
 

 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รหัสวิชา ชือ่และคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Thai for Communication 

 ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร  และแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ  การสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การ
ขยายความ การวิเคราะห์  และการแสดงความคิดเห็น  การตีความ  และการนำเสนอ  โดย
เน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 

 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. 

0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  English for Communication 

 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน  การ
ทักทาย การบอกลา การแนะนำตัวเองและผู้อ่ืน การแสดงถึงอารมณ์  และความรู้สึกที่
เหมาะสม  การบอกลักษณะบุคคล  และสิ่งของ  โดยการพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  
และเขียนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ในลักษณะรูปประโยคพ้ืนฐานที่ใช้
ไวยากรณ์เบื้องต้นไม่ซับซ้อน  การออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  การฝึกเขียนประโยค
ง่ายๆ  เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  การฝึกอ่านและทำความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ
สั้นๆ การกรอกแบบฟอร์ม  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง 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.  

0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
  English for Study Skills 

   การฝึกเทคนิคในการอ่านเพ่ือหาหัวเรื่อง ใจความสำคัญ และรายละเอียดสนับสนุน
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ฝึกการนำเสนอข้อมูลและการเขียนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
พัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 



 

 

Practicing reading skills for finding topics, main ideas and supporting 
details from printed materials and electronic media; practicing presentation and 
some basic writing for improving speaking and writing competency. 

0591004       ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
           Basic Japanese Language and Culture 

การอ่านและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสำหรับ ผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น  โครงสร้าง
ตัวอักษร  คำศัพท์พ้ืนฐาน  การทักทายในชีวิตประจำวัน  สำนวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ  ประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาญี่ปุ่น 

Introduction to Japanese reading and writing system for beginners; 
basic vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Japanese 
culture and traditions with emphasis on developing listening, speaking, 
reading, and writing skills in Japanese. 

0591005       ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
   Basic Chinese Language and Culture 

การอ่านและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน โครงสร้างตัวอักษร 
คำศัพท์   พ้ืนฐาน  การทักทายในชีวิตประจำวัน  สำนวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ   
ประเพณีและวัฒนธรรมจีน    พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาจีน   

Introduction to Chinese reading and writing system for beginners; 
basic vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Chinese 
culture and traditions with emphasis on developing listening, speaking, 
reading, and writing skills in Chinese. 

 
 

0592001 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
  Truth of Life 

การเข้าถึงธรรมชาติของชีวิต สังคม และโลก ในมุมมองของปรัชญาและศาสนา 
การพัฒนาตนตามหลักศาสนธรรมในศาสนาของตน การกำหนดเป้าหมายของชีวิตด้วยหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสติในสังคมโลกาภิวัตน์ เพ่ือสันติสุข
อย่างยั่งยืนทั้งส่วนตนและสังคม 

Realizing the nature of life, society and the world in the view of 
philosophy and religion. Self- training in accordance with the own religious 
principles; determining the goal of life base on virtual principle; ability to lead. 

0592002 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 



 

 

  Aesthetics for Life 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนทรียภาพ  การรับรู้  และการเรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าทางวัฒนธรรม  ความงามด้านศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  โดยมุ่งสร้าง
รสนิยมทางศิลปะ  และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต 

The relationships between humans and aesthetics; perception and 
learning about the values of culture,  artistic beauty, music, and performing 
arts, aiming at the creation of artistic taste and its useful application to good 
living. 

0592003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
  Life Skills 

การจัดการกับปัญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน  การเตรียมความพร้อม  
สำหรับการปรับตัวในอนาคต  ในด้านความรู้  เรื่องความคิดสร้างสรรค์  และความคิด
วิเคราะห์วิจารณ์  ในด้านเจตคติ  เรื่องความตระหนักรู้ในตน  และความเห็นใจผู้อ่ืน  และใน
ด้านทักษะ เรื่องการสร้างสัมพันธภาพ  และการสื่อสาร การตัดสินใจ  และการแก้ปัญหา  
การจัดการกับอารมณ์  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.   

0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 

พ้ืนฐานแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การพัฒนาตนด้านมนุษยสัมพันธ์  และการดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำและผู้ตาม  การ
เสริมสร้างแรงจูงใจ  การใฝ่เรียนรู้  และพลังแห่งชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพแห่งตน ประสิทธิผล
แห่งงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข   

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. 

0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
  Consciousness and Social Responsibility 



 

 

การปลูกฝังจิตสำนึก ความเป็นมาของชาติไทย ความเป็นมาของราชภัฏ     การ
สร้างคุณลักษณะให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ มีความสามัคคี ภาวะผู้นำ จิตสาธารณะ การ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การป้องกันการทุจริต นโยบาย มาตรการในการแก้ไขปัญหา 
บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการป้องกันการทุจริต ผ่านกระบวนการจากกรณีศึกษา โดย
จัดทำโครงการรณรงค์เพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่น่าสนใจ 

    Awareness cultivation; historical background of Thai nation and 
Rajabhat; characteristic development to be preferable graduates with unity, 
leadership, and public consciousness; morality enhancement, anti-corruption 
policies and practices, citizens’ roles in anti-corruption through case studies and 
campaign projects leading to awareness and changes in issue of interest.  

0593002 สังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) 
  Thai and Global Society 

วิวัฒนาการสังคมไทยและสังคมโลก ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง รวมทั้งแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือการดำรงอยู่อย่างมีจิตสำนึกแห่งความเป็นไทย ผลกระทบจากกระแสโลกา-  ภิวัตน์และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วง
ก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต 

Evolution of Thai and global societies in socio-cultural, economical, 
and political aspects, including sufficiency economy principle and local 
wisdom for the existence of Thainess; effects of globalization and dynamic 
changes of Thai and global societies; Thai and global societies relationship in 
post modern era, present era, and future trend.   

0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม  3(3-0-6) 
  Law for Life and Society 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับชีวิตและสังคม 
สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในทางแพ่งและ
ในทางอาญา กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
ครอบครัวและมรดก รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน 

Introduction to the study of law; relation of law to an individual and 
society; basic right duties and freedom of citizen under the law; responsibility in 
civil law and criminal law; process of justice according to criminal procedure 
code; family law; succession laws; and other laws in daily life. 

0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
  Human Economics 



 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
แต่ละ ยุคสมัย มิติใหม่ของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคม
ปัจจุบัน เทคนิคการบริหารการเงินส่วนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  

  General Knowledge of Thai economy and the global economy; The 
transformation of economy in each period; A new dimension of economy; 
Sufficient economic and applications of social; Technical management of 
personal finance in the current economic climate.    

 

 

 

0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life 

  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่สร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านพลังงานของโลกยุคปัจจุบัน ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อม สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม 

Scientific process; practical applications of scientific knowledge and 
technology to enhance health through the enlargement of life quality; 
impacts of scientific and technology progression in term of the energy of 
today’s world on environment , society, politics and culture. 

0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต  3(2-2-5) 
  Information and Communication Technology for Life 

ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีต่อการดำรงชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การ
เลือกใช้ทรัพยากรเพ่ือการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การมีจริยธรรมพ้ืนฐานใน
สังคมยุคสารสนเทศต่างๆและการเคารพสิทธิทางปัญญา การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกต์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เพ่ือการสืบค้น การสร้างสังคมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการพัฒนาวิชาชีพ
และการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

Definition, importance, and components of information technology; 
the influence of information and communication technology on human living; 
choosing resources for communication and information exchange; having an 
ethical basis in information societies and respect for intellectual property rights; 
using operating systems and application programs on information technology 



 

 

and communication systems for queries in daily life; creating social network of 
learning; giving presentation; professional development and existence of 
efficient daily life. 

 

 

 

0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ   3(2-2-5) 
  Sports for Health 

ความหมาย  และความสำคัญของการออกกำลังกายต่อสุขภาพ   ความสำคัญ 
ประเภทกิจกรรมนันทนาการ  ระบบของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย  หลักการ
และเทคนิคการออกกำลังกาย  การวิเคราะห์  และประเมินความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
ในการออกกำลังกาย  การฝึกปฏิบัติ  และทักษะ     ในการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และการประเมินผลการออกกำลังกาย 

Definition and importance of physical  exercise to health; importance 
of some recreation, type of recreation 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;  practicing and skills  in physical exercise  for healthiness;  
tests of physical ability and assessment  the results of exercising. 

 

0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Natural Resources and Environment 

ความหมาย ความสำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วิกฤติการณ์
การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกิดภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Definitions; significance; relationship between man and environment; 
crises of natural resources and environment; the occurrences of various 
natural disasters; their impacts on economy, society and environment; self-
adjustment and preparation for confronting environmental change; people 
participation in environmental and natural resources preservation and 
environmental sustainable management. 



 

 

 

 

 

0594005 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 

หลักการ  กระบวนการ  และลักษณะการคิด  รูปแบบต่างๆของการคิด การตัดสินใจ
โดยใช้เหตุผลจากตรรกศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูล  และข่าวสารโดยวิธีการทางสถิติเบื้องต้น  
กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

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. 

 

คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

- วิชาแกนทางธุรกิจ 

รหัสวิชา ชือ่และคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3301001 หลักการบัญช ี 3(2-2-5)  
 Principles of Accounting 

สมการบัญชี วงจรบัญชี แนวคิดการวิเคราะห์สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ 
หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น 
ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง 
รายการปรับปรุง การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า 

Accounting equations, accounting cycle, concepts of assets analysis; 
debts, owner’s equity, principle of double-entry, source documents for 
recording basic; recording in the following documents general journal, ledger, 
trial balance, account adjustment, financial statements of service and trading. 

3302102 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Finance 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ เป้าหมายและ
ความสำคัญของการเงินธุรกิจ หลักการการจัดหาเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดสรรเงินทุนเพ่ือ
ใช้ในการดำเนินงานของธุรกิจ ค่าของเงิน การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนในกิจการ 



 

 

การขยายกิจการ การเพ่ิมทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล ตลาดทุนและตลาดเงิน
ในประเทศไทย 

Scope, features, roles and functions of financial department, goals 
and significance of business finance, principle of internal fund raising, capital 
allocation, value of money, business financial planning, business expansion 
and growth, capital increase, earnings and dividend policies, capital market 
and money market in Thailand. 

 

3401102 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Organization and Management 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ สภาพแวดล้อมขององค์การ 
กระบวนการจัดการ วัฒนธรรมองค์การ การจัดการเพ่ือความยั่งยืน 

Basic concepts of organization and management, organization 
environment, management process, organizational culture, sustainable 
management. 

3401201 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

ความหมาย บทบาท และความสำคัญของการตลาด พัฒนาการของแนวความคิด
ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การ
เลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด ระบบสารสนเทศทาง
การตลาด จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม 

Definitions, important roles and functions of marketing, evolution of 
concepts of marketing, marketing environment, consumer behavior, market 
segmentation, target marketing, product positioning, marketing mix, marketing 
information systems, management ethics and social responsibility. 

3401101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
Principles of Economics 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ต้นทุน รายรับ ตลาด 
รายได้ประชาชาติ การเงิน การคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 

Introduction to economics, supply and demand, cost and revenue, 
market, national income, public finance, monetary policy, inflation, deflation, 
international trade and finance. 

 

3403107 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 



 

 

 Introduction to Entrepreneurship 

ความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหา
และโอกาสของผู้ประกอบการ การศึกษาความเป็นไปได้ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ 
การซื้อธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจใหม่ การเขียนแผนธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ 

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 business ethics. 

 

3402104 การจัดการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Operation Management 

ระบบการผลิตและปฏิบัติการ การวางแผนการผลิตสินค้าและบริการ การควบคุม
การผลิตสินค้าและบริการ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผัง การจัดการคุณภาพ การจัดการห่วง
โซ่อุปทาน การควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมสินค้าคงเหลือ 

Production and operation systems, planning and controlling in both 
manufacturing and service sectors; location selection, plant layout, quality 
and supply chain management, inventory control. 

 

3403106 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Statistics 

ขอบเขตของวิชาสถิติและประโยชน์ด้านธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจและ
วิธีการเก็บข้อมูล ประเภทและมาตรการวัดข้อมูล การวิเคราะหืข้อมูลธุรกิจด้วยสถิติเชิง
พรรณา การทดสอบสมมุติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
สหสัมพันธ์และสมการถดถอย โดยการประยุกต์สำหรับงานทางธุรกิจ 

Statistics business, characteristics of business data and their 
collection, types and levels of data, analysis business data with descriptive 
statistics, testing hypothesis for one and two populations, Analysis of variance 
correlation and regression for application in business.  

 

3404109 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 Strategic Management 

แนวคิดพ้ืนฐานและกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนและ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ 

Fundamental concepts and processes in strategic management; strategic 
planning and decision making processes, strategic implementation and control. 



 

 

 

3402301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management 

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผน
และกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน แรงงานและพนักงานสัมพันธ์ สิทธิของ
พนักงานและการจัดการทางวินัย สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน 

Concepts and theories in human resource management; job analysis, 
planning and strategy in human resources management; recruitment and 
selection, human resource development; management of performance, 
compensation management, employee relations management, employee rights 
and managing disciplines; health and safety of employees. 

 

- วิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ)   15      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3442111 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Process Analysis  

   แนวคิดการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ เทคนิค เครื่องมือในการวิเคราะห์
กระบวนการ หน้าที่ในงานธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบความต้องการระบบสารสนเทศ 
รวมถึงรูปแบบกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ พร้อมกรณีศึกษา 

   Concepts of business process analysis; techniques, process analysis 
instruments; business functions, analysis and design information systems 
requirements; business process models, case studies in business process. 

 

3443112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Business System Analysis and Design 
    แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ ระเบียบวิธีการเทคนิควิธีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ การวางแผน การวิเคราะห์ระบบ ยุทธวิธีการพัฒนา     การ
ออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล การออกแบบส่วนประสานกับผู้ใช้ การ
ออกแบบส่วนแสดงผล การออกแบบรายงาน และการออกแบบกระบวนการประมวลผลของ
ระบบ การนำระบบสารสนเทศไปใช้ การบำรุงรักษา 

    Concepts of business system analysis and design; information system 
development methodology and techniques; planning, system analysis, 
development strategy, database design, input design, user interface design, 



 

 

output design, report design; process design for processing system; 
implementation of information system and maintenance. 

3443113 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Business Information System Security 

 นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงของระบบ ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ 
กลไกการโจมตีและป้องกันในการพิสูจน์ความม่ันคงของระบบคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และ
การจัดการด้านความมั่นคง รวมถึงซอฟต์แวร์ในการป้องกันความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ  และหลักกฎหมายทางธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Policies and practices for system security; information technology 
threats; defense strategy for computer system security; security analysis and 
management, including software protection for information system security 
business ethics, laws in business and information technology. 

3444114 การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Project Management for Business Computer 
     แนวคิด หลักการและเทคนิค เครื่องมือ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องการบริหารโครงการ

และควบคุมโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ทดสอบ ประเมินผลโครงการ การ
นำเสนอโครงการด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจและกรณีศึกษาต่างๆ 

     Concepts, principles and techniques, tools and related factors in 
project management and control from conception to completion; test; 
project evaluation; business computer project presentation; case studies 
related to business computer. 

 
3444115 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Seminar in Business Computer 

การสัมมนาในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงาน และ/หรือการเข้าไปศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงใน
องค์การ เพ่ือนำมาวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ใน
องค์การธุรกิจ 

Seminars on topics related to the innovation of information 
technology’s progress; learning from resource person experience and/ or from 
practical experience in a business organization in order to analyze problems 
and solutions on computer systems in a business organization. 

 

- วิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มประเด็นกลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์)   15   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3442221 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 



 

 

  Data Communication and Network System in Business 

    หลักการพื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย แบบจำลอง
เครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อ อุปกรณ์เครือข่าย การควบคุมการไหลของข้อมูล เทคโนโลยี
เครือข่าย การปฏิบัติการ การรักษาความปลอดภัย และการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

    Fundamental principles of data communication and elements of a network 
system; network models; topologies; network devices; flow control; network technology; 
operations security and application to business organizations. 

3442222 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  Management of Electronic Business 

    หลักการของระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของธุรกิจอิเล็กทรอนิกนส์   การ
จัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

    Principles of electronic business systems; type of electronic business; 
electronic business management including problems and obstacles of 
electronic business; electronic transaction law; related devices and 
technology. 

 

3443223 การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Website Development in Business 
    การวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์สำหรับงานธุรกิจ กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ ประเภทของ

เว็บไซต์สำหรับงานธุรกิจ เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์และฝั่ง
ไคลเอนต์ ในการติดต่อฐานข้อมูล การบริหารจัดการเว็บไซต์ การ  โปรโมทเว็บไซต์ 

    Analysis and design website for business application; process of web 
development; business websites; tools for website development;  server/ 
client programming; website management and website promotion. 

3442324 การพัฒนาสื่อประสมสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Multimedia Development for Business 
    หลักการ กระบวนการพัฒนาสื่อประสม องค์ประกอบของสื่อประสม การใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาสื่อประสม ประเภทต่างๆ และนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

    Principles, design processes components and development of 
multimedia; using package programs as devices for designing and developing a 
variety of multimedia, and application. 

3443225 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1(0-2-1) 
  Special Business Computer Project I 



 

 

    การวิเคราะห์และการออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ทั้งออฟไลน์หรือออนไลน์ หรือ
สื่อประสมสำหรับงานธุรกิจ เขียนเป็นรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

    Analysis and designing of a business computer system both online and 
offline or production of multimedia for business; writing preparation of the 
project report to be submitted to a committee. 

3443226 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2(0-4-2) 
  Special Business Computer Project II 

   การพัฒนาโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ที่ต่อเนื่องจาก โครงการพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับหัวข้อ
โครงการฯ และ/หรือเรียบเรียงสรุปผล ทำเล่มเอกสารรายงานนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

   Development of a business product as designed in the Special Business 
Computer Project I and also to prepare a report describing how the product has 
been developed. 

- วิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์)   9  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3441331 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
  Business Programming I 

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การเขียน
โปรแกรม ผังงาน ตัวดำเนินการ นิพจน์ และกลุ่มคำสั่งต่างๆ สำหรับการเขียนโปรแกรม 

    Fundamentals of data structure, data files, processes, algorithms, 
flowcharts, expressions and instructions sets for programming. 

3441332 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
  Business Programming II 

    การวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาโปรแกรม
ที่เหมาะสม กรณีศึกษา ตัวอย่างโปรแกรม และเขียนโปรแกรม เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจ 

    Analysis, design, and programming using appropriate programming 
languages; case studies and examples of program and programming for 
business applications. 

3442333 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Business Information Technology 

   เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานธุรกิจ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ และฝึก
ปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 



 

 

   Information technology in business; applications of software in 
business and business computer practices. 

 

- วิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ)    6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3441441 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Computer and Operating System for Business 

    โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันของระบบคอมพิวเตอร์ การ
เชื่อมโยงระหว่างส่วนประกอบหลักและอุปกรณ์ภายนอก การจัดสรรและบริหาร
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการปัจจุบัน 

    Computer system structures; central processing unit (CPU) connection 
with external devices; system interconnection; resource allocation and 
management in computer and current operating systems. 

3442442 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Business Database Analysis and Design 

   แนวคิด หลักการ คุณสมบัติ สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานธุรกิจ ภาษาประมวลผลข้อมูล    การใช้เครื่องมือ
ช่วยในการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลทางธุรกิจ และแนวโน้มฐานข้อมูลในอนาคต 

   Concepts, principles, properties, database architecture, database 
design for business; database management for business ; data processing 
language; using tools in system design and development; trend analysis of 
database. 

 

- วิชาเลือก   

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3440501 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Business Information System 

  ความสำคัญของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โครงสร้างของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามระดับ การจัดการ
และการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศตามหน้าที่งานธุรกิจ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และ
แนวโน้มของระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ 

  Significance of computers, structure of business information systems, 
information systems for business organization, levels of information system; 
managing and operating information system in business function unit; jobs 
related to business: trend of information system in business organization. 



 

 

3440502 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Computer Graphics for Business 

   หลักการ ทฤษฎี การออกแบบ กระบวนการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างและออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยใช้เครื่องมือให้เหมาะสม
กับธุรกิจ 

   Principles, theories, designed, procedures, and usage of appropriate 
package software in designing user interface.  

3440503 การออกแบบเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Web Design for Business 

   การออกแบบเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทำหน้าเว็บเพจ และการ
เชื่อมโยง โดยใช้เครื่องมือ ภาษาต่างๆ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ รวมถึง
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับออกแบบเว็บไซต์บนอุปกรณ์ต่างๆ 

   Web designing; website structure; developing web pages and 
hyperlinks using web developing tools and languages; human-computer 
interaction; using of web design software for various devices. 

3440504 เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 3(2-2-5) 
 Wireless Communication Technology 

  หลักการพ้ืนฐานการสื่อสารแบบไร้สาย คลื่นสัญญาณ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ เสา
อากาศ การส่งผ่านข้อมูล มาตรฐานเครือข่ายแลนไร้สาย เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย การ
ปฏิบัติการ การรักษาความปลอดภัย และการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

  Basic principles of wireless communication; signals; signal transmission 
devices; antenna; data transmission; wireless LAN standards; wireless 
communication technology; operations, security and applications of wireless 
information technology in business. 

3440505 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Research in Business Computer 

  ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบและระเบียบวิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเขียน
ข้อเสนอ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเลือกใช้สถิติ   
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและอภิปรายผลวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  Development methodology and research methodology of business 
computer; research design; research tools; analytical statistics; data analysis; 
research reports and discussion of research results of business computer. 

 

 



 

 

 

3440506 การจัดการความเสี่ยงของระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ          3(2-2-5) 
  Information Technology Risk Management for Business 

แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ บทบาทและผลกระทบของการใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจ  รวมถึง
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและระบบงานคอมพิวเตอร์  

Concepts, definitions and significance of risk management and security 
of information systems; roles and impacts of computer use on business 
management including case studies related to internal audits and computer 
systems. 

3440507 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

 Data Structures and Algorithms 

  ความหมายและลักษณะข้อมูลที่จะนำมาประมวลผล ความหมายและชนิดของข้อมูล 
การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูลแบบต่างๆ การสร้างลำดับขั้นตอน การจัดการโครงสร้าง
ข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างอัลกอริทึมกับโครงสร้างข้อมูล 

  Definitions and category of data structures; definition and types of 
data; Sorting and retrieving techniques; algorithm development; data structure 
operation and connection between algorithms and data structures. 

3440508 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานเอกสาร 3(2-2-5) 

 Application Software for Documentation 

  การศึกษาและการปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์เพ่ืองานเอกสาร การ
ปฏิบัติการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ 

  Studying and practicing of application software for documentation and 
production practice documents in various formats. 

3440509 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานบัญชี 3(2-2-5) 

 Application Software for Accounting 

  การศึกษาและการปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์เพ่ืองานบัญชี การบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีประเภทต่างๆ และรายงานข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบต่างๆ 

  Studying and practicing of application software for accounting; 
recording different types of accounting information and preparing accounting 
reports. 



 

 

3440510 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Object-oriented Programming 

   นิยามและแนวคิดหลักการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ องค์ประกอบพื้นฐานของวัตถุ 
คลาสและเมธอด กรรมวิธีโพลิเมอร์ฟิซึม การถ่ายทอดคุณสมบัติ การวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุ คำสั่งต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 

   Definitions and concepts of object-oriented programming; basic 
elements of class and method; polymorphism; inheritance; object-oriented 
analysis and design; various instruction for object-oriented programming. 

3440511 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              3(3-0-6) 
  Special Topics in Business Computer 

การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างจากวิชาที่เปิดสอนปกติเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดวิชา
ขึ้นตามความเหมาะสม 

Studying of different topics in business computer to keep up with the 
changes of present business computer and information technology or any 
suitable topics in the field. 

1550012 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  English for Computer Business 

คำศัพท์ สำนวนภาษา และบทสนทนาที่ใช้ในธุรกิจคอมพิวเตอร์ การให้คำแนะนำให้
คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์ จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การบอกราคา ประเภทและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการสื่อสารกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการติดต่อ
ระหว่างบุคคลและทางโทรศัพท์ 

 Vocabulary, idioms, language and conversation used in the computer 
business; giving advice about computers, price, categories and devices via 
telephone, letter and e-mail; and study of technical terms used in computer 
business by practicing the skills of communicating with customers personally 
or by phone. 

1550013 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  English for Personnel in the Computer Business 

คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และ การ
สัมภาษณ์งานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทางด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงานทางด้าน
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



 

 

 Vocabulary, idioms and language structure of job application related 
documents in English; job interview related to the profession in computer 
business; English presentation in computer business. 

1570014 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  Chinese for Computer Business 

คำศัพท์ สำนวนภาษา และบทสนทนาที่ใช้ในธุรกิจคอมพิวเตอร์ การให้คำแนะนำให้
คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์ จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การบอกราคา ประเภทและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการสื่อสารกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการติดต่อ
ระหว่างบุคคลและทางโทรศัพท์ 

Vocabulary, idioms, language and conversation used in the computer 
business; giving advice about computers, price, categories and devices via 
telephone, letter and e-mail; and the study of technical terms used in 
computer business by practicing the skills of communicating with customers 
personally or by phone. 

1570015 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Chinese for Personnel in the Computer Business 

คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และ การ
สัมภาษณ์งานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทางด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงานทางด้าน
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

Vocabulary, idioms and language structure of job application related 
documents in Chinese; job interview related to the profession in computer 
business; Chinese presentation in computer business. 

 

 

3440616 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

  Japanese for Computer Business 

คำศัพท์ สำนวนภาษา และบทสนทนาที่ใช้ในธุรกิจคอมพิวเตอร์ การให้คำแนะนำให้
คำปรึกษาทั้งทางโทรศัพท์ จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การบอกราคา ประเภทและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และศัพท์เฉพาะที่ใช้ในธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการสื่อสารกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการติดต่อ
ระหว่างบุคคลและทางโทรศัพท์ 

Vocabulary, idioms, language and conversation used in the computer 
business; giving advice about computers, price, categories and devices via 
telephone, letter and e-mail; and the study of technical terms used in 



 

 

computer business by practicing the skills of communicating with customers 
personally or by phone. 

3440617 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
  Japanese for Personnel in the Computer Business 

คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และ การ
สัมภาษณ์งานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทางด้านธุรกิจคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงานทางด้าน
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

Vocabulary, idioms and language structure of job application related 
documents in Japanese; job interview related to the profession in computer 
business; Japanese presentation in computer business. 

 

- วิชากลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3444001 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1(45) 
  Preparation for Professional Practicum in Business Computer 
   การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการด้านการ

ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การใช้ภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการสมัครงานและ
การสอบสัมภาษณ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มารยาททางสังคม จรรยาบรรณและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 

   Basic knowledge, computer skills, communication skills, personality 
development, job application and interview techniques; relations with 
colleagues, social etiquettes, ethics and necessary information for professional 
practicum in business computer at workplace. 

3404001 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(45) 
  Preparation for Co-operative Education 

   การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยให้มี     องค์
ความรู้ในเรื่องหลักการ แนวคิด และปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการ และระเบียบข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ มารยาททางสังคม จรรยาบรรณในวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทำโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และ
นำเสนอโครงงาน 

   Preparation for professional practice in a workplace emphasizing 
knowledge about the concept, process and steps, and relevant rules and 
regulations of cooperative education; development of basic knowledge, 



 

 

computer and technology skills, job application letter writing techniques, job 
interview, personality development, workplace selection, and other 
qualifications needed for working; promotion of professional skills and ethics 
in a specific area, knowledge about international standard of security and 
professional health care in a workplace, academic report writing and 
presentation skills. 

3444002 การปฏิบัติงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6(640) 
  Professional Practicum in Business Computer 

   ปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ
และสถานประกอบการ โดยบูรณาการความรู้และทักษะการเรียนในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาชีพ 

   Practice in professional field-experience under the supervision of an 
advisor and mentors in the workplace integrating classroom knowledge, skills 
with field-experience; and presenting written and oral reports on completion. 

3404002 สหกิจศึกษา 6 (16 สัปดาห์) 
 Co-operative Education 

การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
เป็น เวลา 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ในหลักสูตร การศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน             การจัดทำ
โครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงาน และการนำเสนอโครงงาน
ตามคำแนะนำของพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศ และนำเสนอผลงาน 
เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะ นิสัยหรือ
บุคลิกภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

An internship of at least 1 6  weeks or 6 4 0  hours under supervision, 
advisory and assessment of mentors and advisors; integrating classroom 
knowledge with professional practice just as an employee at a workplace; 
creating project, report and presentation to develop skills, knowledge, morals, 
ethics required for careers and suitable for work. 

 


