุรกิจ 

Concepts, principles, and parameters of database architecture; data 

model; database design for business organizations; normalization; database 

management system; data processing language; consistency; synchronization; 

completion; database system management; basic knowledge of data warehouse 

design; various types of database management for business organizations; 

development and database application for business organizations; database 

system development; instant program application to business database design 

and development. 

3440001 กฏหมายและจรรยาบรรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ            3(2–2–5) 

       Information Technology Law and Ethics 

หลักกฎหมายตางๆ  ที่ เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปญหาที่เกิดจากการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจรรยาบรรณในการใชและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information technology laws; problems of using information technology, 

including the ethics of using and developing information technology systems. 

 

 

 

 

3440002  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                      3(2–2–5) 

  Business Information Technology 

 ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ ฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อเปน

เครื่องมือในการจัดสรางสารสนเทศทางธุรกิจ และเรียนรูการใชงานโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวของ 



The studies of information technology in business; practice the use of 

instant programs as tools for business information technology and other related 

programs. 

3440003  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสําหรับงานธุรกิจ           3(2–2–5) 

  Business Object-oriented Programming 

นิยามและแนวคิดหลักการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ องคประกอบพื้นฐานของวัตถุ

คลาสและเมธอด กรรมวิธีโพลีเมอรฟซึมการถายทอดคุณสมบัติ การวิเคราะห และออกแบบเชิง

วัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Definitions and concepts of object-oriented programming; basic elements 

of class and method; polymorphism; inheritance; object-oriented analysis and 

design; object-oriented programming. 

3440004  เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย            3(2–2–5) 

  Wireless Communication Technology 

หลักการการเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุ การเขารหัสและสงสัญญาณดิจิทัล การแยกแยะกลุม

สัญญาณความผิดพลาดของชองสัญญาณดิจิทัล วิธีการแผกระจายสเปกตรัม มาตรฐานและการ

พัฒนาเครือขายไรสายแบบตางๆ เชน การสงขอมูลผาน IrDA ระบบ Bluetooth ช้ันกายภาพ

และ MAC ของเครือขายไรสาย IEEE 802.11x เปนตน 

Principles of radio wave propagation; encoding a digital signal and 

transmission; digital error-signal extraction; spectrum spread; standard and 

development of various wireless networks such as IrDA data transmission, 

physical layer of Bluetooth and MAC of IEEE 802.11x. 

3440005  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร             3(2–2–5)            

Geographic Information System 

ความรูเบื่องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร องคประกอบของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร แผนที่และการอานแผนที่  แบบจําลองขอมูลภูมิศาสตร  แหลงขอมูล  ภูมิ

สารสนเทศ การรับรูจากระยะไกล  ระบบหาพิกัดตําแหนงบนพื้นโลกดวยดาวเทียม การ

ประมวลผลขอมูลภูมิสารสนเทศ การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การแสดงผลขอมูลภูมิ

สารสนเทศภูมิศาสตร  ความถูกตองของขอมูล แนวโนมของพัฒนาการของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

 



Basic knowledge of the Geographic Information System; elements of the 

Geographic Information System; map and map reading; geographic data model; 

data source of Geographic Information System; remote sensing; Global Positioning 

System; geographic information assessment; application of Geographic 

Information System; geographic information output; information accuracy; trends 

in geographic information development.  

3440006  ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ         3(2-2-5) 
Information System Security 

      นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ 

กลไกการโจมตีและปองกันในการพิสูจนความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร การวิเคราะหและการ

จัดการดานความมั่นคง รวมถึงซอฟตแวรในการปองกันความมั่นคงของระบบสารสนเทศPolicies 

and practices for system security; information technology threats; defense 

strategy for computer system security; security analysis and management, 
including protection software for information system security.  

3440007  คลังขอมูล                    3(2–2–5)            

Data Warehouse  

แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของคลังขอมูลและการออกแบบสถาปตยกรรม ระบบการ

จัดเก็บขอมูลในรูปแบบหลายมิติในการวิเคราะหเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชขอมูล การ

ประมวลผลเชิงวิเคราะหออนไลนในฐานขอมูลแบบพหุมิติ เทคโนโลยีคลังขอมูลและการ

ประยุกตใชกับกรณีศึกษา 

The underlying concepts and structure of Data Warehouse, its 

architecture, design, multidimensional database, and its capabilities for on-line 

analytical processing (OLAP) using multidimensional database, data warehouse 

technologies and applications through case studies. 

3440008 การวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ         3(2–2–5) 

Research in Business Computer 

ศึกษาระเบียบวิธีการพัฒนาระบบและระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบการวิจัย  การ

สรางเครื่องมือ การเลือกใชสถิติ วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานและอภิปรายผลการวิจัยทาง

คอมพิวเตอรธุรกิจ  



The studies of the development methodology and research 

methodology; research design; research tools; analytical statistics; data analysis; 

research reports and discussion of research results. 

 

 

3440009       ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                    3(2–2–5)            

Business Information System   

ความสําคัญของระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย  และระบบสารสนเทศ  โครงสราง

ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ  รูปแบบของระบบ

สารสนเทศดานการเงิน  การบัญชี  การตลาด  การบริหารทรัพยากรมนุษย  การผลิต  และ 

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทางธุรกิจ และฝกปฏิบัติการใชงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

Significance of computers, networks and information systems, the 

structure of management information systems, information systems for business 

organization, the format of information systems for finance, accounting, 

marketing, human resources management, and production. 

3444002   ฝกปฏิบัติดานคอมพิวเตอร           3(2-2-5) S/U 

Practical Computing 

ฝกปฏิบัติการดานฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอร และพัฒนาคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับวิชาชีพดานคอมพิวเตอร   

Practical experience of hardware, software, computer networks and the 

development of qualifications suitable for computer-related professions. 

3440010  การอานและเขียนภาษาอังกฤษ                                       3(2-2-5) 

Reading and Writing English 

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ  มุงเนนกลวิธีการอานและเขียนที่มี

ประสิทธิภาพ ศึกษาการเดาความหมายคําศัพท สํานวน และขอความ จากบริบท พัฒนาทักษะที่

จําเปนในการเขียนภาษาอังกฤษ  เชน  การเขียนเคาโครง  การเขียนอนุเฉท  การเขียนความเรียง

แบบตางๆ การจดบันทึก การทําบันทึกยอ  และการเขียนสรุป รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะของ

ภาษาที่ใชในบทความทางธุรกิจคอมพิวเตอรและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 



Improving students’ English reading and writing skills, emphasizing on 

reading strategies and effective writing; the study of using context clues to 

determine the meaning of words, idioms and inferences; developing the 

necessary English writing skills for academic purposes e.g. writing outlines, writing 

various types of paragraphs and essays, taking notes, and summarizing; and the 

study of language featured in articles on the computer business or related fields 

is also highlighted. 

 

 

 

3440011  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร            3(2-2-5) 

English for Conversation and Communication 

การพัฒนาและฝกทักษะการสนทนาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ดาน (ฟง พูด อ

าน และเขียน) เชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การศึกษาการออกเสียง วลี และ

สํานวนภาษาอังกฤษในการโตตอบที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยมุงเนนการฝกฝนการ

สนทนาและการสื่อสารในบริบทการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและการสื่อสารกับโลกภายนอก 

เพื่อเปดโอกาสใหเรียนรูภาษาพูดที่หลากหลาย 

The improvement and practice in English conversation and 

communication through an integrated study of the 4 language skills (listening, 

speaking, reading and writing); the studies of English pronunciation, expressions, 

idioms and phrases used in conversation and communication in both formal and 

informal contexts by emphasizing the cross-cultural conversation and 

communication practices to enhance the opportunity for students. 

3440012  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจคอมพิวเตอร          3(2-2-5) 

English for Computer Business  

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในธุรกิจคอมพิวเตอร การใหคําแนะนํา

ใหคําปรึกษาทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  การบอกราคา  ประเภทและอุปกรณคอมพิวเตอร  และศัพทเฉพาะที่ใชในธุรกิจ

คอมพิวเตอร โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาในสถานการณตางๆ  ทั้งการติดตอ

ระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 



The studies of English words, idioms, language and conversation used in 

the computer business; giving advice about computers, price, categories and 

devices via telephone, letter and Email; and the study of technical terms used in 

computer business by practicing the skills of communicating with customers 

interpersonally or by phone. 

3440013  ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร         3(2-2-5) 

                    English for Personnel in the Computer Business 

คําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษา  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน  และ 

การสัมภาษณงานที่เกี่ยวของกับอาชีพทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร ประเภทของผลงาน การใชสื่อ 

การพูดและการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

Vocabularies, idioms and language structure of job application related 

documents in English; job interview related to the profession in computer 

business; types of accomplished projects in computer business and its 

presentation. 

3440014  ภาษาอังกฤษสําหรับงานคอมพิวเตอร           3(2-2-5) 

English for Business Computer  
ศึกษาปฏิบัติการฟง อาน เขียนเรื่องราวเน้ือหา ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตาม

ข้ันตอนของงานคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ต 

ฝกการโตตอบผานชองการสื่อสารตางๆ  

The studies and practices of English listening, reading and writing stories, 

abbreviations, symbols and orders; follows the computer working procedure; 

finding and summarizing the main point of information receive from the Internet; 

and practicing responding via various medias. 

3440015  การอานและเขียนภาษาจีน            3(2-2-5) 

Reading and Writing Chinese  

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาจีน  มุงเนนกลวิธีการอานและเขียนที่มี

ประสิทธิภาพ ศึกษาการเดาความหมายคําศัพท สํานวน และขอความ จากบริบท พัฒนาทักษะที่

จําเปนในการเขียนภาษาจีน เชน การเขียนเคาโครง  การเขียนอนุเฉท  การเขียนความเรียงแบบ

ตางๆ การจดบันทึก การทําบันทึกยอ และการเขียนสรุป รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาที่



ใชในบทความทางธุรกิจคอมพิวเตอรและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ เพื่อชวยใหการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

Improving students’ Chinese reading and writing skills, emphasizing on 

reading strategies and effective writing; the study of using context clues to 

determine the meaning of words, idioms and inferences; developing the 

necessary Chinese writing skills for academic purposes e.g. writing outlines, writing 

various types of paragraphs and essays, taking notes, and summarizing; and the 

study of language featured in articles on the computer business or related fields 

is also highlighted. 

 

 

 

 

 

 

3440016  ภาษาจีนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร                           3(2-2-5) 

Chinese for Conversation and Communication 

การพัฒนาและฝกทักษะการสนทนาและการสื่อสารภาษาจีน ทั้ง 4 ดาน (ฟง พูด  

อาน และเขียน) เชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การศึกษาวลีและสํานวนภาษาจีน

ในการโตตอบที่เปนทางการและไมเปนทางการโดยมุงเนนการฝกฝนการสนทนาและการสื่อสาร

ในบริบททางธุรกิจคอมพิวเตอร บริบทการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและการสื่อสารกับโลก

ภายนอก เพื่อเปดโอกาสใหเรียนรูภาษาพูดที่หลากหลาย 

The improvement and practice in Chinese conversation and 

communication through an integrated study of the 4 language skills (listening, 

speaking, reading and writing); the studies of Chinese pronunciation, expressions, 

idioms and phrases used in conversation and communication in both formal and 

informal contexts by emphasizing the cross-cultural conversation and 

communication practices to enhance the opportunity for students. 

3440017  ภาษาจีนสําหรับธุรกิจคอมพิวเตอร           3(2-2-5) 

Chinese for Computer Business  



ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในธุรกิจคอมพิวเตอร การใหคําแนะนํา

ใหคําปรึกษาทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  การบอกราคา  ประเภทและอุปกรณคอมพิวเตอร  และศัพทเฉพาะที่ใชในธุรกิจ

คอมพิวเตอร โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาในสถานการณตางๆ  ทั้งการติดตอ

ระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 

The studies of Chinese words, idioms, language and conversation used in 

the computer business; giving advice about computers, price, categories and 

devices via telephone, letter and Email; and the study of technical terms used in 

computer business by practicing the skills of communicating with customers 

interpersonally or by phone. 

3440018  ภาษาจีนสําหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร         3(2-2-5) 

Chinese for Personnel in the Computer Business  

คําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษา  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน  และ 

การสัมภาษณงานที่เกี่ยวของกับอาชีพทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร ประเภทของผลงาน การใชสื่อ 

การพูดและการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

Vocabularies, idioms and language structure of job application related 

documents in Chinese; job interview related to the profession in computer 

business; types of accomplished projects in computer business and its 

presentation. 

3440019  ภาษาจีนสําหรับงานคอมพิวเตอร           3(2-2-5) 

Chinese for Business Computer  
ศึกษาปฏิบัติการฟง อาน เขียนเรื่องราวเน้ือหา ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตาม

ข้ันตอนของงานคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ต 

ฝกการโตตอบผานชองการสื่อสารตางๆ  

The studies and practices of Chinese listening, reading and writing stories, 

abbreviations, symbols and orders; follows the computer working procedure; 

finding and summarizing the main point of information receive from the Internet; 

and practicing responding via various medias. 

3440020  การอานและเขียนภาษาญ่ีปุน           3(2-2-5) 



Reading and Writing Japanese  

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาญี่ปุน  มุงเนนกลวิธีการอานและเขียนที่มี

ประสิทธิภาพ ศึกษาการเดาความหมายคําศัพท สํานวน และขอความ จากบริบท พัฒนาทักษะที่

จําเปนในการเขียนภาษาญี่ปุน เชน การเขียนเคาโครง การเขียนอนุเฉท การเขียนความเรียงแบบ

ตางๆ การจดบันทึก การทําบันทึกยอ และการเขียนสรุป รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาที่

ใชในบทความทางธุรกิจคอมพิวเตอรและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ เพื่อชวยใหการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

Improving students’ Japanese reading and writing skills, emphasizing on 

reading strategies and effective writing; the study of using context clues to 

determine the meaning of words, idioms and inferences; developing the 

necessary Japanese writing skills for academic purposes e.g. writing outlines, 

writing various types of paragraphs and essays, taking notes, and summarizing; 

and the study of language featured in articles on the computer business or 

related fields is also highlighted. 

 

 

 

 

 

 

3440021  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร           3(2-2-5) 

Japanese for Conversation and Communication 

 การพัฒนาและฝกทักษะการสนทนาและการสื่อสารภาษาญี่ปุน ทั้ง 4 ดาน (ฟง พูด อ

าน และเขียน) เชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การศึกษาวลีและสํานวน

ภาษาญี่ปุนในการโตตอบที่เปนทางการและไมเปนทางการโดยมุงเนนการฝกฝนการสนทนาและ

การสื่อสารในบริบททางธุรกิจคอมพิวเตอร บริบทการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและการสื่อสาร

กับโลกภายนอก เพื่อเปดโอกาสใหเรียนรูภาษาพูดที่หลากหลาย 

The improvement and practice in Japanese conversation and 

communication through an integrated study of the 4 language skills (listening, 

speaking, reading and writing); the studies of Japanese pronunciation, expressions, 



idioms and phrases used in conversation and communication in both formal and 

informal contexts by emphasizing the cross-cultural conversation and 

communication practices to enhance the opportunity for students. 

3440022  ภาษาญ่ีปุนสําหรับธุรกิจคอมพิวเตอร                             3(2-2-5) 

Japanese for Computer Business  

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในธุรกิจคอมพิวเตอร การใหคําแนะนํา

ใหคําปรึกษาทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  การบอกราคา  ประเภทและอุปกรณคอมพิวเตอร  และศัพทเฉพาะที่ใชในธุรกิจ

คอมพิวเตอร โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาในสถานการณตางๆ  ทั้งการติดตอ

ระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 

The studies of Japanese words, idioms, language and conversation used 

in the computer business; giving advice about computers, price, categories and 

devices via telephone, letter and Email; and the study of technical terms used in 

computer business by practicing the skills of communicating with customers 

interpersonally or by phone. 

3440023  ภาษาญ่ีปุนสําหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร                   3(2-2-5) 

Japanese for Personnel in the Computer Business  

คําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษา  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน  และ 

การสัมภาษณงานที่เกี่ยวของกับอาชีพทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร ประเภทของผลงาน การใชสื่อ 

การพูดและการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

Vocabularies, idioms and language structure of job application related 

documents in Japanese; job interview related to the profession in computer 

business; types of accomplished projects in computer business and its 

presentation. 

3440024  ภาษาญ่ีปุนสําหรับงานคอมพิวเตอร              3(2-2-5) 

Japanese for Computer Business 
ศึกษาปฏิบัติการฟง อาน เขียนเรื่องราวเน้ือหา ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตาม

ข้ันตอนของงานคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ต 

ฝกการโตตอบผานชองการสื่อสารตางๆ  



The studies and practices of Japanese listening, reading and writing 

stories, abbreviations, symbols and orders; follows the computer working 

procedure; finding and summarizing the main point of information receive from 

the Internet; and practicing responding via various medias. 

3440025        การอานและเขียนภาษาเวียดนาม                                                3(2-2-5) 

Reading and Writing Vietnamese  

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาเวียดนาม  มุงเนนกลวิธีการอานและเขียนที่มี

ประสิทธิภาพ ศึกษาการเดาความหมายคําศัพท สํานวน และขอความ จากบริบท พัฒนาทักษะที่

จําเปนในการเขียนภาษาเวียดนาม เชน การเขียนเคาโครง การเขียนอนุเฉท  การเขียนความเรียง

แบบตางๆ การจดบันทึก การทําบันทึกยอ  และการเขียนสรุป รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะของ

ภาษาที่ใชในบทความทางธุรกิจคอมพิวเตอรและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

Improving students’ Vietnamese reading and writing skills, emphasizing on 

reading strategies and effective writing; the study of using context clues to 

determine the meaning of words, idioms and inferences; developing the 

necessary Vietnamese writing skills for academic purposes e.g. writing outlines, 

writing various types of paragraphs and essays, taking notes, and summarizing; 

and the study of language featured in articles on the computer business or 

related fields is also highlighted. 

 

 

 

 

 

 

3440026        ภาษาเวียดนามเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร                                  3(2-2-5) 

Vietnamese for Conversation and Communication 

การพัฒนาและฝกทักษะการสนทนาและการสื่อสารภาษาเวียดนาม ทั้ง 4 ดาน (ฟง พูด 

อาน และเขียน) เชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การศึกษาวลีและสํานวนภาษา

เวียดนามในการโตตอบที่เปนทางการและไมเปนทางการโดยมุงเนนการฝกฝนการสนทนาและ



การสื่อสารในบริบททางธุรกิจคอมพิวเตอร บริบทการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและการสื่อสาร

กับโลกภายนอก เพื่อเปดโอกาสใหเรียนรูภาษาพูดที่หลากหลาย 

The improvement and practice in Vietnamese conversation and 

communication through an integrated study of the 4 language skills (listening, 

speaking, reading and writing); the studies of Vietnamese pronunciation, 

expressions, idioms and phrases used in conversation and communication in 

both formal and informal contexts by emphasizing the cross-cultural 

conversation and communication practices to enhance the opportunity for 

students. 

3440027        ภาษาเวียดนามสําหรับธุรกิจคอมพิวเตอร                                       3(2-2-5) 

Vietnamese for Computer Business  

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในธุรกิจคอมพิวเตอร การใหคําแนะนํา

ใหคําปรึกษาทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  การบอกราคา  ประเภทและอุปกรณคอมพิวเตอร  และศัพทเฉพาะที่ใชในธุรกิจ

คอมพิวเตอร โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาในสถานการณตางๆ  ทั้งการติดตอ

ระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 

The studies of Vietnamese words, idioms, language and conversation used 

in the computer business; giving advice about computers, price, categories and 

devices via telephone, letter and Email; and the study of technical terms used in 

computer business by practicing the skills of communicating with customers 

interpersonally or by phone. 

3440028        ภาษาเวียดนามสําหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร                        3(2-2-5) 

Vietnamese for Personnel in the Computer Business  

คําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษา  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน  และ 

การสัมภาษณงานที่เกี่ยวของกับอาชีพทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร ประเภทของผลงาน การใชสื่อ 

การพูดและการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

Vocabularies, idioms and language structure of job application related 

documents in Vietnamese; job interview related to the profession in computer 



business; types of accomplished projects in computer business and its 

presentation. 

3440029        ภาษาเวียดนามสําหรับงานคอมพิวเตอร                                        3(2-2-5) 

Vietnamese for Business Computer 

ศึกษาปฏิบัติการฟง อาน เขียนเรื่องราวเน้ือหา ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตาม

ข้ันตอนของงานคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ต 

ฝกการโตตอบผานชองการสื่อสารตางๆ  

The studies and practices of Vietnamese listening, reading and writing 

stories, abbreviations, symbols and orders; follows the computer working 

procedure; finding and summarizing the main point of information receive from 

the Internet; and practicing responding via various medias. 

3440030        การอานและเขียนภาษาพมา                                                     3(2-2-5) 

Reading and Writing Burmese or Myanmar  

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาพมา  มุงเนนกลวิธีการอานและเขียนที่มี

ประสิทธิภาพ ศึกษาการเดาความหมายคําศัพท สํานวน และขอความ จากบริบท พัฒนาทักษะที่

จําเปนในการเขียนภาษาพมา เชน การเขียนเคาโครง การเขียนอนุเฉท การเขียนความเรียงแบบ

ตางๆ การจดบันทึก การทําบันทึกยอ และการเขียนสรุป รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาที่

ใชในบทความทางธุรกิจคอมพิวเตอรและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ เพื่อชวยใหการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

Improving students’ Burmese or Myanmar reading and writing skills, 

emphasizing on reading strategies and effective writing; the study of using context 

clues to determine the meaning of words, idioms and inferences; developing the 

necessary Burmese or Myanmar writing skills for academic purposes e.g. writing 

outlines, writing various types of paragraphs and essays, taking notes, and 

summarizing; and the study of language featured in articles on the computer 

business or related fields is also highlighted. 

 

 

 

 



 

 

3440031        ภาษาพมาเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร                                       3(2-2-5) 

Burmese or Myanmar for Conversation and Communication 

การพัฒนาและฝกทักษะการสนทนาและการสื่อสารภาษาพมา ทั้ง 4 ดาน (ฟง พูด  

อาน และเขียน) เชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การศึกษาวลีและสํานวนภาษา

พมาในการโตตอบที่เปนทางการและไมเปนทางการโดยมุงเนนการฝกฝนการสนทนาและการ

สื่อสารในบริบททางธุรกิจคอมพิวเตอร บริบทการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและการสื่อสารกับ

โลกภายนอก เพื่อเปดโอกาสใหเรียนรูภาษาพูดที่หลากหลาย 

The improvement and practice in Burmese or Myanmar conversation and 

communication through an integrated study of the 4 language skills (listening, 

speaking, reading and writing); the studies of Burmese or Myanmar pronunciation, 

expressions, idioms and phrases used in conversation and communication in 

both formal and informal contexts by emphasizing the cross-cultural 

conversation and communication practices to enhance the opportunity for 

students. 

3440032        ภาษาพมาสําหรับธุรกิจคอมพิวเตอร                                             3(2-2-5) 

Burmese or Myanmar for Computer Business 

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในธุรกิจคอมพิวเตอร การใหคําแนะนํา

ใหคําปรึกษาทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  การบอกราคา  ประเภทและอุปกรณคอมพิวเตอร  และศัพทเฉพาะที่ใชในธุรกิจ

คอมพิวเตอร โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาในสถานการณตางๆ  ทั้งการติดตอ

ระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 

The studies of Burmese or Myanmar words, idioms, language and 

conversation used in the computer business; giving advice about computers, 

price, categories and devices via telephone, letter and Email; and the study of 

technical terms used in computer business by practicing the skills of 

communicating with customers interpersonally or by phone. 

3440033        ภาษาพมาสําหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร                             3(2-2-5) 

Burmese or Myanmar for Personnel in the Computer Business  



คําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษา  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน  และ 

การสัมภาษณงานที่เกี่ยวของกับอาชีพทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร ประเภทของผลงาน การใชสื่อ 

การพูดและการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

Vocabularies, idioms and language structure of job application related 

documents in Burmese or Myanmar; job interview related to the profession in 

computer business; types of accomplished projects in computer business and its 

presentation. 

3440034        ภาษาพมาสําหรับงานคอมพิวเตอร                                              3(2-2-5) 

Burmese or Myanmar for Business Computer 

ศึกษาปฏิบัติการฟง อาน เขียนเรื่องราวเน้ือหา ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตาม

ข้ันตอนของงานคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ต 

ฝกการโตตอบผานชองการสื่อสารตางๆ  

The studies and practices of Burmese or Myanmar listening, reading and 

writing stories, abbreviations, symbols and orders; follows the computer working 

procedure; finding and summarizing the main point of information receive from 

the Internet; and practicing responding via various medias. 

3440035        การอานและเขียนภาษามาเลย                                                     3(2-2-5) 

Reading and Writing Malay  

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษามาเลย  มุงเนนกลวิธีการอานและเขียนที่มี

ประสิทธิภาพ ศึกษาการเดาความหมายคําศัพท สํานวน และขอความ จากบริบท พัฒนาทักษะที่

จําเปนในการเขียนภาษามาเลย  เชน  การเขียนเคาโครง  การเขียนอนุเฉท  การเขียนความเรียง

แบบตางๆ การจดบันทึก การทําบันทึกยอ  และการเขียนสรุป รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะของ

ภาษาที่ใชในบทความทางธุรกิจคอมพิวเตอรและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

Improving students’ Malay reading and writing skills, emphasizing on 

reading strategies and effective writing; the study of using context clues to 

determine the meaning of words, idioms and inferences; developing the 

necessary Malay writing skills for academic purposes e.g. writing outlines, writing 



various types of paragraphs and essays, taking notes, and summarizing; and the 

study of language featured in articles on the computer business or related fields 

is also highlighted. 

 

 

 

 

 

 

3440036         ภาษามาเลยเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร                      3(2-2-5) 

Malay for Conversation and Communication 

การพัฒนาและฝกทักษะการสนทนาและการสื่อสารภาษามาเลย ทั้ง 4 ดาน (ฟง พูด อ

าน และเขียน) เชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การศึกษาวลีและสํานวนภาษา

มาเลยในการโตตอบที่เปนทางการและไมเปนทางการโดยมุงเนนการฝกฝนการสนทนาและการ

สื่อสารในบริบททางธุรกิจคอมพิวเตอร บริบทการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและการสื่อสารกับ

โลกภายนอก เพื่อเปดโอกาสใหเรียนรูภาษาพูดที่หลากหลาย 

The improvement and practice in Malay conversation and communication 

through an integrated study of the 4 language skills (listening, speaking, reading 

and writing); the studies of Malay pronunciation, expressions, idioms and phrases 

used in conversation and communication in both formal and informal contexts 

by emphasizing the cross-cultural conversation and communication practices to 

enhance the opportunity for students. 

3440037        ภาษามาเลยสําหรับธุรกิจคอมพิวเตอร                   3(2-2-5) 

Malay for Computer Business  

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในธุรกิจคอมพิวเตอร การใหคําแนะนํา

ใหคําปรึกษาทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  การบอกราคา  ประเภทและอุปกรณคอมพิวเตอร  และศัพทเฉพาะที่ใชในธุรกิจ

คอมพิวเตอร โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาในสถานการณตางๆ  ทั้งการติดตอ

ระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 



The studies of Malay words, idioms, language and conversation used in 

the computer business; giving advice about computers, price, categories and 

devices via telephone, letter and Email; and the study of technical terms used in 

computer business by practicing the skills of communicating with customers 

interpersonally or by phone. 

3440038        ภาษามาเลยสําหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร                3(2-2-5) 

Malay for Personnel in the Computer Business  

คําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษา  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน  และ 

การสัมภาษณงานที่เกี่ยวของกับอาชีพทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร ประเภทของผลงาน การใชสื่อ 

การพูดและการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

 

Vocabularies, idioms and language structure of job application related 

documents in Malay; job interview related to the profession in computer 

business; types of accomplished projects in computer business and its 

presentation. 

3440039        ภาษามาเลยสําหรับงานคอมพิวเตอร                     3(2-2-5) 

Malay for Business Computer 

ศึกษาปฏิบัติการฟง อาน เขียนเรื่องราวเน้ือหา ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตาม

ข้ันตอนของงานคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ต 

ฝกการโตตอบผานชองการสื่อสารตางๆ  

The studies and practices of Malay listening, reading and writing stories, 

abbreviations, symbols and orders; follows the computer working procedure; 

finding and summarizing the main point of information receive from the Internet; 

and practicing responding via various medias. 

3440040        การอานและเขียนภาษาอินโดนีเซีย                   3(2-2-5) 

Reading and Writing Indonesian or Bahasa  

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาอินโดนีเซีย มุงเนนกลวิธีการอานและเขียนที่มี

ประสิทธิภาพ ศึกษาการเดาความหมายคําศัพท สํานวน และขอความ จากบริบท พัฒนาทักษะที่



จําเปนในการเขียนภาษาอินโดนีเซีย  เชน  การเขียนเคาโครง  การเขียนอนุเฉท  การเขียนความ

เรียงแบบตางๆ การจดบันทึก การทําบันทึกยอ และการเขียนสรุป รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะ

ของภาษาที่ใชในบทความทางธุรกิจคอมพิวเตอรและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

Improving students’ Indonesian reading and writing skills, emphasizing on 

reading strategies and effective writing; the study of using context clues to 

determine the meaning of words, idioms and inferences; developing the 

necessary Indonesian writing skills for academic purposes e.g. writing outlines, 

writing various types of paragraphs and essays, taking notes, and summarizing; 

and the study of language featured in articles on the computer business or 

related fields is also highlighted. 

 

 

 

 

 

 

3440041        ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร                   3(2-2-5) 

Indonesian or Bahasa for Conversation and Communication 

การพัฒนาและฝกทักษะการสนทนาและการสื่อสารภาษาอินโนนีเซีย ทั้ง 4 ดาน (ฟง 

พูด อาน และเขียน) เชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การศึกษาวลีและสํานวน

ภาษาอินโดนีเซียในการโตตอบที่เปนทางการและไมเปนทางการโดยมุงเนนการฝกฝนการสนทนา

และการสื่อสารในบริบททางธุรกิจคอมพิวเตอร บริบทการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและการ

สื่อสารกับโลกภายนอก เพื่อเปดโอกาสใหเรียนรูภาษาพูดที่หลากหลาย 

The improvement and practice in Indonesian conversation and 

communication through an integrated study of the 4 language skills (listening, 

speaking, reading and writing); the studies of Indonesian pronunciation, 

expressions, idioms and phrases used in conversation and communication in 

both formal and informal contexts by emphasizing the cross-cultural 



conversation and communication practices to enhance the opportunity for 

students. 

3440042        ภาษาอินโดนีเซียสําหรับธุรกิจคอมพิวเตอร                3(2-2-5) 

Indonesian for Personnel in the Computer Business  

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในธุรกิจคอมพิวเตอร การใหคําแนะนํา

ใหคําปรึกษาทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  การบอกราคา  ประเภทและอุปกรณคอมพิวเตอร  และศัพทเฉพาะที่ใชในธุรกิจ

คอมพิวเตอร โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาในสถานการณตางๆ  ทั้งการติดตอ

ระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 

The studies of Indonesian words, idioms, language and conversation used 

in the computer business; giving advice about computers, price, categories and 

devices via telephone, letter and Email; and the study of technical terms used in 

computer business by practicing the skills of communicating with customers 

interpersonally or by phone. 

3440043        ภาษาอินโดนีเซียสําหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร       3(2-2-5) 

Indonesian for Personnel in the Computer Business 

คําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษา  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน  และ 

การสัมภาษณงานที่เกี่ยวของกับอาชีพทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร ประเภทของผลงาน การใชสื่อ 

การพูดและการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

Vocabularies, idioms and language structure of job application related 

documents in Indonesian; job interview related to the profession in computer 

business; types of accomplished projects in computer business and its 

presentation. 

3440044         ภาษาอินโดนีเซียสําหรับงานคอมพิวเตอร                3(2-2-5) 

Indonesian for Business Computer 

ศึกษาปฏิบัติการฟง อาน เขียนเรื่องราวเน้ือหา ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตาม

ข้ันตอนของงานคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ต 

ฝกการโตตอบผานชองการสื่อสารตางๆ  



The studies and practices of Indonesian listening, reading and writing 

stories, abbreviations, symbols and orders; follows the computer working 

procedure; finding and summarizing the main point of information receive from 

the Internet; and practicing responding via various medias. 

3440045        การอานและเขียนภาษาฟลิปโน                          3(2-2-5) 

Reading and Writing Filipino  

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาฟลิปโน  มุงเนนกลวิธีการอานและเขียนที่มี

ประสิทธิภาพ ศึกษาการเดาความหมายคําศัพท สํานวน และขอความ จากบริบท พัฒนาทักษะที่

จําเปนในการเขียนภาษาฟลิปโน  เชน  การเขียนเคาโครง  การเขียนอนุเฉท  การเขียนความเรียง

แบบตางๆ การจดบันทึก การทําบันทึกยอ  และการเขียนสรุป รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะของ

ภาษาที่ใชในบทความทางธุรกิจคอมพิวเตอรและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อชวยใหการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

Improving students’ Filipino reading and writing skills, emphasizing on 

reading strategies and effective writing; the study of using context clues to 

determine the meaning of words, idioms and inferences; developing the 

necessary Filipino writing skills for academic purposes e.g. writing outlines, writing 

various types of paragraphs and essays, taking notes, and summarizing; and the 

study of language featured in articles on the computer business or related fields 

is also highlighted. 

 

 

 

 

 

 

3440046        ภาษาฟลิปโนเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร       3(2-2-5) 

Filipino for Conversation and Communication 

การพัฒนาและฝกทักษะการสนทนาและการสื่อสารภาษาฟลิปโน ทั้ง 4 ดาน (ฟง พูด อ

าน และเขียน) เชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การศึกษาวลีและสํานวนภาษาฟลิป

โนในการโตตอบที่เปนทางการและไมเปนทางการโดยมุงเนนการฝกฝนการสนทนาและการ



สื่อสารในบริบททางธุรกิจคอมพิวเตอร บริบทการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและการสื่อสารกับ

โลกภายนอก เพื่อเปดโอกาสใหเรียนรูภาษาพูดที่หลากหลาย 

The improvement and practice in Filipino conversation and 

communication through an integrated study of the 4 language skills (listening, 

speaking, reading and writing); the studies of Filipino pronunciation, expressions, 

idioms and phrases used in conversation and communication in both formal and 

informal contexts by emphasizing the cross-cultural conversation and 

communication practices to enhance the opportunity for students. 

3440047        ภาษาฟลิปโนสําหรับธุรกิจคอมพิวเตอร                                3(2-2-5) 

Filipino for Computer Business  

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในธุรกิจคอมพิวเตอร การใหคําแนะนํา

ใหคําปรึกษาทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  การบอกราคา  ประเภทและอุปกรณคอมพิวเตอร  และศัพทเฉพาะที่ใชในธุรกิจ

คอมพิวเตอร โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาในสถานการณตางๆ  ทั้งการติดตอ

ระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 

The studies of Filipino words, idioms, language and conversation used in 

the computer business; giving advice about computers, price, categories and 

devices via telephone, letter and Email; and the study of technical terms used in 

computer business by practicing the skills of communicating with customers 

interpersonally or by phone. 

3440048        ภาษาฟลิปโนสําหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร            3(2-2-5) 

Filipino for Personnel in the Computer Business  

คําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษา  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน  และ 

การสัมภาษณงานที่เกี่ยวของกับอาชีพทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร ประเภทของผลงาน การใชสื่อ 

การพูดและการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

Vocabularies, idioms and language structure of job application related 

documents in Filipino; job interview related to the profession in computer 



business; types of accomplished projects in computer business and its 

presentation. 

3440049        ภาษาฟลิปโนสําหรับงานคอมพิวเตอร                   3(2-2-5) 

Filipino for Business Computer 

ศึกษาปฏิบัติการฟง อาน เขียนเรื่องราวเน้ือหา ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตาม

ข้ันตอนของงานคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ต 

ฝกการโตตอบผานชองการสื่อสารตางๆ  

The studies and practices of Filipino listening, reading and writing stories, 

abbreviations, symbols and orders; follows the computer working procedure; 

finding and summarizing the main point of information receive from the Internet; 

and practicing responding via various medias. 

3440050        การอานและเขียนภาษาเขมร                    3(2-2-5) 

Reading and Writing Khmer or Cambodian  

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาเขมร  มุงเนนกลวิธีการอานและเขียนที่มี

ประสิทธิภาพ ศึกษาการเดาความหมายคําศัพท สํานวน และขอความ จากบริบท พัฒนาทักษะที่

จําเปนในการเขียนภาษาเขมร เชน การเขียนเคาโครง การเขียนอนุเฉท การเขียนความเรียงแบบ

ตางๆ การจดบันทึก การทําบันทึกยอ และการเขียนสรุป รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาที่

ใชในบทความทางธุรกิจคอมพิวเตอรและงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ เพื่อชวยใหการเรียนรูมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

Improving students’ Khmer or Cambodian reading and writing skills, 

emphasizing on reading strategies and effective writing; the study of using context 

clues to determine the meaning of words, idioms and inferences; developing the 

necessary Khmer or Cambodian writing skills for academic purposes e.g. writing 

outlines, writing various types of paragraphs and essays, taking notes, and 

summarizing; and the study of language featured in articles on the computer 

business or related fields is also highlighted. 

 

 

 

 



 

 

3440051        ภาษาเขมรเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร          3(2-2-5) 

Khmer or Cambodian for Conversation and Communication 

การพัฒนาและฝกทักษะการสนทนาและการสื่อสารภาษาเขมร ทั้ง 4 ดาน (ฟง พูด  

อาน และเขียน) เชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การศึกษาวลีและสํานวนภาษา

เขมรในการโตตอบที่เปนทางการและไมเปนทางการโดยมุงเนนการฝกฝนการสนทนาและการ

สื่อสารในบริบททางธุรกิจคอมพิวเตอร บริบทการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและการสื่อสารกับ

โลกภายนอก เพื่อเปดโอกาสใหเรียนรูภาษาพูดที่หลากหลาย 

The improvement and practice in Khmer or Cambodian conversation and 

communication through an integrated study of the 4 language skills (listening, 

speaking, reading and writing); the studies of Khmer or Cambodian pronunciation, 

expressions, idioms and phrases used in conversation and communication in 

both formal and informal contexts by emphasizing the cross-cultural 

conversation and communication practices to enhance the opportunity for 

students. 

3440052        ภาษาเขมรสําหรับธุรกิจคอมพิวเตอร                            3(2-2-5) 

Khmer or Cambodian for Computer Business  

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในธุรกิจคอมพิวเตอร การใหคําแนะนํา

ใหคําปรึกษาทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  การบอกราคา  ประเภทและอุปกรณคอมพิวเตอร  และศัพทเฉพาะที่ใชในธุรกิจ

คอมพิวเตอร โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาในสถานการณตางๆ  ทั้งการติดตอ

ระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 

The studies of Khmer or Cambodian words, idioms, language and 

conversation used in the computer business; giving advice about computers, 

price, categories and devices via telephone, letter and Email; and the study of 

technical terms used in computer business by practicing the skills of 

communicating with customers interpersonally or by phone. 

3440053        ภาษาเขมรสําหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร                   3(2-2-5) 

Khmer or Cambodian for Personnel in the Computer Business  



คําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษา  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน  และ 

การสัมภาษณงานที่เกี่ยวของกับอาชีพทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร ประเภทของผลงาน การใชสื่อ 

การพูดและการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

Vocabularies, idioms and language structure of job application related 

documents in Khmer or Cambodian; job interview related to the profession in 

computer business; types of accomplished projects in computer business and its 

presentation. 

 3440054       ภาษาเขมรสําหรับงานคอมพิวเตอร                             3(2-2-5) 

Khmer or Cambodian for Business Computer 

ศึกษาปฏิบัติการฟง อาน เขียนเรื่องราวเน้ือหา ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตาม

ข้ันตอนของงานคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ต 

ฝกการโตตอบผานชองการสื่อสารตางๆ  

The studies and practices of Khmer or Cambodian listening, reading and 

writing stories, abbreviations, symbols and orders; follows the computer working 

procedure; finding and summarizing the main point of information receive from 

the Internet; and practicing responding via various medias. 

3440055        การอานและเขียนภาษาลาว                             3(2-2-5) 

Reading and Writing Lao  

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาลาว  มุงเนนกลวิธีการอานและเขียนที่มี

ประสิทธิภาพ ศึกษาการเดาความหมายคําศัพท สํานวน และขอความ จากบริบท พัฒนาทักษะที่

จําเปนในการเขียนภาษาลาว เชน การเขียนเคาโครง การเขียนอนุเฉท  การเขียนความเรียงแบบ

ตางๆ การจดบันทึก การทําบันทึกยอ และการเขียนสรุป รวมทั้งศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาที่

ใ ช ใ น บ ท ค ว า ม ท า ง ธุ ร กิ จ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ ง า น อื่ น ๆ  ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง  

เพื่อชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Improving students’ Lao reading and writing skills, emphasizing on reading 

strategies and effective writing; the study of using context clues to determine the 

meaning of words, idioms and inferences; developing the necessary Lao writing 

skills for academic purposes e.g. writing outlines, writing various types of 



paragraphs and essays, taking notes, and summarizing; and the study of language 

featured in articles on the computer business or related fields is also highlighted. 

 

 

 

 

 

 

3440056        ภาษาลาวเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร                          3(2-2-5) 

Lao for Conversation and Communication 

การพัฒนาและฝกทักษะการสนทนาและการสื่อสารภาษาลาว ทั้ง 4 ดาน (ฟง พูด  

อาน และเขียน) เชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การศึกษาวลีและสํานวนภาษา

ลาวในการโตตอบที่เปนทางการและไมเปนทางการโดยมุงเนนการฝกฝนการสนทนาและการ

สื่อสารในบริบททางธุรกิจคอมพิวเตอร บริบทการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมและการสื่อสารกับ

โลกภายนอก เพื่อเปดโอกาสใหเรียนรูภาษาพูดที่หลากหลาย 

The improvement and practice in Lao conversation and communication 

through an integrated study of the 4 language skills (listening, speaking, reading 

and writing); the studies of Lao pronunciation, expressions, idioms and phrases 

used in conversation and communication in both formal and informal contexts 

by emphasizing the cross-cultural conversation and communication practices to 

enhance the opportunity for students. 

3440057        ภาษาลาวสําหรับธุรกิจคอมพิวเตอร            3(2-2-5) 

Lao for Computer Business  

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในธุรกิจคอมพิวเตอร การใหคําแนะนํา

ใหคําปรึกษาทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  การบอกราคา  ประเภทและอุปกรณคอมพิวเตอร  และศัพทเฉพาะที่ใชในธุรกิจ

คอมพิวเตอร โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาในสถานการณตางๆ  ทั้งการติดตอ

ระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 

The studies of Lao words, idioms, language and conversation used in the 

computer business; giving advice about computers, price, categories and devices 



via telephone, letter and Email; and the study of technical terms used in 

computer business by practicing the skills of communicating with customers 

interpersonally or by phone. 

3440058        ภาษาลาวสําหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร                             3(2-2-5) 

Lao for Personnel in the Computer Business  

คําศัพท  สํานวน  และโครงสรางภาษา  เอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงาน  และ 

การสัมภาษณงานที่เกี่ยวของกับอาชีพทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร ประเภทของผลงาน การใชสื่อ 

การพูดและการเขียนเพื่อนําเสนอผลงานทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 

Vocabularies, idioms and language structure of job application related 

documents in Lao; job interview related to the profession in computer business; 

types of accomplished projects in computer business and its presentation. 

3440059        ภาษาลาวสําหรับงานคอมพิวเตอร             3(2-2-5) 

                    Lao for Business Computer 

ศึกษาปฏิบัติการฟง อาน เขียนเรื่องราวเน้ือหา ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตาม

ข้ันตอนของงานคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของขอมูลที่ไดจากอินเทอรเน็ต 

ฝกการโตตอบผานชองการสื่อสารตางๆ  

The studies and practices of Lao listening, reading and writing stories, 

abbreviations, symbols and orders; follows the computer working procedure; 

finding and summarizing the main point of information receive from the Internet; 

and practicing responding via various medias. 

3404301  เตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ                    1(45)  

Preparation for Professional Practice 

การเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการดานความรู 

ทักษะ บุคลิกภาพ การสรางมนุษยสัมพันธกับผูรวมงาน  มารยาททางสังคม  และขอมูลเกี่ยวกับ

การฝกแบบสหกิจศึกษา 

Basic knowledge, skills, personality, relations with colleagues, social 

etiquette and necessary information before cooperative education at workplace. 

3404302 การปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ                      6(640) 

Field Experience in Business  



การฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศก

และสถานประกอบการ โดยบูรณาการความรูและทักษะจากการเรียนในช้ันเรียนสูการปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ 

Practice in professional field-experience under the supervision of an 

advisor and mentors in the workplace integrating classroom knowledge, skills and 

field-experience. 

 

3404303 สหกิจศึกษา                          6(16 สัปดาห) 

Cooperative Education 

การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ  เปนระยะเวลาอยางนอย 

4  เดือน โดยไดรับการดูแล ใหคําแนะนําการปฏิบัติงานและประเมินผลงานจากพี่เลี้ยงของสถาน

ประกอบการและอาจารยนิเทศก มีการจัดทํารายงานการวิเคราะหปญหาและสรางสรรคงาน 

และนําเสนอผลงาน 

Completion of internship of at least 4 months under supervision, advisory and assessment of 

mentors and advisors; creating a problem-analysis report and presentation.     


