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วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25501791108712
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Business Administration Program in Business
Information Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Information
Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.B.A. (Business Information Management)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศทีส่ ามารถใช้ภาษาไทยได้

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2555
- เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
- ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักคอมพิวเตอร์และออกแบบโปรแกรม
8.2 นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
8.3 นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
8.4 นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.5 นักบริหารธุรกิจดิจิทัล
8.6 ผู้สนับสนุนบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นายวิวิศณ์ สุขแสงอร่าม
2

นายอัตภาพ มณีเติม

3

นางวัชรีย์ กิ่งทอง

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา

4

นายวรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

อาจารย์

5

นางสาวธิดารัตน์ ปิ่นทอง

อาจารย์

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คอ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ปี พ.ศ.
ที่จบ
2555
2545
2540
2557
2550
2543
2542
2545

3

ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
อาจารย์
ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค . อ . ม . ( ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

2537
2550
2543
2550
2544

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1 หลักสูตร
1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
4) วิชาเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวมไม่น้อยกว่า

30
12
3
3
12
91
33
42
15
12
9
6
7
9
6
127

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมายเหตุ : 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและเลือกเรียน
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่นไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสารเป็นไป
ตามเงื่อนไขของวิชาชีพนั้น
3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร

1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต

รหัสวิชา
1540201
1540202
1540203
1540204
1550101
1550102
1550103
1550104
1550105
1550106
1550107
1560101
1560102

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Specific Purposes
ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical Thinking
ภาษาไทยสาหรับครู
3 (3–0–6)
Thai for Teachers
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication

รหัสวิชา
1570101
1570102
1580101
1580102
1590101
1590102
1610101
1610102
1620101
1620102
1630101
1630102
1640101
1640102

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเบื้องต้น
Basic Chinese
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาฮินดีเบื้องต้น
Basic Hindi
ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
Hindi for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
Basic Japanese
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเขมรเบื้องต้น
Basic Khmer
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
Basic Korean
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษามลายูเบื้องต้น
Basic Malay
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
Malay for Communication
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

รหัสวิชา
1050101
1050102
1050103
1050213
1510101
1520101
1520102
1520103
2010101
2010102
2050101
2060101

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
Life Skills for Personal Growth
จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
Psychology of Peace and Reconciliation
จิตวิทยาการสื่อสาร
Psychology of Communication
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
ทักษะการคิดเชิงระบบ
Systematic Thinking Skills
การคิดเชิงสร้างสรรค์
Creative Thinking
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
Aesthetics of Visual Arts
ช่างเมืองเพชร
Phetchaburi Artisan
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
Aesthetics of Drama
สุนทรียภาพทางดนตรี
Aesthetics of Music

3 หน่วยกิต
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

รหัส
วิชา
2500100
2500101
2500102
2500103
2500104
2500105
2500106
2500107
2500108
2500109
2500110
2560111
2560101
3560101
3560102

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
The Way of Life Sufficiency Economy
การเมืองและการปกครองของไทย
Politics and Thai Government
วิถีไทย
Thai Living
ความเป็นพลเมือง
The Citizenship
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Human and Environment
เพชรบุรีศึกษา
Phetchaburi Study
อาเซียนศึกษา
ASEAN Study
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
Self-Responsibility
สังคมน่าอยู่
Society Betterment
อัตลักษณ์ไทย
Thai Identity
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
Anti-corruption
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
Entrepreneurship for the Beginner
ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
Leadership and Teamwork skills

3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

รหัสวิชา
3560503
3560504
3600101

รหัสวิชา
4010701
4010702
4010703
4010704
4020101
4020102
4030001
4030002
4030003
4040101
4040102

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Economics in Daily Life
การบริหารการเงินส่วนบุคคล
Personal Financial Management
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Introduction of E-Commerce

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)
3 (3–0–6)

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
เคมีและภูมิปัญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Wisdom
ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making

รหัสวิชา
4070301
4070302
4080101
4080102
4080103
4080104
4080105
4090101
4100904
4120101
5000101
5040606
5060609
5070311
5070613

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การสร้างเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
ทักษะการว่ายน้า
2 (1–2–3)
Swimming Skill
อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pet Care for Recreation
ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business

รหัสวิชา
5070614
5070615
5540602
5540603
5570103
5580704
5590101
5800101
7130401
7130402
7130403
8010801
8010802
8010804
8010805

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (2–2–5)
Food for Health
เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3 (2–2–5)
Technology for Presentations
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
การช่วยฟื้นคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People

รหัสวิชา
3521102
3532202
3541101
3561101
3592103
3563301
3563401
3564902
4112105

รหัสวิชา
3502101
3502102
3502103

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
91 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาชีพ บังคับเรียน
27 หน่วยกิต
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การบัญชีการเงิน
3 (4-0-5)
Financial Accounting
การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principle of Management
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
General Economics
วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
การวิจัยทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Research
สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Statistics
1.2 กลุม่ ภาษา
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้
จานวน 6
หน่วยกิต
1.2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
การอ่านอังกฤษธุรกิจ
3 (1-2-6)
Reading Business English
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (1-2-6)
Business English 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (1-2-6)
Business English 2

รหัสวิชา
3502104
3502105
3502106

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
English for Marketing
ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม
English for Industrial Careers
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
English for International Business

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (2-1-6)

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน
รหัสวิชา
3601111
3602111
3604111
3604112
3604213
3604701

3601211
3602211
3602214
3603211

3 (2-1-6)
3 (2-1-6)

42 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Computer and Information System
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3 (2–2–5)
System Analysis and Design
โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 1
1 (0-3-0)
Business Information Management Project 1
โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 2
2 (1-3-2)
Business Information Management Project 2
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Information System Security
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Laws and Ethics in Information Technology
12 หน่วยกิต
2. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
Computer Software Usage Skill
การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
Database Design and Management
การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligent Management
การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data communications and Computer Networks

3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2-2-5)
3 (2–2–5)

รหัสวิชา
3601312
3603213
3603214
3602311
3603110

รหัสวิชา
3602121
3602212
3602321
3603216
3603311
3603323
3603324
3604121
3604710

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
9 หน่วยกิต

3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
Introduction to Programming
การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์
Website Programming
การพัฒนาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย
Application Development for Mobile Devices

3 (2–2–5)
3 (2–2–5)
3 (2–2–5)

6 หน่วยกิต
4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (2–2–5)
Data Structure and Algorithms
ระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร
3 (2-2-5)
Enterprise Resource Planning System
3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
1. กลุ่มการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
Management Information System
การประยุกต์และพัฒนาฐานข้อมูล
3 (2–2–5)
Application and Database Development
การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
Computer Graphic Design for Business
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสาหรับงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
Multimedia Technology in Business
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)
Visual Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
Object-Oriented Programming
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
Java Programming
สัมมนาทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Seminar in Business Information Development
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Selected Topics in Business Information Development

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

รหัสวิชา
3602112
3602122
3602213
3602220
3603111
3603215
3604122
3604210
3604711

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2. กลุ่มวิทยาการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Communication
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
การทาเหมืองข้อมูลในงานธุรกิจ
Data Mining
การนาเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Technology Information for Presentation
การจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์
Digital logistic Management
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
Computer Application for Business
สัมมนาทางวิทยาการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ
Seminar in Management Business Data Science
การประมวลผลภาพทางธุรกิจ
Image Processing for Business
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ
Select topic in Management Business Data Science

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
3564801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา
1 (60)
Preparation for Professional Experience
and Co-operative Education
3604803
สหกิจศึกษา 1
3 (320)
Co-operative Education 1
3604804
สหกิจศึกษา 2
3 (320)
Co-operative Education 2
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูต รมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตร

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1540201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Thai for Communication
การฝึกและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฟังเพื่อจับใจความสาคัญ การแปลความ
การตีความ และการขยายความ ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ เขียน และการใช้สื่อประสม
ในทางวิชาการในการนาเสนอผลการสืบค้น โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
จริยธรรมในการใช้ภาษาไทย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง

1540202

ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ
3 (3–0–6)
Thai for Business Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพ ต่าง ๆ โดยเน้น การพูด
การเขีย นในโอกาสต่ างๆ การพูดแสดงความคิดเห็ น การเจรจาทางธุรกิ จ การเขีย น
จดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง

1540203

ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์
3 (3–0–6)
Thai for Critical thinking
หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับ
สารจากการฟัง และการอ่านสามารถนาสารที่ได้รับไปสู่ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
นาเสนอได้ การฟังเพื่อจับใจความ การฟังเพื่อการวิเคราะห์ การฟังเพื่อการตีความ การ
ฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ การอ่าน
เพื่ อ การตี ค วาม และการอ่ า นอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การสื่ อสารในสั งคมออนไลน์ และ
สถานการณ์จริง

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1550101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียนที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน โดยใช้ศัพท์ สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นาเสนอความคิดและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและสากลที่ได้จากการฟัง
และการอ่าน จากสื่อที่หลากหลาย การสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง

1550102

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3–0–6)
English for Study Skills
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า การฟังและการอ่าน การอนุมานความ การ
จับใจความและรายละเอียดสาคัญ การสรุปความ และนาเสนอข้อมูลด้วยการพูดและการ
เขียนสั้นๆ ต่อบุคคล ต่อสาธารณะ การแสวงหาความรู้สื่อต่างๆ สื่อออนไลน์สาธารณะ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3 (3–0–6)
English for Careers
การฝึ กทักษะการใช้ภ าษาอัง กฤษ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขีย น
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามเนื้อหาและบริบท การสนทนาในโอกาส
ต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การอ่านสรุปความ การเขียนในงานอาชีพต่างๆ โดยใช้ศัพท์
สานวน และโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1550104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 (3–0–6)
Foundation English
ความรู้เบื้องต้นของภาษาอังกฤษด้านเสียงและโครงสร้างทางภาษา คาศัพท์ ความหมาย
ของประโยค การเรี ย งล าดับคา การออกเสี ยงคา วลี และประโยค เพิ่มพูนทักษะการ
สื่ อสารระดับ พื้น ฐาน เรียนรู้คาศัพท์อย่างน้อย 1,500 คา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับบริบทของ
ผู้เรียนและสากล

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1550105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3 (3–0–6)
English for Business Communication
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ตามบริบท การสื่อสารทางธุรกิจ ทั้งเนื้อหาและวิธีการตามสถานการณ์ พัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์ การนาเสนอสินค้า การสื่อสารทางธุรกิจท้องถิ่นและสากล
ทั่วไป โดยสื่อสารกับบุคคลสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์

1550106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน
3 (3–0–6)
English for ASEAN Cultural Communication
การฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น
ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างบูรณาการ ใช้คาศัพท์ สานวน และภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับ
บริบทในอาเซียน ศึกษาข้อมูลความรู้ระดับพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนา
ทักษะการนาเสนอความคิด ความรู้ การอภิปราย การติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
และการแสวงหาความรู้ผ่านสื่อต่างๆ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

1550107

ภาษาอังกฤษสาหรับครู
3 (3–0–6)
English for Teachers
การศึ กษาและพั ฒ นาทั กษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษ
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารทางด้ า นการเรี ย นการสอนและการปฏิ บั ติ ง านใน
สถานศึกษา การสืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นาเสนองานทางวิชาการ และการ
ฝึกสอนในสถานการณ์จริง โดยใช้คาศัพท์สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสม

1560101

ภาษาพม่าเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Burmese
ฝึกทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าในระดับต้น และศึกษาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาพม่า ระบบเสียง คา ประโยคระดับพื้นฐาน

1560102

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Burmese for Communication
เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและวัฒนธรรม

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1570101

ภาษาจีนเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Chinese
หลักและวิธีการถอดเสียงอ่านภาษาจีนกลางด้วยระบบสัทอักษรจีน (ฮั่นอวี่ พินอิน) การอ่านออก
เสียงที่ถูกวิธีและเป็นมาตรฐานสากล บูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝึกท่องจาบทสนทนาและอ่านข้อความสั้นๆ และเขียนประโยค
พื้นฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้าง ไวยากรณ์พื้นฐาน

1570102

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Chinese for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวน และรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

1580101

ภาษาฮินดีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Hindi
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาฮินดี ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาฮินดี เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์และสานวนพื้นฐานได้

1580102

ภาษาฮินดีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Hindi for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาฮิ น ดี เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชี วิ ต ประจ าวั น โดยใช้ ค าศั พ ท์ ส านวนและรู ป ประโยคที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมเชิ ง สั ง คม
และวัฒนธรรม

1590101

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Japanese
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรียนตัวอักษรฮิรากานะและตัวอักษรคาตาคานะ เพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์
และรูปประโยคขั้นพื้นฐานได้

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1590102

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Japanese for Communication
พั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาญี่ ปุ่ น เพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน สามารถใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคอย่างถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม
และวัฒนธรรม

1610101

ภาษาเขมรเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Khmer
เรียนรู้ระบบเสียงภาษาเขมร ฝึกทักษะการฟัง การพูด สานวนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเรียนตัวอักษรภาษาเขมรเพื่อสามารถอ่านและเขียนคาศัพท์และสานวนพื้นฐานได้

1610102

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Khmer for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษาเขมรเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้คาศัพท์ ส านวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสั งคม และ
วัฒนธรรม

1620101

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Korean
เรียนรู้ตัวอักษรเกาหลีและรูปแบบการประสมคา ฝึกทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน คาศัพท์ สานวน โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

1620102

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Korean for Communication
เรียนรู้ทักษะการอ่านและการออกเสียงอักษรเกาหลีขั้นพื้นฐาน ศึกษาและฝึกทักษะการ
สนทนาเรื่องทั่วๆ ไปเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และการใช้คาศัพท์ สานวน
ต่างๆตามวัฒนธรรมของเกาหลี

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1630101

ภาษามลายูเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Malay
ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูในระดับต้น และศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษามลายูระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน

1630102

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Malay for Communication
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นภาษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคม และ
วัฒนธรรม

1640101

ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Basic Vietnam
ฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาเวี ยดนามในระดับต้น และศึกษาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาษาเวียดนามระบบเสียง คาและประโยคระดับพื้นฐาน

1640102

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Vietnam for Communication
เรี ย นรู้ และพัฒ นาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจาวัน โดยใช้คาศัพท์ สานวนและรูปประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรม

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
1050101
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3 (3–0–6)
Human Behavior and Self Development
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา
จิ ต วิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา และจริ ย ธรรม ปรั ช ญาในการศึ ก ษาตน การพั ฒ นาตนและ
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทางานเป็นทีม ทักษะการจัดการภาวะความขัดแย้ง
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้จากสื่อ
ต่างๆ และการเสริมสร้างสุขภาวะ

รหัสวิชา
1050102

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
ทักษะชีวิตเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Life Skills for Personal Growth
ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบ ทักษะชีวิตในด้านส่วน
บุคคล ครอบครัว ด้านสังคม การเรียนรู้การพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความสมดุลในการดาเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน

1050103

จิตวิทยาสันติภาพและการปรองดอง
3 (3–0–6)
Psychology of Peace and Reconciliation
ความหมาย ความเป็นมา และความสาคัญของการสร้างสันติภาพใน โลกยุดใหม่ สันติภาพ
ในทัศนะของนักจิตวิทยา แนวคิด ทฤษฏีและผลการวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงจากภัย
อันตรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะผู้นาและการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ การ
เตรียมชีวิตเพื่อการอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข วิถีทางไปสู่สันติภาพและการสร้าง ความ
สมานฉันท์ รวมทั้งการประยุกต์หลักศาสนาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี

1050213

จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (3–0–6)
Psychology of Communication
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่ อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร
โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสาร
ต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้ง
การประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น
ในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การ
สร้างแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคล

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวิต

3 (3–0–6)

Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ จริยธรรม หลักจริยธรรม เพื่อ
การดาเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
แก้ปัญหา การเรียนรู้การพึ่งตนเอง และกระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพื่อ
การดารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีสันติสุข
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1520101

ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ
3 (3–0–6)
Information Literacy Skills
ความหมาย ความสาคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริหารกลยุทธ์และ
ทักษะการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ สืบค้นสารสนเทศ ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อการ
นาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนาเสนอสารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการ มี
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา หน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

1520102

ทักษะการคิดเชิงระบบ
3 (3–0–6)
Systematic Thinking Skills
ความเชี่ยวชาญในการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การคิดสังเคราะห์เชิงระบบ การคิดประเมิน
เชิงระบบ และการคิดพัฒนาเชิงระบบ เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ บนพื้ น บนพื้นฐานที่ว่าแต่ละสิ่ง
ล้วนเป็นหนึ่งหน่วยระบบและมีความเป็นระบบ สิ่งเหล่านั้นเช่น ตนของตนเอง บุคคลอื่น
องค์กร ทรัพยากร สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ

1520103

การคิดเชิงสร้างสรรค์
3 (3–0–6)
Creative Thinking
ความหมายและความสาคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ หลั กการ วิธีการและเทคนิคในการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาในการคิดเชิงสร้างสรรค์ ฝึกสร้างต้นแบบที่ได้จากการคิดเชิง
สร้างสรรค์

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Visual Arts
ความงาม ตามหลักสูตรสุนทรียศาสตร์ การรับรู้ ความงามทางธรรมชาติ และศิ ลปะ การ
พัฒนาประสาทสัมผัสการเห็นทางทัศนศิลป์ รูปแบบ แนวคิด ความเชื่อ และทฤษฏี ของ
งานทัศนศิลป์ในโลกศิลปะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อการพัฒนา อารมณ์ ความรู้สึกและ
จิตใจของตนเอง ให้เจริญงอกงามไปสู่คุณค่า ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อก้าวทันโลกใน
ปัจจุบันและอนาคตต่อไป

2010102

ช่างเมืองเพชร
3 (3–0–6)
Phetchaburi Artisan
ประวัติงานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมืองเพชร
คติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏี
และการฝึกปฏิบัติทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์
ผลงานทางช่าง

2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์
3 (3–0–6)
Aesthetics of Drama
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ การรับรู้ความงามทางธรรมชาติ ความสาคัญ ที่มา ลักษณะ
และชนิดการแสดงของไทย สากล ที่มีต่อวิถีชีวิตไทย นาฏศิลป์พื้นเมือง นาฏศิลป์ท้องถิ่น
นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ประเทศเพื่อนบ้าน ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะ
ทางนาฏศิลป์

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

2060101

สุนทรียภาพทางดนตรี
3 (3–0–6)
Aesthetics of Music
สุนทรียศาสตร์ สุนทรียภาพ มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ประเภทของบทเพลงดนตรีไทยดนตรีส ากล และดนตรีอาเซียน ผ่ าน
ประสบการณ์ตรง เพื่อนาไปสู่สุนทรียภาพและการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดาเนิน
ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ความแตกต่างกันของวัฒนธรรม และฝึกทักษะทางดนตรี

2500100

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3 (3–0–6)
The Way of Life Sufficiency Economy
ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะ ความสาคัญ แนวคิดทฤษฎีและ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการนาองค์ความรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจาวันของตนเองและชุมชน

2500104

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3–0–6)
Human and Environment
ความหมาย ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ห่วงโซ่
อาหารความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน
เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การทรั พ ยากรโดยเน้ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2500105

เพชรบุรีศึกษา
3 (3–0–6)
Phetchaburi Study
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและ ชาติพันธุ์ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ที่มีผลต่อวัฒนธรรม สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริใน
เพชรบุรีปัญหาและการแก้ปัญหาทางสังคม แนวทางการใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒ นา
ท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต
2500101

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

การเมืองและการปกครองของไทย
3 (3–0–6)
Politics and Thai Government
ศึกษาพื้นฐานของการเมืองและการปกครองที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ใช้ในประเทศไทย
การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมั ยกรุงศรี
อยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง และภายหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงในปัจจุบัน ความเป็นมาของอานาจ ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึง

ผลประโยชน์ ส าธารณะ คุ ณ ค่ า ความเป็ น พลเมื อ งของรั ฐ วิ ถี ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบัน
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2500102

วิถีไทย
3 (3–0–6)
Thai Living
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่น
ฐานสถาบันทางสังคมของไทย ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ที่ส่งเสริมการปรับตัวและดาเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
สังคมไทยการวิเคราะห์สถานการณ์ของไทยและของโลกในปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตั วของไทยใน
สังคมโลก

2500103

ความเป็นพลเมือง

3 (3–0–6)

The Citizenship
การเป็นพลเมืองดี การเป็นพลโลกที่ดี สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและความจาเป็น
ของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความรับผิดชอบ ศึกษาเรียนรู้บทบาทของสถาบัน
ต่างๆ ศึกษาความเป็นประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ตระหนักและแสดงออกถึงความรับผิดชอบที่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งต่างๆ ของโลก ตระหนักถึงความส าคัญของบริบ ทโลก ระดับท้องถิ่ น
ระดั บ ชาติ และการตั ด สิ น ใจทั้ ง ในระดั บ บุ ค คลและระดั บ สั ง คม การอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของโลก
2500106

อาเซียนศึกษา
3 (3–0–6)
ASEAN Study
ประวัติความเป็นมาของประชาคมอาเซียน กลไกและกฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่ างวัฒนธรรม
การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การนาเสนอ
แนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2500107

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3 (3–0–6)
Following the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวั ติ พระราชอั จ ฉริ ย ภาพ พระราชกรณี ย กิ จ หลั ก การทรงงาน และการ
ประยุกต์ใช้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม พระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
และพระมหากษัตริย์ กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2500108

ความรับผิดชอบต่อตนเอง
3 (3–0–6)
Self-Responsibility
เสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติตน ตามสถานภาพและบทบาทของนักศึกษา ส่งเสริมให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีบุคลิกภาพที่ดี ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
ทางสังคม เคารพกฎระเบียบ มีวินัยในตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น มีภูมิคุ้มกัน ดารงชีวิต
อย่างไม่ประมาท มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา
ในสภาพที่เป็นจริง วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้นักศึกษา
จัดทาโครงการ เพื่อแก้ปัญหาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

2500109

สังคมน่าอยู่
3 (3–0–6)
Society Betterment
เสริมสร้างความเข้าใจในสถานภาพ บทบาท และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น คุณค่าของนักศึกษาที่
มีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม สร้าง
จิตสานึกต่อส่วนรวม เคารพกฎระเบียบของสังคม ประพฤติตนให้เหมาะสมต่อกาลเทศะ
มารยาททางสังคม การเสียสละ มีจริ ยธรรมในการดาเนินชีวิต และจิตอาสาเพื่อสังคม ใช้
กระบวนการเรี ย นรู้ ผ่ า นกรณี ศึ ก ษาในสภาพที่ เ ป็ น จริ ง ทั้ ง สถานการณ์ ปั ญ หา แนว
ทางแก้ไขปัญหา โดยให้นักศึกษาจัดทาโครงงานเพื่อแก้ ปัญหาภายในมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น

2500110

อัตลักษณ์ไทย
3 (3–0–6)
Thai Identity
ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ต ามวิ ถี ไ ทย ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และค่ า นิ ย มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน ภาษา ศาสนาและการดารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละท้องถิ่น วันสาคัญต่างๆ มารยาทไทย นาฏศิลป์ไทย อาหารไทย การเสริมสร้างและ
อนุรักษ์ความเป็นไทย การอยู่ร่วมกันในสังคมไทย

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

2500111

การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3 (3–0–6)
Anti-corruption
ปั ญ หา สาเหตุ ก ารทุ จ ริ ต ปั จ จั ย เงื่ อ นไข ที่ ท าให้ เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ วิเคราะห์บูรณาการนโยบาย แนวทาง ตลอดจนเครื่องมือระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการทุจริตการป้องกันแก้ไขในปัจจุบัน มาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต นโยบาย มาตรการต่างประเทศ นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

2560101

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจาเป็นต้องใช้ ในชีวิตประจาวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภ าพขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย
ระหว่ า งประเทศ การประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการใช้ ก ฎหมาย ให้ ไ ด้ เ ป็ น ผลจริ ง ใน
ชีวิตประจาวัน

3560101

การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น
3 (3–0–6)
Entrepreneurship for the Beginner
บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ต่างๆ
ทางด้านการบริหาร มนุษยสัมพันธ์และการปฏิบัติงานในธุรกิจขนาดย่อม การควบคุมทาง
การเงินและธุรกิจ การดาเนินการของธุรกิจ ขนาดย่อมแบบต่างๆ การแก้ปัญหาและการ
ตั ด สิ น ใจ การมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก รธุ ร กิ จ คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น
ผู้ประกอบการที่ประสบผลสาเร็จ การเป็นผู้ประกอบการ โดยการรวมกลุ่มกันประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็ก

3560102

ทักษะความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
3 (3–0–6)
Leadership and Teamwork Skills
ความหมาย ความสาคัญของผู้นาและภาวะความเป็นผู้นา รูปแบบของผู้นา บทบาทของ
ผู้นาและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและเทคนิคการเป็นผู้นา การเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทักษะการ
ทางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาในการ
ทางานร่วมกัน

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

3560503

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Economics in Daily Life
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์ ปั จ จั ย ก าหนดอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของสิ น ค้ า
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสิน ค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ หลักการคานวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการ
คลั ง การค้ า และการเงิ น ระหว่ า งประเทศในดุ ล การช าระเงิ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

3560504

การบริหารการเงินส่วนบุคคล
3 (3–0–6)
Personal Financial Management
ความหมายและเป้ าหมายของการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่ ว น
บุคคล งบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสาหรับที่อยู่
อาศัย การบริหารการเงินด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จาเป็น การบริหารหนี้ส่วนบุคคล
การบริหารความเสี่ยงและการประกันความมั่นคงของบุคคล การออมและการลงทุนของ
บุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงอายุ

3600101

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3 (3–0–6)
Introduction of E-Commerce
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยบนเว็ บ ส าหรั บ การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตั ว แบบธุ ร กิ จ ของ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาทางกฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

4) กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต
4010701

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3–0–6)
Our World, Science and Technology
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ด้าน
พลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร ทักษะในการคิดวิ เคราะห์ สามารถเข้าใจปัญ หาและใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่างๆ ได้

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4010702

วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3 (3–0–6)
Science and Life
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวัน ผลกระทบของ
สารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี เครื่องใช้และอุปกรณ์
ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม
สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และ
แก้ปัญหาในชีวิตได้

4010703

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3–0–6)
Environment and Sustainable Development
ความสาคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4010704

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3–0–6)
Natural Disasters
สถานการณ์ปัจจุบันของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ
และบริเวณที่เสี่ ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตราย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

4020101

เคมีในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Chemistry in Daily Life
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทาความสะอาด
สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสาอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์
ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่าง
ถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น

4020102

เคมีและภูมิปัญญาไทย
3 (3–0–6)
Chemistry and Thai Local Wisdom
ความหมายและความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด้านต่าง ๆ การดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหา
สุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิ
ปัญญาไทย เคมีและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร การแพทย์ ความงาม
และการดารงชีวิต

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4030001

ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
3 (3–0–6)
Conservation Biology
หลั ก การและทฤษฎี ท างชี ว วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จริยธรรมการอนุรักษ์ การรบกวนและ
โครงสร้างชุมชนของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์ การออกแบบและการจัดการพื้นที่
อนุรักษ์ การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์ รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์

4030002

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3 (3–0–6)
Plants for Life
ความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ทั ก ษะการคิ ด อย่ างมี
วิจารณญาณ และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ

4030003

เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Biotechnology in Daily Life
ความหมาย ความสาคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้าน
ต่างๆ ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจาวัน

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่วน ร้อยละ การคานวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้
ในการชาระค่าไฟฟ้าและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชาระ และคณิตศาสตร์
ประกันภัย ทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน

4040102

การคิดและการตัดสินใจ
3 (3–0–6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เ หตุ ผ ล กระบวนการตั ด สิ น ใจ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก าหนดการเชิ ง เส้ น และการน ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ
2 (1–2–3)
Health Promotion
เรียนรู้ความสาคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร
ยา และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคล การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และ
ทั ก ษะชี วิ ต เชื่ อ มโยงระหว่ า งตนเองและผู้ อื่ น ให้ ด ารงชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
หลั กการออกกาลั งกายเพื่อสุ ขภาพ เห็ นประโยชน์ของการออกกาลั งกาย ปั จจัยและ
ผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของประชากรในอาเซียน

4070302

สุขภาพครอบครัว
2 (1–2–3)
Family Health
ความหมาย ความสาคัญ ขอบเขตของสุขภาพครอบครัว การสร้างครอบครัวคุณภาพ การ
ดูแลสุขภาพครอบครัว พัฒนาการบุคคลวัยต่างๆ การสังเกตพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหา
และการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี

4080101

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2 (1–2–3)
Sports for Health Development
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกาลังกาย
และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ศึกษาการเล่นและกติกาการแข่งขันกีฬา มารยาทของการเป็นผู้
เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาที่ผู้เรียนสนใจ ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเป็นทีม
และทักษะความเป็นผู้นาในทีมกีฬา

4080102

นันทนาการเพื่อชีวิต
2 (1–2–3)
Recreation for Life
ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ การเลื อก
กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การนากิจกรรมนันทนาการ
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน การเป็นผู้นานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททาง
สั ง คมในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนัน ทนาการ การกิ จ กรรมนั น ทนาการ ส าหรั บ ตนเอง
ครอบครั ว และสั งคม ฝึ กทักษะการท างานเป็น ทีม และทักษะความเป็นผู้ นากิ จ กรรม
นันทนาการ

4080103

รูปร่างและการควบคุมน้าหนัก
2 (1–2–3)
Figure and Weight Control
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์ที่สัมพันธ์กับน้าหนักที่เหมาะสม ความสัมพันธ์
ระหว่ า งน้ าหนั ก ตั ว ที่ เ หมาะสมกั บ สุ ข ภาพ บทบาทและผลกระทบของสารอาหารให้
พลังงานต่อการควบคุมน้าหนักตัว การคานวณน้าหนักตัวที่เหมาะสม การคานวณพลังงาน

ที่ร่างกายต้องการการกาหนดอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารเพื่อการลดน้าหนัก การ
กาหนดโปรแกรมการออกกาลังกาย การออกกาลังกายเพื่อการควบคุมน้าหนัก
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต
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4080104

วิทยาศาสตร์การกีฬา
2 (1–2–3)
Sports Science
มโนทัศน์ของวิทยาศาสตร์การกีฬา บทบาทที่สาคัญของการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการ
ออกกาลังกายและการเล่นกีฬา รวมไปถึงความรู้เบื้องต้นขององค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาในแต่ละสาขา ได้แก่ สรีรวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา
โภชนาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา วิทยวิธีทางการกีฬา และการ
จัดการการกีฬา ฝึกทักษะการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

4080105

ทักษะการว่ายน้า
2 (1-2-3)
Swimming Skill
ฝึกทักษะการว่ายน้า การช่วยเหลือคนจมน้า การเอาตัวรอดจากภัยทางน้า และเทคนิคของ
กีฬาว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อการเล่นกีฬาว่ายน้า
อุปกรณ์ การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติการะเบียบมารยาท ในการแข่งขัน การเป็นผู้ชมที่ดีและ
ความปลอดภัย

4090101

อาหารนานาชาติเบื้องต้น
3 (2–2–5)
Introduction of International Cookery
ความสาคัญของอาหารกลุ่มประเทศอาเซียนและอาหารยุโรป คุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารอาเซียนและอาหารยุโรป อาหารประจาชาติอาเซียน วิธีการประกอบอาหารขั้น
พื้นฐานสาหรับอาหารที่เป็นที่นิยม ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงาน

4100904

การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน
3 (3–0–6)
Thai Traditional Medicine in Daily Life
การประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยในชีวิตประจาวัน หลักการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค
และความเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อ
รักษาโรคหรืออาการเบื้องต้นที่พบได้บ่อย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้านความ
งาม โดยประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทยและสุคนธบาบัด

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต
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4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 (2–2–5)
Information Technology and Communication
ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการสืบค้นข้อมูล การทารายงานการสร้างตารางคานวณ
การนาเสนอผลงาน การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า ง
สร้างสรรค์

5000101

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Agriculture in Daily Life
เกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อ
นันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้
ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

5040606

การเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ
3 (2–2–5)
Pets Care for Recreation
ความสาคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์เพื่อการนันทนาการ ประเภทและพันธ์ของ
สัตว์ หลักการและวิธีการคัดเลือกสัตว์เลี้ยง การออกแบบวัสดุและอุปกรณ์ การเลี้ยงสั ตว์
อาหารและการให้อาหาร การสุขาภิบาลและการควบคุมโรค เพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดภัย
และความเพลิดเพลินรวมถึงการบาบัดโรคของมนุษย์ด้วยสัตว์เลี้ยง

5060609

ทรัพยากรทางน้าและการอนุรักษ์
3 (2–2–5)
Aquatic Resources and Conservation
ทรั พ ยากรแหล่ ง น้ า ชายฝั่ ง และนิ เ วศวิ ท ยาของแหล่ ง น้ า บทบาทความส าคั ญ ของ
ทรั พยากรแหล่ งน้ าต่อสภาพแวดล้ อมของโลก ปัญหามลพิษทางน้า และแนวทางการ
ป้องกันแก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้า

5070311

การถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Food Preservation in Routine Life
ความรู้แ ละทัก ษะเบื้อ งต้น ในการถนอมอาหาร การเน่า เสีย ของวัต ถุดิบ การป้อ งกัน
การเน่าเสีย โดยใช้วิธีการถนอมอาหารต่างๆ การถนอมอาหารโดยการหมักดอง การถนอม
อาหารโดยการใช้ความร้อน การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น การเลือกใช้ภาชนะบรรจุ
เพื่อถนอมอาหาร วิธีการบรรจุเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร การเรียนรู้ทักษะทางการ
ถนอมอาหารในชีวิตประจาวัน

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต
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5070613

ขนมอบเบื้องต้นเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Introduction of Bakery for Business
ความรู้เบื้องต้นของขนมอบ วัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทาผลิตภัณฑ์ขนมอบ กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบพื้นฐาน การบรรจุ การตลาด
และการจัดการธุรกิจขนมอบ การเรียนรู้ทักษะทางการขนมอบไปใช้ดารงชีวิต สามารถ
นาไปประกอบอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

5070614

อาหารเพื่อสุขภาพ
3 (3–0–6)
Food for Health
อาหารหลัก 5 หมู่ และน้าดื่ม การอ่านฉลากโภชนาการ พิษของอาหารทางกายภาพ เคมี
และจุลินทรีย์อาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค ความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร อาหารสุขภาพในท้องถิ่น การสืบค้นข้อมูลด้านอาหารเพื่ อ
สุขภาพ

5070615

เครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ
3 (2–2–5)
Beverage for Business
ความรู้เบื้องต้นของเครื่องดื่ม ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทาเครื่องดื่ม หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่ ม
ปราศจากแอลกอฮอล์ ประโยชน์และโทษของเครื่องดื่ม การตลาดและการจัดการธุรกิจ
เครื่องดื่ม การเรียนรู้ทักษะทางการทาเครื่องดื่มไปใช้ดารงชีวิต สามารถนาไปประกอบ
อาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองได้

5540602

พลังงานทดแทน
3 (3–0–6)
Renewable Energy
ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานชีวมวล พลังน้าและพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า
และพลังงานความร้อน รวมถึงพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล
เป็นต้น ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน ชุมชน ท้องถิ่น และโครงการพระราชดาริ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืน

5540603

การประหยัดพลังงาน
3 (3–0–6)
Energy Saving
ความรู้เบื้องต้นเรื่ องการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น การ
ประหยัดพลังงานสาหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน ความสาคัญของการประหยัดพลังงาน ความตระหนักในการประหยัดพลั งงาน
แนวทางการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

5570103

ไฟฟ้าสาหรับชีวิตประจาวัน
3 (2–2–5)
Electrical Technology for Daily Life
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดและการวัดค่าทางไฟฟ้า
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การฝึกปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในอาคาร การบารุงและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานภายใน
บ้าน

5580704

เทคโนโลยีอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Intelligent Technology
หลักการพื้นฐาน การทางานและการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้แก่ โทรศัพท์มื อ ถือ
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เครื่องเล่นเกมส์ หุ่นยนต์ เครื่องดูดฝุ่น มัลติมีเดีย ระบบมัลติทัชและ
ทัชสกรีนรูปแบบต่าง ๆ การอ่านข้อมูลทางด้านเทคนิคจากคู่มือ การเลือกซื้อ การดูแล
บ ารุ ง รั ก ษา และการซ่ อ มบ ารุ ง เบื้ อ งต้ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ก ารใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม พฤติกรรมและทัศนคติที่เกี่ยวข้อง

5590101

การขับขี่ปลอดภัย
3 (2–2–5)
Safety Driving
กฎระเบียบและวินัยการจราจร ทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ความรู้เบื้องต้น
การตรวจสอบยานยนต์ ก่ อ นการขั บ ขี่ การขั บ ขี่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประหยั ด พลั ง งานการ
ปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การขับขี่ปลอดภัย และการ
ประเมินพฤติกรรมการขับขี่

5800101

เทคโนโลยีท้องถิ่น
3 (3–0–6)
Technology in Locality
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เชื่องโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ เทคโนโลยีท้องถิ่นด้านเกษตร พื้นบ้าน ด้าน
อาหารและสุขภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุและ
เทคโนโลยีพื้นบ้าน ด้านการบริหารจัดการสังคมและการหาแนวทางปกป้องคุ้มครองภูมิ
ปัญญาด้านเทคโนโลยีท้องถิ่น

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จัดทาเอกสารงานคานวณ
3 (2–2–5)
Spreadsheet Software Application
การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทาการ รูปแบบเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการคานวณ ทั้งใน
ราชการและธุรกิจ การใช้ซอฟแวร์แผ่นตารางทาการเบื้องต้นในการจัดทาเอกสาร การ
คานวณเชิงอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ การสร้างกราฟอย่างง่าย และการนาเสนอเอกสาร

งานคานวณที่จัดทาขึ้น การพัฒนาและการจัดเก็บเอกสารงานคานวณให้มีประสิทธิภาพ
ง่ายต่อการค้นหา และการรักษาปลอดภัยของข้อมูล
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต
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7130402

การใช้เทคโนโลยีเพื่อนาเสนองาน
3 (2–2–5)
Use Technology for Presentations.
การใช้ซอฟต์แวร์การนาเสนองาน การจัดรูปแบบอักษร การแทรกข้อความ การค้นหาคา
การสะกดและตรวจไวยากรณ์ ข องค า การแทรกรู ป ภาพ การวาดรู ป จากเครื่ อ งมื อที่
กาหนดให้ การทารูปร่างอัตโนมัติ การทาอักษรข้อความศิลป์ การสร้างแผนภูมิ การสร้าง
ตาราง การทาภาพนิ่ง การทาพื้นหลั งของเอกสารการนาเสนองาน การนาเสนอเอกสาร
การตั้งเวลาในการนาเสนอ การบันทึกเสียงผู้บรรยาย การทาเสียงเอกสารนาเสนองาน
และการสร้างเอกสารการนาเสนองานแบบเคลื่อนไหว

7130403

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
3 (2–2–5)
Information Technology for Teachers
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบที่สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน การทารายงาน
การสร้างตารางคานวณ การนาเสนอผลงาน การสื่ อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารสมั ย ใหม่ ใ นการสอน กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตสื่อการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์

8010801

การช่วยฟื้นคืนชีพ
2 (1–2–3)
Resuscitation
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในบ้านและ
ชุมชน และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน แนวคิด หลักการ ความหมาย และ
ความสาคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

8010802

การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2 (1–2–3)
Care for Disaster Victims
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ ระบบบริการทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติ
ต่างๆ การช่ว ยเหลื อและฟื้นฟูผู้ ประสบภัยพิบัติทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม ประเด็น
จริยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต
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8010804

ชีวิตและสุขภาพ
2 (1–2–3)
Life and Health
กาเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกาเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การสุขาภิบาล
อาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ การ
ดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ

8010805

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
2 (1–2–3)
National Health Security of Thai People
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย การปฏิรูปและการ
พัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิและหน้าที่ของประชาชน การ
เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารจัดการกองทุน บทบาทของ
ประชาชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า

หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
1.1) กลุ่มวิชาชีพ บังคับเรียน
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3521102

การบัญชีการเงิน
3 (4-0-5)
Financial Accounting
หลักการบัญชีทั่วไป วิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้า
คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
การจัดทารายงานทางการเงิน

3532202

การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Finance
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3521101 การบัญชีขั้นต้น หรือ
3521102 การบัญชีการเงิน
ขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและ
ความสาคัญของการเงิ นธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน
ภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดาเนินงานของธุรกิจ การวางแผนและการ
วิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การ

บริหารลูกหนี้และสินค้า การจัดทางบประมาณการลงทุน นโยบายการจัดสรรกาไรและ
เงินปันผล ตลาดเงินและตลาดทุน
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต
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3541101

หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing
แนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิ จัยการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตาแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ
การตลาดเพื่อสังคม

3561101

หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
Principles of Management
วิวัฒนาการทางการจัดการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ การวางแผน การจัดองค์การ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นา การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ การ
ควบคุมและการจัดการองค์การในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของ
องค์การ

3563301

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Quantitative Analysis for Business
กระบวนการตัดสิ น ใจ และการประยุกต์ห ลั กการวิเคราะห์ เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ ได้แก่ แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสินค้า
คงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้ นตรง (Linear Programming) เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์คอฟ (Markov Model)
ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจาลองเหตุการณ์(Simulation)

3563401

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)
Business Ethics and Corporate Social Responsibility
ทฤษฎีและแนวคิดคุณค่าทางจริยธรรม บทบาทและความสาคัญ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
การสร้างระบบการจัดการและกากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ตลอดจนการใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร โดยมุ่งเน้นศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ การสัมมนาจากกรณีศึกษาที่
เกิดขึ้นจริงด้านจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อธุรกิจของสังคม

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3592103

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-6)
General Economics
หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค สภาพเศรษฐกิจและสั งคมเพื่ อ การ
ประกอบธุรกิจ อุปสงค์ อุปทานของสินค้าและตลาดต่างๆ พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต
ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าประเภทต่างๆ รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร
การคลัง ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ
บทบาทของรัฐบาลและแนวทางการแก้ไข

4112105

สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Statistics
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเก็บรวบรวมและการ
นาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่ม ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบไคสแควร์ การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน สถิ ติ น อนพาราเมตริ ก การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ

3564902

การวิจัยทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Research
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 4112105 สถิติธุรกิจ
ความสาคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัยทางธุรกิจ ปฏิบัติการ
วิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ กาหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ใน
ธุรกิจ
1.2) กลุ่มภาษา
1.2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3502101

การอ่านอังกฤษธุรกิจ
3 (1-2-6)
Reading Business English
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านทักษะการอ่านโดยการอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ฝึกการสรุปและย่อความบทอ่านและสามารถนาไปเชื่อมโยงสู่การสนทนาในหัวข้อที่ค้นคว้า
มา

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (1-2-6)
Business English 1
คาศัพท์เฉพาะและสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกิจ ฝึก
การอ่านโฆษณารับสมัครงาน การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ ประวัติ การสัมภาษณ์ง าน
การรับโทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การนัดหมาย ตลอดจนการอ่านแผนผังองค์กร
บุคลากรและลักษณะงานประเภทต่างๆ

3502103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (1-2-6)
Business English 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่ อสารทางธุรกิ จ เนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนวาระการประชุ ม
รายงานการประชุม รายงานบริษัท โฆษณาสินค้า บทความทางธุรกิจ จดหมายร้องเรียน
ธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ การส่งออกสินค้าและการนาเข้าสินค้า การติดต่อ
กับธนาคารและโรงแรม

3502104

ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3 (2-1-6)
English for Marketing
คาศัพท์ สานวนภาษาที่ใช้ในการตลาด มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขีย น เข้าใจความหมายของการตลาด ส่ ว นผสมทางการตลาด สิ นค้า ราคา
รายการส่งเสริมการขาย การกระจายสินค้า

3502105

ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม
3 (2-1-6)
English for Industrial Careers
ภาพรวมของงานบริการในธุรกิจอุสาหกรรม การใช้คาศัพท์ และการใช้ประโยคในการ
สื่ อสาร ตลอดจนการใช้ภ าษาในสาขาต่ า งๆ เช่น การบริห ารและการจัด การงานใน
ส านั กงาน การขนส่ ง การเงิน การผลิ ตสิ นค้า คลั งสิ นค้า การจัดซื้อ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง

3502106

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (2-1-6)
English for International Business
สื่อสารทางธุรกิจระหว่างศึกษาคาศัพ ท์เฉพาะ สานวน และความรู้ทั่วไปที่จาเป็นในการ
สื่อสารระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจนาเข้าและส่งออก สามารถสื่อสารผ่าน
ทางเครื่องมืออิเล็คทรอนิคเพื่อติดต่อกับบริษัทต่างชาติได้

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับเรียน)
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

3601111

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Computer and Information System
แนะนาความรู้เบื้องต้นของระบบสารสนเทศบทบาทของระบบสารสนเทศ ความเป็นมา
เลขฐานสองและระบบดิจิทัลระบบคอมพิวเตอร์ระดับความสามารถและรูปแบบต่างๆ
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมทางฮาร์ดแวร์โดยเน้นไมโครคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ
ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล การสื่อสารและเครือข่าย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และบริการ ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมและมิติทางสังคม
สั ง คม ความมั่ น คงของระบบ ภาคปฏิ บั ติ ศึ ก ษาการตรวจสอบการท างานของ
ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์ประยุกต์
ที่จาเป็นในปัจจุบัน การบารุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

3601211

ทักษะการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
3 (2–2–5)
Computer Software Usage Skill
วิชานี้มุ่งสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายใน
ส านั กงาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ โปรแกรมการ
จัดการฐานข้อมูล โปรแกรมนาเสนอผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านการสื่ อสารในองค์กร และ
โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการเลือกใช้โปรแกรมให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

3601312

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
3 (2–2–5)
Introduction to Programming
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีออกแบบโปรแกรม การ
เขียนโปรแกรม หลักการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม รูปแบบของคาสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษา
ใดภาษาหนึ่ งตามที่กาหนด ชนิดของข้อมูล ที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูล ประเภทโครงสร้ า ง
ระเบียน แถวลาดับ ตัวแปรและการกาหนดชื่อ นิพจน์และการดาเนินการ การกาหนด
เงื่ อ นไข ค าสั่ ง ท างานซ้ า ค าสั่ ง ในการเลื อ กปฏิ บั ติ ง าน โปรแกรมย่ อ ยทั้ ง ที่ เ ป็ น แบบ
มาตรฐานและที่เขียนขึ้นมาใช้งานเอง การกาหนดตัวแปรแบบโครงสร้าง การบันทึกและ
อ่านข้อมูลในรูปแบบไฟล์ ภาคปฏิบัติ ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรม
ด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือช่วยการเขียนโปรแกรม และการทดสอบการทางาน

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3602111

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3 (2–2–5)
System Analysis and Design
แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจวงจรการพัฒนา
ระบบ ระเบียบวิธีการ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังงานระบบตารางการตัดสินใจ
การกาหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการ
ลงทุน การออกแบบข้อมูลนาเข้า การออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบกระบวนการประมวลผลระบบ และการจัดทาเอกสารคู่มือระบบ

3602211

การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล
3 (2–2–5)
Database Design and Management
แนวความคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การฐานข้ อ มู ล ความส าคั ญ ของฐานข้ อ มู ล
สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ เป็นต้น การออกแบบข้อมูลในระดับต่างๆ ความสัมพันธ์
และแบบจาลองของข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล แนวคิดสาหรับการ
วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล รูปแบบฐานข้อมูล การขจัดความซ้าซ้อนของข้อมูล
และการปรั บบรรทัดฐานของข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การควบคุม ความ
ถูกต้อง และระบบความปลอดภัยของข้อมูล

3602214

การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ
3 (2–2–5)
Business Intelligent Management
ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจอัจฉริยะ ข้อมูลขนาดใหญ่ ประเภทของธุรกิจอัจฉริยะ รูปแบบ
การทางานธุรกิจอัจฉริยะ การสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใช้ในการจัดการสารสนเทศ การ
สร้างแบบจาลองในการตัดสินใจวิธีการ แนวคิดในการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใช้ในการ
จัดการสารสนเทศ เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องการในธุรกิจอัจฉริยะ
การประมวลผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์ การจัดทารายงานต่างๆ การประยุกต์ใช้งานในด้าน
ธุรกิจอัจฉริยะ การทานายผลลัพธ์ของแนวโน้มของธุรกิจ เทคนิคการจัดการข้อมูลสาหรับ
ธุรกิจเชิงอัจฉริยะ กรณีศึกษาการสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะสาหรับองค์กร

3602311

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (2–2–5)
Data Structure and Algorithms
โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ลิสต์ สแตก แถวคอย ต้นไม้ กราฟ เซ็ต และ ฮีฟ การเรียงลาดับ
ข้อมูลด้วยอัลกอริทึมแบบ บับเบิล การแทรก เชลล์ ฮีพ ควิก การค้นหาด้วยอัลกอริทึม
แบบตามลาดับ แบบไบนารี ใช้ตารางแฮช โครงสร้างต้นไม้และการดาเนินการกับข้อมูลใน
โครงสร้างต้นไม้ โครงสร้างกราฟและการดาเนินการกับข้อมูล ในโครงสร้างกราฟ การ
ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กาหนด
เขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3603211

การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2–2–5)
Data communications and Computer Networks
ภาพรวมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจากมาตรฐานแบบจาลอง OSI โมเดล
และอินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงกล่าวถึงแนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย ในระบบ
LANเช่ น กายภาพ การสลั บ เส้ น ทาง และการค้ น หาเส้ น ทาง วิ ช านี้ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ที่
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับอุปกรณ์สลับเส้นทางและอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง เช่น บริดจิง
สแปนนิงทรีโพรโทคอล การจัดแอดเดรสไอพี การทาสับเน็ต และการกาหนดค่าการหา
เส้นทางแบบคงที่และแบบพลวัต

3603213

การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์
3 (2–2–5)
Website Development
ระบบอินเตอร์เน็ต แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การ
จัดทาหน้าเว็บ และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บพื้นฐานด้วย ภาษามาตรฐานของเว็บ เช่น เอชที
เอมแอลและซี เอสเอส ภาษาและโปรแกรมต่ า งๆ ส าหรั บ การพั ฒ นาแอพลิ เ คชั น บน
อิ น เตอร์ เ น็ ต สภาวะแวดล้ อ มของเว็ บ แอปปลิ เ คชั น หลั ก การท างาน และการเขี ย น
โปรแกรมฝั่ งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่ งไคลเอนต์ การบันทึกข้อมูล ผ่ านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับ
โปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเก็บสถานะด้วยกลไกคุ๊กกี้ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บโดย
เชื่อมต่อฐานข้อมูล เพื่อพั ฒ นาระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต ความมั่นคงและ
แนวทางด้านความมั่นคงของโปรแกรมเว็บ ภาคปฏิบัติ การสร้างโปรแกรมที่ทางานบนเว็บ
ทั้งที่ประมวลผลในฝั่งแม่ข่ายและลูกข่าย

3603214

การพัฒนาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย
3 (2–2–5)
(Application Development for Mobile Device)
คุณลั กษณะและข้อจ ากัดของการสื่อสารไร้สายเครื่องมือและภาษาที่ใช้สาหรับพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนการสื่อสารไร้สายส่วนติดต่อระบบสาหรับ
โปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจาและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การ
สื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจาลองเพื่อทดสอบและ
แก้ไขบนระบบคอมพิว เตอร์ ข้อคานึงด้านความมั่น คง การฝึ ก ปฏิบัติ สร้างโปรแกรม
ประยุกต์

3603110

ระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร
3 (2–2–5)
Enterprise Resource Planning System
การวางแผนจัดการทรั พยากรองค์กร ความรู้เกี่ย วกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
ส าหรั บ การวางแผนจั ดการทรัพยากรองค์กร การปรับโครงสร้างส าหรับธุรกรรม การ
เลื อ กใช้ ร ะบบวางแผนจั ด การทรั พ ยากรองค์ ก ร การออกแบบระบบวางแผนจั ด การ
ทรัพยากรองค์กร การตัดสินใจในระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร การพัฒนา
ระบบสารสนเทศสาหรับการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กรการดูแลรักษาระบบการ

วางแผนจั ดการทรั พยากรองค์กรธุรกิจเชิงอัจฉริยะและการวางแผนจัดการทรัพยากร
องค์กรรูปแบบการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ตัวอย่างแอปพลิเคชั่นของการจัดการทรัพยากร
ขององค์กร
รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3604111

โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 1
1 (0-3-0)
Business Information Management Project 1
โครงงานปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยแก้ปัญหา
ทางธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ และได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษา โดยมุ่งเน้นให้
นั ก ศึ ก ษาสามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาเพื่ อ จั ด ท าเป็ น ข้ อ ก าหนดรายละเอี ย ดซอฟต์ แ วร์
(Software Specification) ที่สามารถนาไปสู่การสร้างซอฟต์แวร์ทางธุรกิจได้

3604112

โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 2
2 (1-3-2)
Business Information Management Project 2
โครงงานปฏิบัติเพื่อการสร้างซอฟต์แวร์ของระบบงานที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้แล้ว
โดยเน้นให้นักศึกษาสามารถสร้างซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ และต้องมีการสอบปากเปล่าโดย
คณะกรรมการพิจารณาโครงงาน

3604213

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Information System Security
ภัยรุกรานของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อ
ความมั่นคงของระบบ การพิสู จน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านความมั่นคง การ
วิเคราะห์การรุกราน การจัดการด้านความมั่นคง การบริหารระบบป้องกันการบุกรุก แอลแดป
ซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส โครงสร้างพื้นฐานระบบกุญแจสาธารณะ

3604701

กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Laws and Ethics in Information Technology
แนวปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายสินทรัพย์ทางปัญญา (เช่น สิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า แผนภูมิวงจรรวม สิข
สิทธิ์ ฟรีแวร์ แชร์แวร์ เป็นต้น) เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกาภิวัฒน์ กฎหมายเกี่ยวกับ
ความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับอิทธิพลต่อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา (เอกเลือก)
1. กลุ่มการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

3602121

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3–0–6)
Management Information System
พื้นฐานของระบบสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ
การบูรณการระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ การบริหารทรัพยากรของวิสาหกิจ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารเครือข่ายผู้ผลิตและความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบบิสเนสอินเทลลิ
เจนต์ ระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารทั้งในองค์กร นอกองค์กร กลยุทธ์การนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยน
องค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ

3602212

การประยุกต์ และพัฒนาฐานข้อมูล
3 (2–2–5)
Application and Database Development
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง คาสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง
สาหรับการนิยามข้อมูล คาสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างสาหรับการดาเนินการกับ
ข้อมูล และ คาสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างสาหรับควบคุมข้อมูล การเรียกดูข้อมูล
ด้วยฟังก์ชัน การสร้างวิวและความปลอดภัยในภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การเขียน
โปรแกรมเพื่อสร้างและใช้งานฐานข้อมูลแบบง่าย

3602321

การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์
3 (2–2–5)
Computer Graphic Design
แนวคิด ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ ระบบสี คุณสมบัติด้านต่าง ๆ
ของภาพกราฟิก ชนิดของข้อมูลภาพกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก เทคนิคการลด
ขนาดให้เหมาะสมกับงาน การสร้างงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์กราฟิก อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตที่
ใช้กับงานกราฟิก การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมกราฟิกและอุปกรณ์ประกอบทางฮาร์ดแวร์เพื่อสร้าง
งานคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ 2 มิติ

รหัสวิชา
3603216

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต
(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสาหรับงานธุรกิจ
3 (2–2–5)
Multimedia Technology in Business
ชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การปรับแต่ง ลด
ขนาดข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลมัล ติมีเดีย การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรม
ประยุกต์ที่เหมาะสม ในการสร้างมัลติมีเดีย อาทิ เสียง วิดีโอ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
(Animation) ภาพสามมิติ การผลิตสื่อ การสร้างความสัมพันธ์ ไฮเปอร์ลิงค์ การออกแบบ
และพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ

3603311

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2–2–5)
Visual Programming
หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะต่างๆ ของ
โปรแกรม การออกแบบฟอร์มและเมนู คาสั่งในการกาหนดเงื่อนไข คาสั่งทางานซ้า การ
เขียนโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันในการทางาน คาสั่งในการประมวลผลและติดต่อระบบ
ฐานข้อมูล โดยใช้ภาษาแบบวิชวลสาหรับการพัฒนาโครงงาน ภาคปฏิบัติ ศึกษาตัวอย่าง
โปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรม โดยต้องติดต่อกับฐานข้อมูล ด้ว ยตนเองโดยใช้
เครื่องมือช่วยการเขียนโปรแกรม และการทดสอบการทางาน

3603323

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3 (2–2–5)

Object-Oriented Programming

แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเชิงวัตถุ วัตถุ คลาส การสืบทอดคุณสมบัติ เอ็นแค็ปซูเลชัน การ
ส่ งผ่ านข้อความ ภาวะพหุ สั ณฐาน ฟังก์ชันโอเวอร์โ หลด อีเวนต์ เมธอดและแพคเก็ ต
โครงสร้ า งโปรแกรมประยุ ก ต์ เ ชิ ง วั ต ถุ การสร้ า งแบบจ าลองของระบบโดยใช้ ภ าษา
สัญลักษณ์มาตรฐานยูเอ็มแอล กระบวนการพัฒนาซอฟตฺแวร์เชิงวัตถุ การกาหนดข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ การสร้างส่วยปฎิบัติสัมพันธ์กับผู้ใช้ การใช้คาสั่งเกี่ยวกับข้อมูลเข้า การ
แสดงผลลัพธ์ข้อมูล และการควบคุมโปรแกรม การสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่เป็นโปรแกรม
เชิงวัตถุโดยใช้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ
3603324

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3 (2–2–5)
Java Programming
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บทบาทของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในปัจจุบัน โปรแกรม
เชิงวัตถุในปัจจุบัน โครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา คาสั่งภาษาจาวา
เครื่องช่วยเขียนโปรแกรมภาษาจาวา และปฏิบัติการเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสาหรับงานธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

3604121

สัมมนาทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (2–2–5)
Seminar in Business Information Development
การนาเสนอผลงานในด้านการพั ฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรือค้นคว้าหาเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ที่นักศึกษาสนใจ
โดยจัดการและควบคุมการสัมมนา บันทึกการสัมมนา ประเมินผลและจัดทารายงาน

3604710

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (2–2–5)
Selected Topics in Business Information Development
เลือกหัวข้อที่น่าสนใจในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ นอกเหนือจากรายวิชาที่
เรียนมาแล้ว ซึ่งหัวข้อเรื่องจะกาหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยการกาหนดชื่อพร้อมทั้งจัดทา
หัวข้อเรื่องในวิชานั้นขึ้นมา

2. กลุ่มวิทยาการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3602112

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
3 (2–2–5)
Digital Marketing Communication
ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ หลักการใช้สี หลักการวางองค์ประกอบหลักการและความสาคัญ
ของการสื่อสารการตลาดลักษณะเฉพาะของการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสาร
แบบดิจิทัล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินงานการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสาร
ตลาดดิ จิ ทั ล สื่ อ ปฏิ สั ม พั นธ์ ( Interactive Media) สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media)และ
โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ( Mobile Marketing) เทคนิ ค และวิ ธี ก ารโฆษณาออนไลน์ ( Online
Advertising) การสื่ อสารการตลาดผ่ านเครื่ องมื อค้ นหาบนอิ นเทอร์ เน็ ต(Search Engine
Marketing) และ สื่อดิจิทัลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและจัดทางบประมาณการสื่อสาร
การตลาดดิจิทัลตลอดจนการประเมินผลลัพธ์จาการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

3602122

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3–0–6)
Electronic Commerce
หลักการเบื้องต้นของระบบอินเตอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์
และหลั กการเบื้ อ งต้ น ในการจัด การทางธุ ร กิจรู ปแบบใหม่ ประเภทของระบบการค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI ระบบการรับ-จ่ายเงิน
บนอิน เตอร์ เน็ ต ระบบความปลอดภัย ปัญหาอุปสรรคของการค้าอิเล็ กทรอนิกส์ การ
พัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบการจัดส่งสินค้า การขนส่ง
สินค้า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศึกษาเทคโนโลยีการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

3602213

การทาเหมืองข้อมูลในงานธุรกิจ
3 (2–2–5)
Data Mining for Business
การทาเหมืองข้อมูลเบื้องต้น การเตรียมข้อมูลก่อนการทาเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์และ
การทาความรู้จักเหมืองข้อมูล การทาเหมืองความสัมพันธ์การจาแนกประเภท โครงข่ายใย
ประสาทเทียม และการจัดกลุ่ม กรณีศึกษาการตลาดโดยตรงหรือการตลาดโดยตรงหรือ
การตลาดแบบเจาะจง แนวโน้มเทคโนโลยีการทาเหมืองข้ อมูลในอนาคต การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล การแปลผลลัพธ์ และการจัดทารายงานเหมือง
ข้อมูล

3602220

การนาเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2–2–5)
Technology Information for Presentation
ความสาคัญของการนาเสนอผลงานในเชิงธุรกิจ ในการนาเสนอเพื่อง่ายต่อความเข้าใจและการ
ตัดสินใจ รูปแบบของการนาเสนอตามเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในปัจจุบัน

3603111

การจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์
3 (2–2–5)
Digital logistic Management
หลักการและความสาคัญของการจัดการโลจิสติกส์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจโลจิสติกส์ การนาระบบดิจิทัลมาใช้ใน
การจัดการ โลจิสติกส์ทั้งด้านการให้บริการลูกค้า ระบบการจัดการเส้นทางขนส่ง ระบบบริหาร
และติดตามพิกัดยานพาหนะ ระบบการออกเอกสารขนส่ง และระบบการคานวณค่าใช้จ่ายใน
การให้ บริ การ แนวคิ ดในการน าเอาระบบการสื่ อสารบนอิ นเทอร์ เน็ ตและอิ นทราเน็ ตมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของโลจิสติกส์

3603215

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
Computer Application for Business

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3 (2–2–5)

การนาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง
ระบบบัญชี ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการบริหารสนับสนุนการขาย การวางแผน
โครงการ เป็นต้น
3604122

สัมมนาทางวิทยาการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ
3 (2–2–5)
Select topic in Management Business Data Science
เลือกหัวข้อที่น่าสนใจในด้านวิทยาการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ นอกเหนือจากรายวิชาที่เรียน
มาแล้ว ซึ่งหัวข้อเรื่องจะกาหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยการกาหนดชื่อพร้อมทั้งจัดทาหัวข้อ
เรื่องในวิชานั้นขึ้นมา

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

3604210

การประมวลผลภาพสาหรับงานธุรกิจ
3 (2–2–5)
Image Processing for Business
ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บการประมวลผลภาพเชิงดิ จิตอล ขั้ นตอนวิ ธี (Algorithms) ของการ
ประมวลผลที่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในงานธุรกิจ การปรับปรุ งคุณภาพของภาพ (Image
Enhancement) การเรียกคืนคุณภาพของภาพ (Image Restoration) การบีบอัดและการขยาย
ก ลั บ คื น ( Image Compression and Decompression) ก า ร แ บ่ ง ตั ด ภ า พ (Image
Segmentation) และ การบรรยายและการนาเสนอความหมายของภาพ (Image Description
and Representation)

3604711

การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ
3 (2–2–5)
Select topic in Management Business Data Science
เลือกหัวข้อที่น่าสนใจในด้านวิทยาการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ นอกเหนือจากรายวิชาที่เรียน
มาแล้ว ซึ่งหัวข้อเรื่องจะกาหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยการกาหนดชื่อพร้อมทั้งจัดทาหัวข้อ
เรื่องในวิชานั้นขึ้นมา

4)

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต(ทฤษฎี -ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

3564801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
1 (60)
Preparation for Professional Experience and Co-operative Education
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้รายวิชากลุ่มวิชาแกนและรายวิชาเฉพาะสาขารวม
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
หลักการ แนวคิด และกระบวนการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการทางานกับผู้ร่วมงาน การ
พัฒนาบุ คลิ กภาพ เพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนาเสนอโครงงาน

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชาหน่วยกิต

(ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

3604803

สหกิจศึกษา 1
3 (320)
(Co-operative Education 1)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบัน
และสถานประกอบการ โดยมีการทางานเสมือนเป็นพนักงานในสถานประกอบการ โดยมี
ขอบข่ายเนื้อหาสาระของการฝึกสหกิจศึกษา1 จะเป็นการจัดทาโครงการพัฒ นา หรือ
แก้ปัญหาในสถานประกอบการ โดยประกอบไปด้วยการ การค้นหาหัวข้อปัญหา หรือ
โครงการ การดาเนินการแก้ไข หรือการพัฒนาโครงการ ซึ่งอยู่ภายในการควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้างาน

3604804

สหกิจศึกษา 2
3 (320)
(Co-operative Education 2)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ
ศึกษา
สอบได้วิชา 3564803 สหกิจศึกษา 1
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันและ
สถานประกอบการ ซึ่งมีเนื้อ หาสาระของการฝึกสหกิจศึกษา ต่อจากวิชา การฝึกสหกิจ
ศึกษา 1 โดยทาการจัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าหรือพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรั บผิดขอบ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา

