คําอธิบายรายวิชาประจําหลักสู ตร
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
001102 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Public Administration
ศึกษาถึงทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจองค์ก รต่า งๆ ของรัฐ สิ ทธิ - เสรี ภาพของ
ประชาชน สิ ทธิ ระหว่างรัฐ - เอกชน ความหมายและความจํา เป็ นของการปกครอง
โดยกฎหมาย แนวคิดเรื องนิติรัฐ และธรรมาภิบาล(Good Governance) ศึกษาถึงการ
จัดระเบียบการปกครองของไทย และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมืองของ
รัฐ ศึก ษาหลักการเบืองต้นของกฎหมายมหาชนทีเกี ยวข้องกับการเมืองและการ
ปกครอง

001106 เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้งาน
3(3-0-6)
Sufficient Economic and Applications
ศึ ก ษาแนวคิ ด เกี ยวกั บ เศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชดํ า ริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั การประยุกต์ใช้งานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง
การศึกษาจากกรณีศึกษาและศึกษาดูงานจากสถานทีจริ ง
001107 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Law in Day life
ศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายทีเกียวข้องกับชีวิตประจําวันทีบุคคลทัวไปควร
รู ้ของกฎหมายมหาชน กฎหมายเกียวกับบุค คล กฎหมายเกียวกับสิ งแวดล้อ ม และ
กฎหมายการจราจร
001108 เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง
3(3-0-6)
Economy, Law, and Politics
ศึก ษาความสัมพันธ์ข องระบบเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือ งในระดับ
ท้องถิ น ประเทศและระหว่างชาติ การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลกระทบของเศรษฐกิ จ
กฎหมายและการเมืองทีมีต่อประชาชนและประเทศ

001109 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต บุคลิกภาพ และภาวะผูน้ าํ
3(1-4-6)
Leadership, Personality, and Life Quality Development
ศึกษาเกียวกับคุณภาพชีวิตในสังคมปั จจุบนั โดยเน้นเรื องการเสริ มสร้าง การ
ดูแลรักษาและพัฒนาสุ ขภาพตลอดจนสมรรถภาพของร่ างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ศึก ษามารยาทในการเข้าสังคม การแสดงออกในทีสาธารณะ และ
ภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ โดยให้ผศู ้ ึกษาฝึ กปฏิบตั ิใ นสถานทีจริ งหรื อ จํา ลองสถานการณ์
จริ ง
001111 การเมืองการปกครองอาเซียน
Politics of ASEAN Countries
อธิ บายลักษณะของเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ศึกษาวิวฒั นาการทาง
สังคมและเศรษฐกิจ การเมือ งตังแต่ในอดี ตจนถึ งปัจจุ บนั ความร่ วมมือ ระหว่า ง
ประเทศ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบนั ของสมาชิก
อาเซียนทัง 10 ประเทศ
001111 อาเซียนกับการเมืองการปกครองไทย
ASEAN and Thai Politics
อธิ บายลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน นโยบายทางสังคม และเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน ทีมีผลกระทบต่อ
การเมืองและการปกครองของประเทศไทยตังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
001113 สังคมข่าวสาร
Information Society
วิเคราะห์ลกั ษณะของสังคมข่าวสาร ความสําคัญของข่าวสาร การผลิตข่าวสาร
ทังในระดับโลกและระดับประเทศ และวิเคราะห์สาระทีปรากฏอยู่ในข่าวสารในสือ
ประเภทต่าง ๆ โดยพิจารณาประเด็นทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
001114 สังคมไทยในบริ บทโลก
Thai Society in Global Context
วิวฒ
ั นาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์
ระหว่า งไทยกับสังคมโลกในช่ วงเวลาต่า ง ๆ ตังแต่ก่ อ นสมัย ใหม่จ นถึ งปั จจุ บนั
บทบาทของไทยในบริ บทระดับสากล การปรั บตัวและความร่ ว มมือ ของไทยใน
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001115

001116

001117

001118

ประชาคมโลก
ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพและการเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
Startup and Entepreneurship Experiences
ความหมายของธุ รกิ จสตาร์ท อัพ สตาร์ทอัพแบบดังเดิมและสตาร์ ทอัพในยุค
ปัจจุบนั การวิเคราะห์โอกาสทางธุ รกิ จ การเลือกใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม การ
ออกแบบสตาร์ทอัพหรื อธุรกิจทีตนเองสนใจและทําได้จริ ง กิจกรรมทีจําเป็ นสําหรับ
ธุรกิจสตาร์ทอัพ กฎหมายและระเบียบทีเกียวข้อง การจัดหาทุนหรื อผูส้ นับสนุน
แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
Entrepreneurship in Digital Economy
การเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี สั ง คม เศรษฐกิ จ และการสื อสาร การ
ประกอบการ แนวคิดพืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน กลไกราคม ตลาด
ผลผลิต ตลาดปัจจัยการผลิต โครงสร้างตลาด ปัจจัยการผลิต การผลิต ต้นทุน รายรับ
กํา ไร ภาษี งบประมาณรั ฐ บาล นโยบายการคลัง สถาบัน การเงิน เงินเฟ้ อ อัตรา
ดอกเบีย มูลค่าเงินตามเวลา นโยบายการเงิน อัตราแลกเปลียน
ศิลปะการทํางานต่างวัฒนธรรม
Art of Working with Foreigners
ข้อมูลสําคัญในการทํางาน ทังในด้านของคนไทยทีทํา งานในต่างแดน หรื อคน
ไทยทีทํางานกับหน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
ทีเกี ยวข้อง เรี ยนรู้แ นวโน้มอุ ปสงค์ข องตลาดแรงงาน ประเภทของหน่ วยงาน
บริ ษัท ที ต้อ งการพนัก งานต่า งชาติ จนเข้า ใจเทคนิ ค ที จํา เป็ นในการทํา งานกับ
ชาวต่า งชาติ ตลอดจนเข้า ใจวัฒ นธรรมทีหลากหลาย วิถี ชีวิตของชาวต่า งชาติ
มารยาทสังคม ข้อห้ามและข้อควรปฏิบตั ิ
โลกในศตวรรษที 21
World in 21st Century
โลกาภิวตั น์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการ
พัฒนา ความเป็ นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาทียังยืน สังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้และทักษะแห่ งศตวรรษที 21
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002101 มนุษย์กบั สังคม
Man and Society
ศึกษาเกียวกับคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบนั โดยเน้นเรื องการเสริ มสร้าง การ
ดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพตลอดจนสมรรถภาพของร่ างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา
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002102 จิตวิทยาทัวไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรี ระวิทยาเบืองต้นทีเกียวข้อง
กับจิตวิทยา ความเจริ ญและพัฒนาการ แรงจูง ใจ อารมณ์ การรับรู ้ กระบวนการ
เรี ยนรู ้ ทัศนคติ การพัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา

002108 ทักษะการศึกษาและการวิจยั
3(2-2-6)
Study and Research Skills
ศึกษาและเพิ มพูนทักษะในการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยศึกษาการใช้เวลา
ให้เหมาะสม ศึกษาวิธีฟังและจดคําบรรยาย การอ่านตํารา การเตรี ยมตัวสอบ วิธี
ทําข้อสอบ การคิดคะแนนสะสม การใช้หอ้ งสมุดและสื บค้นสารสนเทศ การศึกษา
ค้นคว้า ศึกษาเกียวกับระเบียบวิธีการวิจยั การอ่านผลการวิจยั การเขียนรายงานหรื อ
ภาคนิพนธ์ ฝึ กปฏิบตั ิโดยใช้โครงการวิจยั ขนาดเล็กในหัวข้อทีสนใจ
002109 ปรัชญาและตรรกศาสตร์
3(3-0-6)
Philosophy and Logic
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับหลักปรัชญาและหลัก ตรรกศาสตร์ทีสามารถ
นํามาใช้การดํา รงชีวิตประจําวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ

002110 อารยธรรม วัฒนธรรมและดนตรี ไทย
3(2-2-6)
Thai Civilization, Culture and Music
ศึกษาถึ งวิวัฒนาการ การปรับตัวและประสมประสานของอารยธรรมและ
วัฒนธรรมไทย กับอารยธรรมและวัฒนธรรมของชาติอื น ศึกษาความรู ้เบื องต้น
เกียวกับศิลปะดนตรี ของไทยในภาคต่างๆ รวมทังการอนุรักษ์และส่งเสริมอารยธรรม
วัฒนธรรมและดนตรี ไทย
002111 พุทธศาสตร์เพือความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์
3(2-2-6)
Buddhism for Perfect Human Being
เพือให้เข้า ใจ “แก่ น ”
ของพระพุท ธศาสนาอัน จะนํา มาปฏิ บ ัติใ น
ชีวิตประจําวันของแต่ละบุค คล การฝึ กปฏิบตั ิเกี ยวกับสมาธิ และวิปัส สนาเพือเป็ น
ทางไปสู่ สันติสุขของบุคคลและสังคม
002112 จริ ยศาสตร์
3(3-0-6)
Ethics
ศึกษาขอบข่ายของจริ ยศาสตร์ ทฤษฎีความดี จริ ยธรรมส่ วนตัว จริ ยธรรมสังคม
จริ ยธรรมแห่งการใช้เสรี ภาพ การฟัง การคิดและการร่ วมมือ และจริ ยธรรมของอาชีพ
002113 อารยธรรมอาเซี ยนศึกษา
3(3-0-6)
Civilization ASEAN Studies
ศึกษาอารยธรรม และวิวฒั นาการของอารยธรรม ปัจจัยทีกําหนดลักษณะสังคม
และวัฒ นธรรมในกลุ่ม ประเทศอาเซี ยน อธิ บายพัฒ นาการทางสังคม เศรษฐกิ จ
การเมืองการปกครอง การศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพืนบ้าน
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอาเซี ยน
002114 ภูมิปัญญาท้องถิ นศึกษา
3(3-0-6)
Local Wisdom Study
ศึกษาสภาพแวดล้อมชุมชน ด้านทรัพยากร ผูน้ ํา สมาชิก และภูมิปัญญาด้าน
ต่า งๆเพือหาแนวทางการพัฒ นาอย่า งยังยืนโดยใช้ชุม ชนท้อ งถิ นเป็ นฐานในการ
เรี ยนรู ้

002115 มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
3(3-0-6)
Man and Reasoning
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั การตัดสิ นใจเชิงเหตุผล หลักการทัวไปของการ
ใช้เหตุผล วิธีการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความคิดอย่า งเป็ นระบบ การแสดง
เหตุ ผลในการอภิ ป รายวิ ช าการและชี วิต ประจํา วัน แสดงความคิ ดเห็ นอย่า งมี
วิจารณญาณเกียวกับประเด็นทางสังคม
1.3 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
003101 ภาษาไทยเพือการสือสาร
3(2-2-6)
Thai for Communication
ศึกษาหลักการสื อสาร ประเภทของภาษา พัฒนาทักษะการสื อสารโดยการ ใช้
ภาษาเป็ นเครื องมือในการสื อสารทังภาษาพูดและภาษาเขียน นักศึกษาจะได้ฝึกหัดใน
สถานการณ์จาํ ลอง โดยการแสดงบทบาทต่างๆ กัน ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับการ
เขียน และการเขียนประเภทอืนๆ ทีจําเป็ นสําหรับวิชาชีพ รวมทังศึกษาและฝึ ก
ทักษะการอ่านเพือสรุ ปสาระสํา คัญการวิเคราะห์สาระจากเรื องทีอ่าน ศึกษาหลัก
กลวิธีและฝึ กทักษะการรับสาร การพูดในโอกาสและสถานการณ์
003102 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-6)
English I
ศึกษาและทบทวนความรู้แ ละทัก ษะภาษาอังกฤษทุกทัก ษะ ได้แก่ ฟัง พูด
อ่านและเขียน ในหัวข้อต่าง ๆ ทีใช้ในชีวิตประจําวันโดยเน้นรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน เพือให้สามารถนําไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริ งพัฒนาความสามารถในการ
ใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่า นและเขียน ฝึ กทัก ษะในการใช้
แหล่ง ค้นคว้านอกห้องเรี ยนต่า ง ๆ เพือเสริ มสร้า งความสามารถทีจํา เป็ นในการ
สื อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรี ยนทีครอบคลุมหัวเรื องทีหลากหลาย เตรี ยมผูเ้ รี ยน
ให้เข้าใจลักษณะภาษาในเชิงวิชาการทีใช้ในสถานการณ์จริ งประกอบกับแบบฝึ กหัด
เพือฝึ กทักษะด้านไวยากรณ์และคําศัพท์

003103 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-6)
English II
การเรี ยนภาษาอังกฤษขันพืนฐานต่อเนืองจากกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืนฐาน
1 ซึ งมีจุดมุ่งหมายพัฒนา ความสามารถทางภาษา ในการใช้ภาษาอังกฤษเพือการ
สื อสาร ทังทางด้านการพูดและการเขียน เพือพัฒ นาโครงสร้า งทางภาษาและ
ไวยากรณ์ เพือตอบสนองความต้อ งการของตนเอง มีส่วนร่ วมในการมีปฎิสัมพันธ์
ทางสังคมได้อย่าง เหมาะสม เข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของ
ชนชาติต่าง ๆ ใช้ภาษาอังกฤษเพือสื บค้นหาข้อมูลเพือสร้า งองค์ความรู ้ในรู ปแบบ
ของการพูดและการเขียน มีส่วนร่ วมในบริ บททางวิชาการ และเพือ ความเพลิดเพลิน
และเพิ มพูนความรู ้ ในบริ บททางสังคมทังในและนอกมหาวิทยาลัย และส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
003103 ภาษาอังกฤษ ๓
3(2-2-6)
English III
การใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารโดยเน้นทัง ๔ ทักษะได้แ ก่ทกั ษะการฟั ง
สันๆ เพือจับใจความสําคัญ การพูดทักทาย การแนะนํา ตัวเอง การขอและให้ขอ้ มูล
การต้อนรับ การพูดโทรศัพท์ ตีความและสรุ ปความ การพูดแสดง ความยินดี เสี ยใจ
และขอโทษ การให้เหตุผล การฝึ กเขียนความเรี ยงหลักการอ่ านและการฝึ กอ่านเพือ
จับใจความสําคัญ การอ่านเพือตีความและสรุ ปความ เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ อ่าน
ข่าว บทความ การโฆษณา การฝึ กเขียนย่อหน้า และบันทึกข้อ ความสันๆ มีหนังสื อ
อ่านนอกเวลาประกอบ
003201 ภาษาอาเซียนเพือการสือสาร
3(2-2-6)
Asean Language for Communication
ศึ ก ษาภาษาในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น 10 ประเทศ เน้ น คํา ที ใช้ใ นการ
ติดต่อสื อสาร ทักทาย ความสําคัญ ของภาษาในกลุ่มอาเซี ยน ทีใช้เป็ นเครื องมือใน
การสื อสารระหว่างกัน การใช้ภาษาเพือการสื อสาร ทัง การฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําความรู ้ทีได้รับจากการศึกษา ภาษาต่าง
ๆ เพือการสื อสารไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการดําเนินชีวิตประจําวัน

003107 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
3(2-2-6)
English for Information and Communication Technology
อ่าน ดูและการฟังภาษาอังกฤษทางสื อสิ งพิมพ์และสื อภาพและเสียงประเภทต่าง
ๆ ทีให้ความรู ้ ความบันเทิงและข่าวสารข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสาร และเหตุก ารณ์สํา คัญทีเกิดขึนในโลกปั จจุ บนั เพือจับใจความสําคัญ คิด
วิเคราะห์ สนทนาโต้ตอบ นําเสนอด้วยสื อภาพและเสี ยง รวมถึงงานเขียนเพือแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีหลักการ

003306 ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
3(3-0-6)
English Languages for ASEAN
ศึกษาหาความรู ้เกียวกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ถึงวามสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ ซึ งจะเป็ น ภาษากลางของคนในอาเซียน ในการติดต่อสื อสาร และ
การทํางานร่ วมกัน อ่านสิ งทีอยูร่ อบตัว ทีเป็ น
ภาษาอัง กฤษ เช่ น ป้ าย
ประกาศ แผ่นพับ สิ งตีพิมพ์ หนังสื อ พิมพ์ หรื อ แม้แต่ฉลากสิ นค้า การใช้คาํ ศัพท์
เหล่านันในชีวิตประจําวันด้วย เช่น พูด หรื อเขียน เป็ นภาษาอังกฤษกับคนรอบข้าง
ได้
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
004101 สถิติพืนฐาน
3(3-0-6)
Basic Statistics
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การนําเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ขนพื
ั นฐาน การ
วัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล การแจกแจงความน่ า จะ
เป็ น แบบไม่ต่อเนืองและแบบต่อเนื อง การแจกแจงการชักตัวอย่าง การประมาณค่า
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยฝึ กใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีเหมาะสม

004102 มนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
สังคม เศรษฐกิจและอนาคตของมนุ ษย์ โดยพิจารณาถึงปัญหาพลังงาน ประชากร
การเปลียนแปลงสภาพแวดล้อม การอยู่ร่วมกันของสิ งมีชีวิต การสร้างจิตสํานึกและ
ความร่ วมมือให้กบั ชุ มชนเพือการอนุ รักษ์แ ละปรับปรุ งสิ งแวดล้อม รวมทังให้มี
การศึกษาจากกรณีศึกษาด้านสิ งแวดล้อม
004103 คณิตศาสตร์พนฐาน
ื
3(3-0-6)
Basic Mathematics
ศึกษาตรรกศาสตร์และทฤษฎีของเซต ระบบจํานวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชนั และ
กราฟฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชัน ทรานเชนเคลตัล กราฟและสมการเส้นตรง
พาราโบลาวงกลม อิลิปส์ และไฮเปอร์โบลา เมทริ กซ์แ ละดีเทอร์ มิเนนท์ ระบบ
สมการเชิงเส้น การเรี ยงลําดับ การจัดหมู่ ทฤษฎีทวินาม และการ
004104 คณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics
ศึกษาถึงดอกเบียและค่ารายปี อสมการอย่า งง่า ย เมทริ กซ์และดิเทอร์ มิเนนท์
ค่าลิ มิตของฟัง ก์ชัน อนุ พันธ์แ ละการหาอนุ พนั ธ์ของฟั งก์ชนั แบบต่างๆ การ
ประยุกต์ข องอนุ พนั ธ์ ได้แก่การหาค่า สู งสุ ด และตําสุ ด การอินทิเกรตฟังก์ชัน
พีชคณิต และการประยุกต์อินทิกรัลทีมีค่าจํากัดและไม่จาํ กัด การหาอนุพนั ธ์เฉพาะ
ส่ วน
004105 แคลคูลสั ประยุกต์สาํ หรับธุรกิจ
3(3-0-6)
Applied Calculus for Business
ค่าลิมิตของฟังก์ชัน อนุ พนั ธ์แ ละการหาอนุ พนั ธ์ของฟังก์ชนั แบบต่างๆ การ
ประยุก ต์ใ ช้ข องอนุ พนั ธ์ ใ นเชิ งธุ รกิ จ การอิ นทิเกรตฟั งก์ชันพีชคณิ ต และการ
ประยุกต์ใช้อินทิกรัลทีมีค่าจํากัดและไม่จาํ กัดในเชิงธุรกิจ

004114 ระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-6)
Computer systems
ศึกษาเกียวกับความรู ้เบืองต้นทางคอมพิวเตอร์ ระบบจํานวน การแทนเลขฐาน
แบบต่า งๆ การบวกและการลบเลขฐาน รหัส มาตรฐานเอปซี ดิก และแอสกี
คุณ สมบัติทางตรรกของอุปกรณ์ทีใช้เก็บ และประมวลผลข้อ มูล การแบ่งส่ วน
หน่ วยความจํา ส่ วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ชุดคําสั ง กระแสข้อมูล และ
แผนภาพระบบควบคุมของการประมวลอย่างง่าย อุปกรณ์รับเข้า/ ส่ งออกและระบบ
ควบคุมหน่วยความจําแคช
004116 ชีวิตกับความยังยืน
3(2-2-6)
Life and Sustainability
การดํา เนิ นชีวิตอย่า งเท่าทันการเปลี ยนแปลงของโลก เข้า ใจความสัมพันธ์
ระหว่างพลวัตของธรรมชาติมนุษย์ และสรรพสิ ง ทังสิ งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้
พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและการแปรเปลียน ตลอดจนองค์ความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม ทีนําไปสู่ การปรับเปลียนวิถีชีวิตสู่ ความยังยืน
004117 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(2-2-6)
World of Technology & Innovations
ปรัชญา แนวคิดและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบนั
และอนาคต การพัฒนา การประยุกต์ใช้และการจัดการ บทบาทและผลกระทบจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
101205 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริ หาร
3(2-2-6)
English for Business
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้เข้าใจเพือฝึ กฝนทักษะทัง 4 ทักษะในการฟังพูดอ่านและเขียน
การเขียนข้อความระดับย่อหน้าและฝึ กฝนทักษะการอ่านโดยการจับประเด็นเรืองเพือ
ใช้เป็ นข้อมูลในการเขียนนอกจากนี นักศึกษายังได้ฝึกทักษะการเขียนเพือสมัครงาน
ใช้เทคนิคต่างๆหาแนวคิดประเด็นและหัวข้อ ทีจะเขียนข้อ ความระดับย่อหน้าเขียน
ประโยคนําเรื องหรื อประโยคนําเสนอประเด็นหลัก (Topic sentence) ได้อย่างกระชับ

ชัด เจนจดบัน ทึ ก ย่ อ บทอ่ า นได้ถู ก ต้อ งเพื อเขี ย นระดับ ย่ อ หน้า อ่ า นและเข้า ใจ
จุดประสงค์และทัศนคติของผูเ้ ขียนต่อเรื องทีเขียนได้เข้าใจหลักการหางานทําในส่ วน
ทีเกียวกับการอ่านและเข้าใจประกาศรับสมัครงาน - การกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน
- การเขียนประวัติย่อและจดหมายสมัค รงาน – การใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดเพือการสัมภาษณ์งานการตอบคําถามสัมภาษณ์
สมัครงาน
101201 การจัดการองค์การและสิ งแวดล้อม
Managing Organization and Environment
ศึกษาเทคนิ คการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ธุรกิจกับสิ งแวดล้อม รวมถึง
หลัก ในการบริ หารและหน้า ทีสํา คัญของผูบ้ ริ หาร เพือเป็ นประโยชน์ต่อ การ
บริ หารธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ และศึกษา
หลักจริยธรรมของการดําเนินธุรกิจ
101203 การเงินธุ รกิจ
Business Finance
ศึกษาขอบเขต บทบาท และหน้าทีของฝ่ ายการเงิน เป้ าหมาย และความสําคัญ
ของการบริ หารการเงินของธุ รกิจ รู ปแบบของธุ รกิจ เทคนิคของการวิเคราะห์ทาง
การเงิน หลักเบืองต้นในการบริ หารการเงินของธุรกิจ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ทังในด้าน
การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรเงินทุน
101204 หลักการตลาด
Principles of Marketing
ศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิจกรรมหลัก
ทางธุรกิจอย่างหนึ ง โดยกล่าวถึงหลักการตลาด พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หน้าทีทาง
การตลาด สถาบันทางการตลาด และบทบาทของการตลาดทีมีต่อเศรษฐกิจและ
สังคม
101301 การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร
Production and Operation Management
ศึกษาหน้าที ปัญหา เทคนิ คการแก้ปัญหา และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารใน
การปฏิ บตั ิการของกิ จการด้า นการผลิ ต และกิ จการด้า นการบริ ก าร หัวข้อ ศึก ษา
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3(3-0-6)

ประกอบด้วยผลกระทบเชิงกลยุทธ์ของการปฏิบตั ิการกระบวนการผลิต การวัด งาน
การวางแผนและตารางการปฏิบตั ิการ การควบคุมสิ นค้าคงเหลือ การจัดซื อและการ
ควบคุมคุณภาพ
101302 การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาถึงบทบาทความรับผิด ชอบและหน้า ทีของหน่ วยงานบริ การทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กร การวางแผนกําลังคน การสรรหาบุคคล การอบรมและพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การจ่า ยค่า ตอบแทน การเงือนไขและโยกย้า ยพนัก งาน
การจัด สวัสดิการ การส่ งเสริ มกํา ลัง การติดต่อ สื อสาร แรงงานสัมพันธ์ ระบบ
สารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแรงงาน
101402 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือความสามารถในการแข่งขัน
3(3-0-6)
Strategic Management for competition
ศึกษาการพัฒนาทักษะการกําหนดกลยุทธ์ทีดีกว่าสําหรับองค์การ โดยเริ มจาก
ศึกษาการตรวจสอบสภาพแวดล้อมองค์การภายนอกและภายในทังในระดับโลกและ
ระดับท้องถิ น การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม กลยุทธ์ระดับองค์การและระดับ
ธุรกิจ กลยุทธ์ใ นการแข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมทียังไม่มีการรวมตัว กลยุทธ์การ
แข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมทีเจริญ
เต็มที กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมทีถดถอย
291104 การบัญชีเบืองต้น
3(2-2-6)
Introduction to Accounting
ศึกษาหลัก และข้อ ปฏิบตั ิทางการบัญชี การวิเ คราะห์ การบัน ทึก และการ
จําแนกประเภทรายการทางการเงิน ตลอดจนจัดทํา งบการเงินการปรับปรุ งรายการ
เมือสิ นสุ ดงวด การบัญชีของธุรกิจซือขายสิ นค้า บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะ
ระบบใบสําคัญและภาษีมูลค่าเพิ ม

391303 การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
ศึกษาถึงลักษณะหลักการและวิธีการคํานวณภาษี อากรทุกประเภททีจัดเก็บใน
ประเทศไทยเป็ นภาษีประมวลรัษฏากรกฎหมายศุล กากรกฎหมายสรรพสามิตและ
ภาษีทีจัดเก็บโดยองค์การบริ การส่ วนท้องถิ นและวิธีการอุทธรณ์การประเมินภาษีทกุ
ประเภท

391304 กฎหมายเกียวกับการดําเนินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business law
ศึกษาถึงหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาและหนีหลักกฎหมายซือขายเช่าทรัพย์เช่ า
ซื อกู้ยืมเงิน (รวมทังสัญญากู้เบิกเงินเกิ นบัญชีหรื อ สัญญาบัญชีเดินสะพัด) หลัก
กฎหมายว่าด้วยคําประกันจํานองจํานําหลักกฎหมายว่าด้วยตัวแทนและกฎหมายว่า
ด้วยตัวเงินหุ น้ ส่ วนบริ ษทั หลักกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
491202 การวิเคราะห์เชิงธุ รกิจและเชิงปริ มาณ
3(3-0-6)
Quantitative and Statistical Analysis
ศึกษาการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกียวกับค่าเฉลียและสัดส่วนของประชากร
การทดสอบไคกําลังสองการวิเคราะห์ความแปรปรวนการวิเคราะห์ก ารถดถอยและ
สหสัมพันธ์อย่างง่า ยการวิเคราะห์อนุ กรมเวลาทฤษฎีการตัดสิ นใจการโปรแกรมเชิ ง
เส้น PERT CPM และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเกียวข้องกับหัวข้อทีศึกษา
591201 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Economics
การกํา หนดราคาโดยอุปสงค์แ ละอุ ปทานแนวความคิ ดรากฐานของทฤษฎี
อรรถประโยชน์และเส้นความพอใจเท่ากันเกียวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคแนวความคิด
รากฐานของทฤษฎีการผลิตทฤษฎีการผลิตและต้นทุนรู ปแบบต่างๆของตลาดกับดุลย
ภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรมทฤษฎีท วๆไปว่
ั
าด้วยตลาดและราคาของปัจจัย
การผลิตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทงในระดั
ั
บจุลภาคและมหภาค โดยวิเคราะห์
อุปสงค์และความยืดหยุน่ การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต การกํา หนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ

และการกําหนดราคาในทางปฏิบตั ิ การวิเคราะห์ปัญหาด้วยโปรแกรมเส้นตรง การ
วิเ คราะห์ค วามเสี ยงและความไม่แ น่ นอน รวมทังการประยุก ต์ห ลัก และทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ เพือใช้ในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ

กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้ านบริหารธุ รกิจ
102401 สัมมนาการบริ หารธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Business Management
ศึกษาถึงปัญหาด้านต่างๆทางการบริ หารธุรกิจ ในระดับการวางแผนงาน การ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมงานการดําเนินงานโดยเน้นถึงการวิเคราะห์ การกําหนด
ปัญหา การค้นหาสาเหตุของปัญหา และการหาแนวทางแก้ไขทางการบริ หารธุรกิจ
ตลอดจนการปรับปรุ งการดําเนินงานของกิจการ โดยใช้กรณีศึกษาถึงกิจการทีประสบ
ความสําเร็จและประสบความล้มเหลวในด้านต่างๆทังในอดีตและปัจจุบนั ฝึ กหัดให้
นักศึกษารู จ้ กั นําวิชามาประยุกต์ และแก้ปัญหาทังในรู ปการทํารายงาน รวมทังการ
อภิปรายในลักษณะต่างๆ
102402 การประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
ศึกษาความหมายและแนวทางในการเป็ นผูป้ ระกอบการและการเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ เพือให้ผบู ้ ริ หารมีความคิดริ เริ มทีจะประกอบธุ รกิจของตนเอง หรื อ
ใช้แนวทางของผูป้ ระกอบการมาเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในองค์การ รวมทังให้มีการ
จัดสัมมนาผูป้ ระกอบการเพือเป็ นกรณีศกึ ษา
122203 การบริ หารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
ศึกษาถึงบทบาทของการบริ หารการเงิน หน้าทีของผูบ้ ริ หารการเงินและ
เป้ าหมายของการบริ หารการเงินของธุรกิจ ศึกษาเทคนิ คต่างๆในการบริ หารการเงิน
การวิเคราะห์เพือการวางแผนและพัฒนาการตัดสินใจ ทางการเงิน เทคนิคในการ
บริ หารสิ นทรัพย์หมุนเวียน การวางนโยบาย เกียวกับการบริ หารหนีสินและสิ นค้า
คงเหลือ การวิเคราะห์งบประมาณจ่ายลงทุนภายใต้สถานการณ์ตา่ งๆการกําหนด

โครงสร้างเงินทุนและส่วนผสมทางการเงินทีเหมาะสมจากหนีสิ น และส่วนของผูถ้ ือ
หุ น้ และจากตราสาร ทางการเงินใหม่ ๆ การประเมินมูลค่าและต้นทุนของเงินทุนเพือ
นํามาใช้ในการตัดสิ นใจจัดหา การจัดหาเงินทุนระยะสัน ระยะปานกลางและระยะยาว
การตีราคาของธุรกิจ และการกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
132204 การจัดการธุรกิจออนไลน์
Online Business Management
ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ทีทําให้ธุรกิจออนไลน์ประสบ
ความสําเร็จ การวางแผนจัดตังธุรกิจออนไลน์ การสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์ การ
ติดตามและวัดผลแคมเปญโฆษณาออนไลน์ การปรับเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเสิร์ชเอ็น
จิ น การทําวิจยั กระแสนิ ยมบนโลกออนไลน์ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบตั ิเทคนิคต่างๆ และ
รู ้จักวิเคราะห์ เพือนําไปสู่ การให้คาํ แนะนํา ทีเหมาะสมสํา หรับธุ รกิ จออนไลน์ทงใน
ั
ประเด็นด้านการตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการ และการสร้างความได้เปรี ยบ
เหนือคู่แข่งผ่านการปรับปรุ งเว็บไซต์
132205 การวิเคราะห์ผบู ้ ริ โภคและการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
Consumer Analysis and Consumer Insights
ศึกษาแนวคิดการเจาะลึกพฤติกรรม วิถีการดําเนินชีวิต ข้อมูลเชิงลึกและอุปนิสยั
ของผูบ้ ริ โภคที เกิ ด ขึ นในปั จจุ บนั การค้นหาแรงจู งใจในการเลื อ กซื อสิ น ค้า ของ
ผูบ้ ริ โภค การคาดการณ์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีจะเกิดขึนในอนาคต การวางแผนกล
ยุทธ์ก ารตลาดทีมีประสิ ทธิ ภาพเพือตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคได้อย่า ง
ถูกต้อง และการนําเสนอการขายและปิ ดการขายอย่างมืออาชีพ
132304 การบริ หารการตลาด
Marketing Management
ศึก ษาความสํา คัญของการบริ หารด้า นการตลาด วิวฒ
ั นาการแนวความคิด
ทางด้านการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การวัดผลการขาย และการพยากรณ์ การ
วางแผนด้าน การตลาด การกําหนดนโยบายสิ นค้า การส่ งเสริ มโดยเน้นถึ งการ
วางแผนและการควบคุมทางด้านการตลาด การกํา หนดนโยบายราคา กลวิธี ก ารเลือก
ช่องทางการจําหน่ าย การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพือการแข่งขันภายใต้ภาวะการ
เปลียนแปลงของสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุ บนั เพือบรรลุสู่เป้ าหมายของกิ จการ
และการตลาดเพือความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม
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3(3-0-6)

132401 การบริ หารโลจิสติกส์
Logistic Management
ศึกษาวิธีการจัดการโลจิสติกส์ทีเข้ามามีผลต่อการจัดการภายในการดําเนินงาน
ขององค์กรเพือให้สินค้าหรื อบริการนันส่ งมอบถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง
และศึกษาถึงกิจกรรมต่างๆ ทีครอบคลุมถึงกระบวนการโลจิ สติกส์ทงหมดได้
ั
แก่ การ
กระจายสิ นค้า การบริ หารลูกค้า การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์ การบริ หาร
สิ นค้าคงคลัง การติดต่อสื อสารด้านโลจิสติกส์ การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการสังซือ
การหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์ การเลือกสถานทีตังโรงงานและคลังสิ นค้า การจัดหาสิ นค้า
และวัตถุดิบ การจัดการสิ นค้ารับคืน การขนส่ ง คลังสิ นค้า และการจัดเก็ บสิ นค้า
โดยเน้นการใช้แนวคิดต้นทุนรวมเพือลดต้นทุนรวมของกิจกรรมโลจิสติกส์
142302 ระบบสารสนเทศเพือการบริ หารธุรกิจ
Management Information Systems
ความหมาย แนวคิด และโครงสร้างของระบบสารสนเทศทีมีต่อ องค์การ การ
วิเคราะห์ ออกแบบการพัฒนาระบบข้อ มูล ความต้องการใช้ข อ้ มูลเพือการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ หาร การนํา เทคโนโลยีค อมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และการจัดการองค์
ความรู ้ มาประยุกต์ใช้ใ นระบบข้อมูลด้านต่างๆ การจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพือให้ทนั กับการเปลียนแปลงและเหมาะสมกับการ
บริ หารองค์การ ผลกระทบของการนํา เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ทีมีต่อทัก ษะการ
ทํา งานของผูบ้ ริ ห าร โครงสร้า ง และวัฒ นธรรมขององค์ก าร การประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือสร้างความได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน
142403 การวิจยั ธุรกิจ
Business Research
ศึกษาความสําคัญและขอบเขตของการวิจยั ธุ รกิจ เทคนิ คและหลักการในการทํา
วิจยั ทางธุ รกิจ การประยุกต์กรรมวิธีในการวิจยั เข้ากับวิชาการแขนงต่า งๆ ทางธุ รกิจ
โดยศึกษาด้วยการทําวิจยั ภาคสนาม
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152204 ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Computer System
ความรู ้ เบืองต้นในการออกแบบเครื อ ข่าย ลักษณะ รู ปแบบ เครื อข่า ยต่างๆ
หลัก การทํา งานและประเภทโครงสร้ า งของระบบเครื อ ข่ า ยอุ ปกรณ์ทีใช้ใ นระบบ
เครื อข่า ยรู ปแบบวิธีการ ชนิ ดของข่า ยงานคอมพิวเตอร์ หลัก การสื อสารข้อ มูลด้ว ย
คอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายในธุ รกิจ
101309 การบัญชีบริ หารสําหรับนักบริ หาร
Managerial Accounting for Executives
อธิ บายความหมายและวิ เคราะห์ค วามหมายของข้อ มูล ทางการบัญชี เพื อ
ประโยชน์ในการบริ หาร เช่น การรายงานภายในเพือใช้ในการควบคุม การวิเ คราะห์
งบการเงินขันต้น งบแสดงการเปลียนแปลงฐานะการเงิน และงบแสดงการเคลือนไหว
ของเงินทุน การใช้ขอ้ มูล จากบัญชี ตน้ ทุนเพือการบริ หาร ความสําคัญของต้นทุน
ปริ มาณและกําไร การใช้งบประมาณ การวางแผนควบคุมต่า งๆ โดยเน้นให้
นักศึกษาเข้าใจถึงการใช้ขอ้ มูลและข้อจํากัดต่างๆ ของข้อมูลทางบัญชี
กลุ่มวิชาเฉพาะด้ านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
1. กลุ่มประเด็นด้ านองค์การและระบบสารสนเทศ
152302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
ศึกษาการวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบและการใช้ระบบสารสนเทศสําหรับ
หน่ วยงาน วงจรการพัฒนาระบบ เครื องมือสํา หรับการวิ เคราะห์ระบบงาน การ
วิเคราะห์ปัญหาและการกําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การ
พิจารณาความเป็ นไปได้ในการนําระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้ การออกแบบระบบงาน
คอมพิว เตอร์ การพิจ ารณาเลือ กฮาร์ ดแวร์ แ ละซอฟต์แ วร์ ทีเหมาะสม การเขีย น
ข้อกําหนดรายละเอียดสําหรับโปรแกรม การออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ การนําระบบฃ
ไปใช้งานและการประเมิน70ผลหลังจากการใช้งาน
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152304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business
ความรู ้ท วไปเกี
ั
ยวกับการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ด้านโครงสร้างพืนฐานทาง
เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยี เวิลด์ไวด์เว็บ และแนวโน้มของเทคโนโลยี ระบบการชา
ระเงิ นอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละปั ญหาเกี ยวกับการรั ก ษาข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คล ความมันคง
ปลอดภัย สารสนเทศ และการเข้า รหัส ข้อ มูล ลับ ด้า นการประยุก ต์ใ ช้ก ารพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ การค้าปลีก การค้า หุ น้ การธนาคาร การศึกษาและการบริ การทาง
สุ ขภาพ การพาณิชย์ระหว่างธุรกิจและลูกค้า ระหว่างธุ รกิจกับธุ รกิจ และการพาณิชย์
ภายใน โมเดลของการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์จากมุมมองทางการดาเนิ นงานและกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ ปัญหาทางด้านนโยบาย กฎหมายและนโยบายทีเกียวข้องกับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ปัญหาเกี ยวกับความลับเฉพาะส่ วนบุ คคล ความมันคงปลอดภัยของ
ข้อมูล การคัดเลือกเนือหาและการจัดอันดับ ลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา
152305 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System
ความหมาย บทบาท องค์ประกอบและลักษณะของระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
โครงสร้างของระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในองค์กร ประเภทของระบบ
สารสนเทศ การบริ หารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การนําระบบสารสนเทศมา
ใช้ใ นการพัฒ นาองค์ก รและการนํา เทคโนโลยี เข้า มาประยุก ต์ใ ช้ใ นองค์ก ร เช่ น
เครื อข่ายสังคม คลาวด์คอมพิวติ ง การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสารสนเทศขันสู ง การจําลอง
หน่ วยความจํา แฟลชที มีส ภาพพร้อ มใช้งาน การประยุก ต์ใ ช้บนโทรศัพท์เ คลื อนที
เทคโนโลยีสีเขียว เป็ นต้น
152306 ความมันคงของระบบสารสนเทศ
Information System Security
ความรู ้เบืองต้นเกียวกับความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ ประเภทของภัย
คุกคามและการป้ องกัน การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ นโยบายและการปฏิบตั ิ
เพือความมันคงของระบบ การจัดการและการบริ หารด้านความมันคง ตลอดจนระเบียบ
และจริ ยธรรม
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152403 โครงการงานคอมพิวเตอร์
Computer Project
นักศึกษาจะต้องทําการค้นคว้าวิจยั หัวข้อและเนื อหา โดยเลือกหัวข้อ โครงงาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ จากหัวข้อโครงงานทีสาขาวิชาพิจารณา หรื อนัก ศึกษากํา หนด
ขึนโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา นักศึกษาจะต้อง เขียนเค้าโครงของโครงงาน และ
นํา เสนอต่อ คณะกรรมการทีแต่งตังขึนโดยทางสาขาวิชา ศึก ษาวิจ ัยดํา เนิ นงานให้
เป็ นไปตามแผน ค้นคว้าและพัฒนาโปรแกรมทีเหมาะสม ภายใต้ความดูแลจากอาจารย์
ทีปรึ กษา นําเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการทีแต่งตังขึนโดยสาขาวิชา
2. กลุ่มเทคโนโลยีเพืองานประยุกต์
152206 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในชีวติ ประจําวัน
Internet Technology for Daily Uses
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เอสเอ็มทีพี (SMTP)
เอฟทีพี(FTP) เอชทีทีพี(HTTP) และไอพี(IP) ในอนาคต เทคโนโลยีเครื อข่า ยเว็บ
ภาษาไฮเปอร์มาร์กอับ(Hyper Markup) และวีอาร์เอ็มแอล(VRML) การติดตังและดู แล
อินเตอร์เ น็ตเซิ ร์ฟเวอร์ ระบบความปลอดภัย บนอินเตอร์ เน็ ต เทคโนโลยีมลั ติมีเดี ย
รู ปแบบของแฟ้ มมัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการบีบอัดแฟ้ มข้อมูล เทคนิ คและเครื องมือ
ในการพัฒนาระบบมัล ติ มีเ ดีย และกราฟิ ก การประยุก ต์ใ ช้งานอิ นเตอร์เน็ ต ระบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก และมัลติมีเดีย อินทราเน็ตเพือเพิ มผลผลิ ตให้อ งค์ก ร และการทํา
ธุรกิจผ่านสื ออินเตอร์เน็ต
152207 โปรแกรมประยุกต์ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
Application Programs in Office Automation System
ความหมายและความสํา คัญของระบบสํานัก งานอัตโนมัติ ระบบการจัดการ
ข่าวสารในสํา นักงานอัตโนมัติ แนวคิดการออกแบบและพัฒนาสํานัก งานอัตโนมัติ
การใช้งานโปรแกรมประยุกต์สําหรับระบบสํานักงานอัตโนมัติ
152301 ระบบฐานข้อมูล
Database System
แนวคิดของฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูลตัวแบบข้อมูล แบบเชิงลําดับชัน
แบบเชิ งเครื อข่า ยและแบบเชิ ง สัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การป้ องกันข้อ มู ล
ความมันคง
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152402 สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Seminar in Business Computer
ศึกษานอกเหนือจากรายวิชาทีได้เรี ยนมาแล้วในวิชาอืนซึ งหัวเรื องจะกําหนดขึนตาม
เหมาะสม โดยการกํา หนดชื อพร้ อ มทังจัดทํา หัว ข้อ เรื องในวิช านันๆขึ นมา เพื อ
ทําการค้นคว้า
3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธกี ารทางซอฟต์แวร์
152205 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
การเขีย นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่ ว นประกอบและหน้าทีภาษาสํ าหรับเขียน
โปรแกรม การแทนค่า อิ นทิเจอร์ ค่า จํา นวนจริ ง คาแรคเตอร์ แ ละคํา สั งชนิ ดข้อ มูล
ค่าคงทีตัวแปร โครงสร้าง ลักษณะข้อมูล กรอบ การแสดงออก การประกาศตัวแปร
โครงสร้างการควบคุมและรายการย่อย ศึกษาภาษาทีใช้ในการเขียนโครงสร้าง
152307 เครื องมือในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
Webware
เครื องมือ และเทคนิ ค ในการออกแบบและสร้า งเว็บ แอปพลิ เ คชั น โดยใช้
หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการใช้งานเทคโนโลยีต่า ง ๆ ทีเกียวกับการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย HTML, Perl, PHP, ภาษาสคริ ปต์ การออกแบบ
และการใช้งานฐานข้อมูล
152308 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
วัตถุแนวคิดเชิงวัตถุ องค์ประกอบพืนฐานของวัตถุ คลาส และตัวอย่า งข้อความ
กรรมวิ ธีก ารถ่า ยทอดคุ ณสมบัติ การวิเ คราะห์ และการออกแบบเชิ งวัตถุ การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ
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4. กลุ่มโครงสร้ างพืนฐานของระบบ
152208 โครงสร้างข้อมูลและขันตอนวิธี
Data Structures and Algorithms
ความหมายและลักษณะข้อ มูลทีจะนํา มาประมวลผล ความหมายและชนิ ดของ
โครงสร้างข้อมูลการเรี ยงลําดับและการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ การสร้างลําดับขันตอน
การจัดการโครงสร้างข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่า งอัล กอริ ทึมกับโครงสร้า งของ
ข้อมูล
152209 เครื อข่ายและโทรคมนาคมดิจิตอล
Digital Telecommunication and Network
เครื อข่ายและโทรคมนาคมดิจิตอลจากมุมมองทางการจัดการ หลักทฤษฎีและหลัก
เทคนิคเบืองหลังเครื อข่าย และประเด็นทีเกียวข้องกับสิ งแวดล้อมของเครื อข่าย ภัย
คุกคามและการจัดการความมันคงของเครือข่าย
กลุ่มวิชาเอกเลือก
1.กลุ่มวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน
123201 การเงินการธนาคาร
Money and Banking
การศึกษาความหมาย ความสําคัญและบทบาทของเงิน ชนิดของเงินตรา ปริ มาณ
เงินและการหมุนเวียนของเงิน ทฤษฎีว่าด้วยปริ มาณเงินเบืองต้น ภาวะเงินเงินฝื ด
ผลกระทบและแนวทางการแก้ไ ข ดุ ล การชํา ระเงิ น และความสํ า คัญ ของ
ดุลการชําระเงินระบบการเงินระหว่างประเทศ ระบบธนาคารพาณิ ชย์ แหล่ งทีมา
และใช้ไปของเงิน เครดิต การสร้า งและการหดตัวของเงินฝาก สภาพคล่ อง เงินสด
สํารองของธนาคารพาณิ ชย์ ลักษณะสถาบันการเงินอืนๆ วัตถุประสงค์ หน้า ทีและ
ความสําคัญของธนาคารกลาง นโยบายทางการเงินกลไกลของการควบคุมปริ มาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจ โดยเน้นศึกษาถึงการเงินการธนาคารของประเทศไทย
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123202 การเงินส่ วนบุคคล
Personal Finance
ศึกษาถึงการกําหนดเป้ าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงของชีวิตของบุคคล การ
จัดหาเงินทุนและการวางแผนการใช้เงินในชีวิตประจําวันในด้านต่างๆอย่า งมีระบบ
ด้วยการจัดทํางบการเงินอย่างถูกต้อง ส่ งเสริ มให้มีการออมเงินและการนําเงินออมไป
ลงทุนหาผลประโยชน์ใ นด้า นต่า งๆอย่า งมีประสิ ทธิ ภาพ รู ้จัก การใช้เ ครดิ ตอย่า ง
เหมาะสม การสร้างสวัสดิการเพือความมันในชีวิต การทําประกันชีวิตและทรัพย์สิน
การวางแผนภาษีเงินได้และการเสี ยภาษี การพัฒ นาคุณภาพชี วิตของบุคคลให้เ กิด
ความสมบูรณ์ของร่ างกายและจิตรใจด้วยการรู ้จักการใช้จ่ายเงิน
123302 การบริ หารสิ นเชือ
Credit Management
ศึกษาถึงความสําคัญและประเภทของสิ นเชือ การกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
เงือนไข การพิจารณาการให้สินเชือของธุ รกิจการค้า สถาบันการเงิน เทคนิ คทีใช้ใน
การวิเคราะห์และพิจารณาสิ นเชือ การกําหนดวงเงินสิ นเชือ การคิดอัตราดอกเบียที
เหมาะสม การพิจารณา การวิเคราะห์โครงการเงินกู้ การรายงานผลการควบคุมการ
กําหนดนโยบายการติดตามทวงหนี แนวทางการแก้ไขหนีทีมีปัญหา และศึกษาการ
พิจารณาสิ นเชือเพือการนําเข้าและการส่ งออก ตลอดจนการใช้ระบบการประมวลผล
โดยคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สินเชือ
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123303 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Control
ศึกษาแนวคิดและขอบเขตของกระบวนการวางแผนทางการเงิน เทคนิคต่างๆที
ใช้ใ นการวางแผนและควบคุ มทางการเงินโดยเฉพาะอย่า งยิ งเทคนิ ค เกียวกับ การ
วิเคราะห์ทางการเงิน การพยากรณ์ยอดขาย การวิเคราะห์ปริ มาณ ต้นทุนและกําไรว่า
มีผลต่อเสถี ยรภาพของระดับกํา ไรในอนาคต การวิเ คราะห์ผลแตกต่ าง การจัดทํา
งบประมาณการประเภทต่างๆ งบประแสเงินสด การจัด ทํางบการเงินล่วงหน้า การ
จําลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ เครื องมือทางคณิตศาสตร์ กราฟและรู ปแบบการจําลอง
ต่างๆทางการเงิน เพือการวางแผนและควบคุมทางการเงินของธุ รกิจประเภทต่างๆ
เช่นกิจการผูผ้ ลิต กิจการให้บริ การ กิจการไม่หวังผลกําไร และบริ ษทั ข้ามชาติทงด้
ั าน
การจัด หา การจัด สรรเงิน ทีเหมาะสมตลอดจนการพิ จ ารณาสภาวะเงินเฟ้ อที มี
ผลกระทบต่อการวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
123312 หลักการประกันภัย
Principles of Insurance
การศึกษาถึงลักษณะของความเสี ยงภัยและความเสี ยหายทางการเงินทีอาจจะ
เกิดขึนได้กบั บุคคลทัวไป ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ประเภทของความเสียหาย หลักการ
ประกันภัย ประโยชน์ของการประกันภัย การพิจารณาเลือ กรับประกัน การประกัน
ต่อ ธุ รกิจประกันภัย การศึกษาประเภทของการประกันภัยประเภทต่างๆเช่น การ
ประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเล การประกันอุบตั ิเหตุ การประกันภัยรถยนต์
และการประกันชีวิต
123313 การบัญชีธนาคาร และการตรวจสอบ
Bank Accounting and Auditing
ศึกษาถึ งการบัญชี ของธนาคารพาณิ ชย์ วิธีปฏิบตั ิการทํางบดุล การปิ ดบัญชี
ประจํางวด การทําแบบรายงานทีต้อ งส่ งธนาคารแห่ งประเทศไทย การตรวจสอบ
เบืองต้นเกียวกับการบันทึก รายการในสมุดบัญชี ทะเบียน สลิป รายงานและ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ของธนาคารพาณิ ชย์ทีเกิ ดขึนประจํา วัน ตลอดจนถึงการ
ตรวจสอบระบบงานว่าเป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และคําสั ง หรื อไม่
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123328 การลงทุนในตลาดอนุ พนั ธ์และนวัตกรรมทางการเงิน
Derivatives Investment and Financial Innovations
ศึก ษาประเภทของตราสารอนุ พนั ธ์ ทางการเงิน สัญญาซื อขายล่ วงหน้า และ
สัญญาตรา สารสิ ทธิ บทบาทและหน้าทีของตลาดอนุพนั ธ้ การซือขายและกลไกของ
ตลาด ล่วงหน้า ตัวแบบการกําหนดราคาสําหรับสัญญาซือขายล่วงหน้า การใช้สัญญา
ซือ ขายล่วงหน้าในการจัดการความเสี ยง คุ ณสมบัติของอนุ พนั ธ์ ตราสารสิ ทธิ กล
ยุทธ์ การซือขายสําหรับสัญญาตราสารสิ ทธิ ตัวแบบการกํา หนดราคาตราสารสิ ทธิ
ตัวแบบทวินามและตัวแบบ Black-Scholes การใช้ตราสารสิ ทธิ ในการจัดการ ความ
เสี ยง การลงทุนในกองทุนรวมประเภทต้าง ๆ
123329 การจัดการความมังคัง
Wealth Management
การศึกษาการวางแผนการเงิน การวางแผนภาษีก ารวางแผน การลงทุน ข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการตัดสิ นใจ ลงทุน การจัดสรรเงิ นลงทุนในหลกทรัพย์
การวัด ผลตอบแทนของกลุ่มหลัก ทรัพย์ก ารวางแผนการประกนภัยและการจัดทํา
แผนการประกันภัย การวางแผนเพือ วัยเกษี ยณ การประกันสังคม กองทุนบําเหน็ จ
บํา นาญและกองทุ นสํา รองเลี ยงชี พ การบริ หารความเสี ยงและการลงทุนในการ
วางแผนเพือวัยเกษียณ
123401 การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
International Finance and Banking
การศึกษาโครงสร้างของดุลการชําระเงิน ระบบอัตราแลกเปลี ยนเงือนไขเสมอ
ภาคระหว่า งประเทศ ระบบการปรับตัวและการทํางานของตลาดเงินต่างประเทศ
ปริ วรรตเงินตราต่า งประเทศ เงินทุนสภาพคล่อง ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราทีมีผลต่อ การดําเนิ นธุ รกิจระหว่างประเทศ
รวมถึงบทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่า งประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ ธนาคารโลก และบริ ษทั เงินทุนระหว่างประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิ จ
การเงินในปัจจุบนั การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์
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123402 สัมมนาการเงินและการลงทุน
Seminar in Money and Investment
ศึก ษาถึ งกรณี เกี ยวกับปั ญหาด้า นการเงินต่า งๆ ของธุ รกิ จและของสถาบัน
การเงิน และนํามาวิเคราะห์และตัดสิ นใจทีจะแก้ปัญหาในแต่ละกรณี ศึกษาถึ งการ
นําเอาเทคนิคต่างๆ ทีได้เรี ยนมาใช้ในการตัดสิ นใจ โดยการเรี ยนจะใช้กรณีศึกษา
ทังธุ รกิ จทีประสบความล้มเหลวและประสบความสําเร็ จ รวมทังศึก ษาวิทยาการ
ทางการเงินใหม่ ในรู ปแบบการทํารายงานและอภิปราย
123404 อินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application
ศึกษาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เอสเอ็มทีพี
(SMTP) เอฟทีพี(FTP) เอชทีทีพี(HTTP) และไอพี(IP) ในอนาคต เทคโนโลยี
เครื อข่ายเว็บ ภาษาไฮเปอร์มาร์กอับ(Hyper Markup) และวีอาร์เอ็มแอล(VRML) การ
ติด ตังและดู แลอิ นเตอร์ เ น็ ต เซิ ร์ ฟ เวอร์ ระบบความปลอดภัย บนอิ น เตอร์ เ น็ ต
เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย รู ปแบบของแฟ้ มมัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการบีบอัดแฟ้ มข้อมูล
เทคนิคและเครื องมือในการพัฒนาระบบมัลติมีเดียและกราฟิ ก การประยุก ต์ใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ ก และมัลติมีเดีย อินทราเน็ตเพือเพิ มผลผลิตให้
องค์กร และการทําธุรกิจผ่านสื ออินเตอร์เน็ต
123405 โปรแกรมประยุกต์ทางธุ รกิจ
Business Application Software
ศึกษาเกียวกับคําสั ง และวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบตั ิการต่างๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ประโยชน์และการนําไปใช้งานของโปรแกรมสําเร็ จรู ปแต่
ละชนิด การนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปมาใช้กบั งานด้านธุรกิจต่างๆ หรื อศึกษาโปรแกรม
สํา เร็ จรู ปในด้า นการออกแบบการนํา เสนอ สื อผสมทีนิ ยมใช้ในปัจจุ บนั การใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ปทีเหมาะสมในปัจจุบนั และการนําไปประยุกต์ใช้งานโดยเน้นให้
เหมาะสมกับลักษณะของระบบงานต่างๆ ฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปต่างๆ
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123406 ภาษาอังกฤษทางด้านบริ หารธุรกิจ
English for Business Administration
ศึกษาเกียวกับภาษาอังกฤษธุ รกิจเน้นการฝึ กทัง 4 ทักษะ โดยแนะนํารู ปแบบและ
ลีลาในการติดต่อ ทางธุ รกิจแบบง่าย ๆ คําศัพท์พืนฐานทางธุรกิจ และภาษาพูดที
เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ อ่านและเข้าใจโฆษณาการรับสมัค รงาน เขียนประวัติ
ย่อและจดหมายสมัครงาน และตอบคํา ถามในการสัมภาษณ์เพือสมัค รงานได้อย่าง
เหมาะสม บรรยายหน้าทีและคุณลักษณะของงานต่าง ๆ เข้า ใจและใช้ศพั ท์เกียวกับ
เครื องใช้และงานในสํานักงาน รับโทรศัพท์และจดบันทึกข้อความ รวมทังทําการนัด
หมายทางโทรศัพท์ได้ อ่านเข้าใจและเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆได้ เช่น จดหมาย
ขอร้อง จดหมายตอบรับและปฏิเสธ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ เขียนวาระการประชุม
บันทึกการประชุม และเข้าร่ วมการประชุมรวมทังจัดการประชุมแก้ปัญหาทางธุ รกิจ
และเขียนรายงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําเสนอข้อมูล ทางธุ รกิจ บรรยาย
กราฟและแผนภูมิได้
123409 การวาณิชธนกิจ
Investment Banking
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวาณิชธนกิจของธุรกิจหลักทรัพย์ โดยการสร้าง
มูลค่าให้กบั กิจการ และผูล้ งทุนจากการควบกิ จการ การครอบงํา กิจการ การปรับ
โครงสร้างเงินทุนของกิจการการทํา รายงาน การวิเ คราะห์ธุรกิจ การเสนอขาย
หลักทรัพย์ของธุรกิจ
123417 การเงินสําหรับธุรกิจขนาดย่อม
Financial for Small Business
ศึกษาถึงการดําเนิ นงานของธุ รกิจขนาดย่อมในด้านการเงินและนําเครื องมือ
ทางการเงินต่างๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ โดยเน้นประโยชน์สูงสุ ดของ
การบริ หารการเงิน เช่น การลงทุน สิ นค้าคงคลัง ผลตอบแทน เงินทุนหมุนเวียน
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123314 หัวข้อพิเศษทางการเงินและการลงทุน
Special Topics in Money and Investment
ศึกษาและนําเสนอหัว ข้อ พิเศษ/สํา คัญในประเด็นทางการเงินการธนาคาร
เพื อให้นัก ศึ ก ษาสามารถเชื อมโยงและนํา ความรู ้ ท างการเงิน การธนาคารมา
ประยุกต์ใช้ได้ โดยการศึกษาหัวข้อทางการเงินการธนาคารทีน่ าสนใจ หรื อ หัวข้อที
สามารถตวจสอบได้ ด้วยตนเองเรี ยนรู ้การเสนอแนวคิด และวิเคราะห์ปัญหาเพือตอบ
คํา ถามอย่า งเป็ นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสื บค้นข้อมูลโดยอาศัย
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆกระบวนการแก้ไขปัญหา ฝึ กทักษะการเขียนรายงานการวิจัย
และการนําเสนองานวิจยั
123315 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงินในกลุ่มประเทศอาเชียน
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Monetary theory and policy in ASEAN countries

ศึกษาทฤษฎี และความต้องการถือเงินของนักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ทฤษฎี
ปริ มาณเงินตัวแปรการเงินเช่น ดอกเบีย มาตรการและนโยบายทางการเงินซึ งมีผลต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศเปรี ยบเทียระหว่างประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน
123316 ตลาดเงินตลาดทุนและสถาบันการเงินทีเกียวข้องในกลุ่มประเทศอาเชียน
Money Market Capital Market and Financial Institution Involved in ASEAN
countries
ศึกษาความสําคัญของตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงินทีเกียวข้องของ
ประเทศในกลุ่ มอาเซี ย น โครงสร้ า งของตลาดเงิน ตลาดทุน ทังในประเทศและ
ต่างประเทศ บทบาทของธนาคารกลางในการกํากับดูแลสถาบันการเงิน การดํา เนิ น
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง หน้า ทีของสถาบันการเงินในประเทศต่ า งๆ
นโยบายการบริ หาร ควบคุ ม และส่ งเสริ มตลาดเงิน ตลาดทุนและสถาบันการเงิน
ต่างๆประเภทของเอกสารทางการค้าทีใช้ในตลาดเงิน
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123317 ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนและคู่เจรจา
ASEAN Economic Community and Partner
ศึกษาการรวมกลุ่มอาเซียน การจัดตังประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ข้อตกลงการ
รวมกลุ่มในเชิงเศรษฐกิจ เหตุผลและความสําคัญและนโยบายในการรวมกลุ่ม ความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มภูมิภาคในด้านการค้า การบริ การ การลงทุน และการ
บริ หารแรงงาน กฎบัตรอาเซี ยน บทบาททางเศรษฐกิจทีสํา คัญระหว่า งอาเซี ยนกับ
ประเทศคู่เจรจา
123318 โอกาสทางการค้าและการลงทุนในอาเซียน
Trade and Investment Opportunities in ASEAN
การศึกษาเปรี ยบเทียบสภาพเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม
ในกลุ่ มประเทศสมาชิ ก อาเซี ยน ศึก ษาถึ งปั จ จัยทีมี ผลกระทบหรื อ มีอิ ท ธิ พลต่ อ
แนวคิดในด้านการลงทุนในเขตภูมิภาคอาเซี ยน นโยบายและมาตรการทางการค้า
และการลงทุนทีสําคัญของประเทศกลุ่มสมาชิก ศึกษาโอกาสในการลงทุนในภูมภิ าค
อาเซี ยน เหตุผลและความสําคัญของการลงทุนในภูมิภาคอาเซี ยนปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขในการลงทุน
123319 การจัดการข้ามวัฒนธรรมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Cross Cultural in ASEAN Economic Community Management
การศึกษาบทบาทและความสําคัญของการจัดการข้ามวัฒนธรรมในประชาคม
เศรษบกิจอาเซี ยน การดํา เนิ นการในด้า นต่า งๆของประชาคมทังในปั จจุ บนั และ
อนาคตที มีผลต่อ การดํา เนิ นธุ ร กิ จ ศึก ษาถึ ง เหตุก ารณ์แ ละผลกระทบทังในเรื อง
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของสมาชิกในแต่ละประเทศ ทีมีต่อการตัดสิ นใจ
ในการบริ หาร การปรั บตัวกัยสถานการณ์ และผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนรวมทัง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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123320 การจัดการส่ งออกและนําเข้าในภูมิภาคอาเซียน
Export –Import Management in ASEAN
ศึกษาความสําคัญของการส่ งออกและนําเข้าในภูมิภาคอาเซียน กระบวนการใน
การส่ งออกและนําเข้าข้อกํา หนดทีเกียวข้องกับการส่ งออกและการนําเข้าในประเทศ
สมาชิกกลุ่มอาเซียน การหาตลาด และเทคนิคการส่ งออกและการนํา เข้าสิ นค้า การ
ส่ งเสริ มการตลาดในภูมิภาคอาเซี ยนเพือการส่ งออก พิธีการทางศุล กากร เงือนไข
และระบบการชําระเงิน บทบาทของประเทศไทยและประเทศอาเซียนในการส่งเสริม
การส่ งออก
123321 โปรแกรมประยุกต์ทางการเงิน
Programming Application for Finance
ศึกษาข้อมูล ทางด้านการเงิ นและการบัญชี เช่ น บัญชีเงินเดือน บัญชี เจ้าหนี
ลูกหนี บัญชีสินค้าคงคลัง บัญชีวิเคราะห์ตน้ ทุนและค่ า แรง บัญชีตน้ ทุน และการ
ผลิตตามคําสั ง บัญชีเพือการวิเคราะห์งบการเงินและการนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปมา
ประยุกต์ใช้กบั งานนี
123322 การวิเคราะห์ทางการเงิน
Financial Statement Analysis
ความหมายและวัตถุ ประสงค์ข องการวิเคราะห์งบการเงิน การตัด สิ นใจทาง
การเงินเพือสนับสนุ นการวางแผนของธุรกิจในอนาคต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการเงินโดยอาศัยข้อมูลจากงบการเงินและแหล่งอืน การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทาง
การเงิน การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด งบการเงินล่ ว งหน้า การเขี ยนรายงาน
ทางการเงินและกรณีศึกษาโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปเป็ นเครื องมือ
123323 การวิจยั ทางการเงินและการธนาคาร
Research in Finance and Banking
ศึกษาจุดมุ่งหมายของการทําวิจยั ระเบียบวิธี การทําวิจยั ในขันตอนต่า ง ๆ การ
นําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ทางการเงินธุ รกิจ การแก้ปัญหา การศึกษาเฉพาะกรณี
ภาระหน้าทีและจรรยาบรรณของผูว้ ิจยั ศึกษาทฤษฎีและรู ปแบบการวิจยั ทางการเงิน
และการธนาคาร เลื อกหัวข้อ ทีจะทําวิจัย เสนอเค้าโครงการวิจยั ดํา เนิ นการวิจยั
และเสนอผลการวิจยั
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123324 สถานการณ์ปัจจุบนั ทางการเงินของโลก
Current Issues in Finance of the World
ศึกษาถึงหัวข้อข่าวสาร กรณี ศึก ษา และนวตกรรมทางการเงินในปัจจุ บนั ของ
โลก พัฒ นาการของตลาดการเงิน ตลาดทุ น และตลาดการเงิ นใหม่ๆ ที สํา คัญ ๆ
วิก ฤตการณ์ก ารเงิ นครังสํา คัญของโลก เพือนํา ไปสู่ ก ารแสดงความคิดเห็ น การ
วิเ คราะห์วิจารณ์ และการประเมินสถานการณ์ โดยการนํา ทฤษฎีทางการเงินมา
ประยุกต์ใช้ และการแก้ไขปัญหาในหน่วยงานได้
123325 การเงินเพือการส่ งออกและการนําเข้า
Import-Export Financing
ศึก ษาถึ งการค้า ระหว่ า งประเทศและของโลก วิว ัฒ นาการการค้า ระหว่ า ง
ประเทศ มาตรการการกีดกันทางการค้าของโลก การชํา ระเงินระหว่า งประเทศ
มาตรการส่ งเสริมการส่ งออก การบริการทางการเงิน วิธีการนําเข้า -ส่งออก สิ นเชือ
เพือการนําเข้า-ส่ งออกตลอดจนศึกษาถึงบทบาทของสถาบันการเงินในกระบวนการ
ส่ ง เสริ มการส่ งออก-นํา เข้า นโยบายและกฎมายทีเกี ยวข้อ ง เพือการปรับตัวของ
ผูป้ ระกอบการในการดําเนินธุรกิจในประเทศต่างของโลกได้
123326 การวิเคราะห์นโยบายการเงินและการคลังของโลก
Fiscal And Monetary Policy Analysis Of the World
ศึกษาวัตถุประสงค์ของนโยบายการเงินและการคลังของประเทศต่างของโลก
นโยบายการจัดเก็บรายได้และรายจ่ายของแต่ละประเทศทีสําคัญๆ เพือส่ งเสริ มการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและความเป็ นธรรม ศึกษาระบบการเงินโลก
ดุลการชําระเงิน และการใช้นโยบายอัตราแลกเปลียน การเชือมโยงการใช้นโยาบาย
การเงินการคลัง ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างในโลก และการนํานโยบาย
การเงินการคลังปรับใช้ เพือการพัฒนาเศรษฐกิจและต่อการดําเนิ นธุรกิจภายของผู ้
ประกอบภายในประเทศไทยได้
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123327 เศรษฐกิจและการเงินโลกชันสู ง
Advanced Global Economics and Finance
ศึกษาการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในโลก ระเบียบเศรษฐกิจใหม่
ของโลก ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิ จของประเทศ
เหล่านัน ซึ งรวมทังองค์กรการค้าโลก และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกียวกับ
การเงิน ดุลชําระเงิน อัตราแลกเปลียน การเคลือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ต่างๆ
ในโลก การลงทุนระหว่างประเทศ ทังการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในสิ นทรัพย์
ทางการเงิน ความสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจ การเงินโลก กับเศรษฐกิจการเงินของไทย
เพือให้ผปู ้ ระกอบการปรับตัวต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศตลอดจนการ
ป้ องกันความเสี ยงอันเนืองจากความผันผวนของเศรษฐิกจ การเงิน อัตราแลกเปลียน
และการลงทุนได้
123328 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Financial Markets and Institutions
ศึกษาลักษณะบทบาท หน้าทีของตลาดการเงิน หลักการดําเนินงาน หน้า ทีและ
วัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินในตลาดการเงินประเภทต่างๆ รวมถึงปัญหาและ
นโยบายเกียวกับการดําเนินงานของสถาบันการเงินต่า งๆ หน่ วยงานทีเกียวข้องกับ
สถาบันการเงิน องค์การทีกํากับดูแลสถาบันการเงิน สถานการณ์ทีเป็ นจริ งใน
ประเทศไทยทังปัญหาและแนวทางในการเป็ นไปของตลาดการเงิ นและสถาบัน
การเงิน กฎหมายทีเกียวข้องกับสถาบันการเงิน
123415 การลงทุนและการวิเคราะห์หลัก ทรัพย์
Investments and Securities Analysis
ศึกษาแนวคิด กระบวนการ และวิธีก ารในการลงทุนเกี ยวกับหลักทรัพย์ วิ ธี
ปฏิบตั ิในการซือขายหลักทรัพย์ ทฤษฎีการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ ดุล ยภาพของ
ราคาและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ทฤษฎีประสิ ทธิ ภาพของตลาดทุน การประเมิน
สมรรถนะของการจัดการการลงทุนในหลักทรัพย์
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123416 การบริ หารความเสี ยงและตราสารทางการเงิน
Risk Management and Financial Instrument
การศึกษาความเสี ยง การบริ หารความเสี ยง การวัดความเสี ยง บริ หารความเสียง
ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์และการบริ หารความเสี ยงการบริ หารความเสี ยง ตราสารหนี
ตราสารทุน และตราสารอนุพนั ธ์และการบริ หารความเสี ยง
123329 เทคโนโลยีการเงิน
Financial Technology
การศึก ษาการนํา เทคโนโลยีท างการเงิ น มาใช้สํ า หรับ การจัด การการเงิ น
ประกอบด้วย มูลค่า ของเงินตามกาลเวลา การลงทุนทางการเงิน งบจ่า ยลงทุน การ
วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน การ ตัดสิ นใจเกี ยวกับโครงสร้างเงินทุน เทคนิ ค
ต่างๆสําหรับการวางแผนทางการเงินส่ วนบุคคล และการใช้ เงินตราอิเลคทรอนิกส์
123330 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
Financial Information Systems
การศึกษาหลักการและโครงสร้า งระบบสารสนเทศทางการเงินเบืองต้น การ
ออกแบบ การนํามาใช้ข องระบบสารสนเทศทางการเงิน การวิเคราะห์และการ
ควบคุมการประมวลผล ในระบบการเงิน การแจกจ่ายข้อมูลทางการเงิน การรายงาน
และการวัดผล และแนวโน้ม ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน การใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือการคํานวณ ในการประเมินค่าเครื องมือทางการเงิน
123331 จรรยาบรรณทางการเงิน
Ethics in Finance
การศึกษาการกํากับดูแลทีดีของสถาบันการเงิน ทฤษฎีตวั แทน จรรยาบรรณทาง
การเงินและ ตลาดการเงิ น จรรยาบรรณทางการเงิ นกับ การบริ หารทางการเงิน
ประมวล จรรยาบรรณสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการเงิน
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123332 ธุรกรรมทางการเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business Finances
การศึกษา ความสําคัญของการค้า เทคโนโลยีทีใช้ในปัจจุบนั โดยเน้นธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิ ก ส์ทีใช้ในระบบการปฏิบตั ิงานของกลุ่มการเงินและการธนาคาร การ
ประกันภัย ประกอบด้วย ธุรกรรมของกลุ่ มการเงินและการธนาคาร การประกันภัย
ทางเว็บไซต์ และโปรแกรมประยุกต์อืนบนอินเทอร์เน็ต โดยเน้นกรณีศึกษาและการ
ปฏิบตั ิ
123333 การบัญชีบริ หารสํา หรับนักการเงิน
Management Accounting for Finance Officers
ศึกษาความรู ้พืนฐานเกียวกับบัญชีบริ หาร ความสําคัญของการบัญชีบริ หาร งบ
การเงิ น การวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น ระบบบัญ ชี ต ้น ทุ น การจัด ทํา งบประมาณ
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ มาณและกํา ไร การใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีเพือการ
ตัดสิ นใจและการวิเคราะห์การลงทุน
2.กลุ่มวิชาการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์
133202 การส่ งเสริ มการตลาด
Marketing Promotion
ศึกษาความสําคัญของการจัดการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยทีควบคุ มได้และ
ไม่ได้ทีมีอิทธิ พลต่อการส่ งเสริ มการตลาด รวมทังศึกษาถึงปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อ การ
วางแผนและตัดสิ นใจดําเนินการ การเลือกเป้ าหมาย การส่ งเสริ ม เครื องมือทางการ
สื อสาร คุณสมบัติของแหล่งส่ งและรับข่า วสาร การวิเ คราะห์ความต้องการ และ
ทัศนคติของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อการสื อสาร ค่าใช้จ่ายและคุณค่าทีจะได้รับจากการใช้สือ
ประเภทต่าง ๆ การทดสอบและวัดประสิ ทธิ ผล การปรับปรุ งสื อและข่า วสาร การ
ประสานและการวางแผนรณรงค์การส่ งเสริ มและการสื อสารทางการตลาด
133301 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Relations
ศึกษาการบริ หารงานโฆษณา การวางแผนงานโฆษณา การจัดสรรงบ
โฆษณา การเลือ กใช้สื อ การประเมินผลการใช้สือโฆษณาและการศึกษาการ
บริ หารงานประชาสัมพันธ์ การวางแผน การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การ
ประชาสัมพันธ์ เพือนํามาประยุกต์ใช้วางแผนการตลาดในปัจจุบนั
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133303 การวิจยั การตลาด
Marketing Research
ศึก ษาขันตอนในการดําเนิ นการวิจัยการตลาด การออกแบบ การเลือก
แบบ และวิธีการวิจยั ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แ ละทรัพยากร การสร้า ง
แบบสอบถาม การสุ่ ม ตัวอย่า ง การเก็บรวบรวมข้อมูล การเสนอรายงาน และ
วิธีการนําเอาผลการวิจยั ทีได้จากการปฏิบตั ิทางเทคนิคมาใช้ในการวิเคราะห์ และเพือ
ประโยชน์ในการตัดสิ นใจทางการตลาด
133304 การบริ หารและกลยุทธ์การขาย
Selling Strategy and Sales Management
ศึกษากลยุทธ์การขายในยุคใหม่ การแสวงหาลูกค้าผูม้ ุ่งหวัง การเตรี ยมตัวเข้าพบ
การเสนอขาย การจัดข้อโต้แย้ง การปิ ดการขาย หลักและทฤษฎีบริ หารของฝ่ ายขาย
การเลือกนโยบายการขายการอบรมพนัก งานขาย การให้ค่าตอบแทนแก่พนัก งาน
ขาย การวัดผลการขายและการควบคุม การวางแผนและวิเ คราะห์การขาย การ
จัด แบ่ง เขตและโควต้า การขาย งบประมาณและค่า ใช้จ่ า ยในด้า นการจํา หน่ า ย
รวมทังการวิเคราะห์ตลาดและสิ นค้า
133305 การจัดซือ
Purchasing
ศึกษาวิธีการจัดซือวัตถุดิบ ส่ วนประกอบ วัสดุ สิ นค้าสําเร็ จรู ป และบริ การ
สําหรับกิจการอุตสาหกรรม และกิจการทีประกอบการ ระเบียบวิธีการซือ เทคนิ ค
การเจรจาต่อรอง การควบคุมสิ นค้าคงคลัง การตัดสิ นใจ การผลิตเองหรือเลือกซื อ
การเก็บสถิติ รายงานเกียวกับการสั งซื อ และปัญหาด้านกฎหมายเกียวกับการจัดซื อ
การกําหนดและตรวจสอบคุณภาพ การกําหนดจํานวนทีซือ การพิจารณาและการ
กําหนดระยะเวลาในการซื อ การเลือกและหาแหล่งทีขาย การควบคุม และวิจยั การ
จัดซือ
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133306 การค้าปลีกและการค้าส่ ง
Retailing and Wholesaling
ความเป็ นมาของธุรกิจการค้าปลีกและการค้า ส่ ง ประเภทของการค้าปลีก และ
การค้าส่ ง ลักษณะความเป็ นเจ้าของ การจัดองค์การ การเลือกสถานทีตัง การสรร
หาและ การจัดการงานบุคคล การจัดซือ การจัดเก็บและการควบคุมสิ นค้า การ
กําหนดราคา การส่ งเสริ มการตลาด การควบคุมดําเนินงาน กลยุทธ์ทางการตลาด
การจัดแสดงสิ นค้าและการให้บริ การลูกค้า สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม มี
อิทธิ พลต่อธุรกิจการค้าปลีก และการค้าส่ ง
133402 สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
ศึกษาถึ งปัญหาด้า นต่า งๆ ทางการตลาด ในระดับการวางแผนงาน การ
ปฏิบตั ิงานและการควบคุมงานการตลาด โดยเน้นถึงการวิเคราะห์ การกําหนดปัญหา
การค้นหาสาเหตุของปัญหา และการหาแนวทางแก้ไขทางการตลาด ตลอดจนการ
ปรับปรุ งการดําเนิ นงานทางการตลาด ของกิจการ โดยใช้ก รณี ศึก ษาถึงกิ จการที
ประสบความสําเร็จและประสบความล้มเหลวด้านการตลาดในด้านต่างๆ ทังในอดีต
และปัจจุบนั ฝึ กหัดให้นกั ศึกษารู ้จกั นําวิชามาประยุกต์ และแก้ปัญหา ทังในรู ปการ
ทํารายงาน และการอภิปรายในลักษณะต่างๆ
133403 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Policy
ศึก ษาถึ งแนวความคิดของฝ่ ายบริ หารเกียวกับ นโยบายผลิ ตภัณ ฑ์แ ละราคา
รวมทังกลยุทธ์ทีใช้ในการพิจารณาเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่า ง ๆ และการตัดสิ นใจ
เกียวกับราคาให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ทังสิ นค้าอุตสาหกรรมและสิ นค้าเพือการ
บริ โภค ปัจจัยมี อิทธิ พลการตัดสิ นใจเรื องราคา วัตถุประสงค์การกํา หนดราคา
การใช้ราคาเป็ นเครื องมือสําหรับกลยุทธ์ทางการตลาด การเปลียนแปลงราคาและ
การกําหนดราคา การบริ หาร สายผลิตภัณฑ์ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ในสิ งแวดล้อมที
กระทบกระเทือนต่อกลยุทธ์ทางด้านราคาและผลิตภัณฑ์
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133404 การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
ศึก ษาปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศ การชํา ระเงิน
การสื อสารและการขนส่ ง การประกันภัย การพิจารณาสิ นค้า การบรรจุภัณ ฑ์
ระเบียบการค้าระหว่างประเทศ การกําหนดเวลา และการคํา นวณราคา มาตรการ
ส่ งเสริ ม และควบคุมสิ นค้าออกและสิ นค้าเข้า การค้าต่างประเทศของประเทศไทย
รวมทังหน่ วยงานทีมีบทบาทในด้า นการค้า ต่า งประเทศของประเทศไทย ทัง
ภาครัฐบาลและเอกชน การประกอบการตลาดต่างประเทศทังในด้านการส่งออกและ
การนําเข้า ศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการตลาดต่างประเทศ
133405 การตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Products Marketing
ศึกษาถึงแนวความคิดทัวไป สภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรม การจัด
องค์การในตลาดอุตสาหกรรม ลักษณะของตลาด ความต้อ งการแรงจูงใจและ
พฤติ กรรมในตลาดอุ ตสาหกรรม การวิจ ัยการตลาดอุต สาหกรรม การวางแผน
ทางด้านผลิตภัณฑ์ ช่อ งทางการตลาด การกําหนดราคา การส่ งเสริ มการตลาด
การบริ การลูกค้า การประเมินผล และการควบคุมทางการตลาด บทบาทของรัฐบาล
ทีมีต่อการตลาดอุ ตสาหกรรม และแนวโน้มทางการตลาดอุตสาหกรรม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกียวกับตลาดแต่ละประเภท
133406 การพยากรณ์การขาย
Sales Forecasting
ศึกษาเทคนิ คและกระบวนการพยากรณ์อุปสงค์ก ารตลาดและการขายในระยะ
สันและระยะยาว ให้เข้าใจแนวโน้มทางธุรกิ จในสภาวะของการเปลี ยนแปลง การ
วิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิ จ และปัจจัยสิ งแวดล้อมต่า ง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อธุ รกิจ
ในทางการตลาดและการขาย นํา ผลการพยากรณ์การขายมาใช้ประโยชน์ทางการ
บริ หารการตลาด
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133407 การตลาดบริการ
Services Marketing
ศึกษาถึ งประเภทต่าง ๆ และลัก ษณะผลิ ตภัณฑ์บริ การ สภาพของตลาดและ
พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โ ภค สิ นค้า บริ ก าร ส่ วนประกอบและกลยุทธ์ก ารตลาด
ผลิตภัณฑ์บริ การ การพัฒนานโยบายผลิตภัณฑ์บริ การ และศึกษาการตลาดบริ ก าร
เฉพาะเรื อง
133408 หัวข้อพิเศษทางการตลาด
Special Topics in Marketing
ศึกษาและวิเคราะห์หาข้อทีน่ าสนใจในปัจจุบนั ทางด้านการตลาด โดยใช้
กรณีศกึ ษา
133410 การตลาดสิ นค้าเกษตร
Agricultural Marketing
ศึกษาถึ งลักษณะสิ นค้าเกษตร ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับการผลิต และการตลาด
สิ นค้าเกษตร การวิเคราะห์ตลาดสิ นค้าเกษตร เพือให้เข้าใจถึงหลักทฤษฎีและปัญหา
ต่างๆ ของตลาดสิ นค้าเกษตร การจัดการส่ วนประสมการตลาดสิ นค้าเกษตร ระบบ
หน้า ทีของตลาด ช่อ งทางการจํา หน่ า ย การตังราคา การขนส่ ง การเก็บรักษา
องค์การทางการตลาดสิ นค้าเกษตร ตลาดซื อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า ปัญหา
เกียวกับการตลาดสิ นค้า เกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐบาลในตลาดสิ นค้า
เกษตร
133411 การส่ งเสริ มการขาย
Sales Promotion
ประเภทของการส่ งเสริ มการขาย การวางแผนการส่ งเสริ มการขาย การกําหนด
กลยุทธ์ การส่ งเสริ มการขายตามสถานการณ์ต่างๆ การจัดสรรงบประมาณ การ
ควบคุมและการประเมินผลกําไรส่ งเสริ มการขาย
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133412 การตลาดทางตรง
Direct Marketing
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการตลาดทางตรง การวางแผนกลยุทธ์ใน
การนํา เสนอขายสิ นค้า หรื อ บริ ก ารโดยผ่า นสื อตรง (Direct Media) ไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายเฉพาะกลุ่มนัน ๆ เพือให้เกิดการตัดสิ นใจโดยทันที และเป็ นการรวม
Direct และ Action เข้าไว้ดว้ ยกัน การขายตรงเป็ นช่ องทางกระจายสิ นค้าทีเจริ ญ
รุ ดหน้าต้องมีการพัฒนานโยบายผลิตภัณฑ์และการตลาดทางตรงตลอด
133413 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System
ศึก ษาความหมายและวัต ถุ ประสงค์ข องระบบสารสนเทศทางการตลาด
ประเภทและแหล่งทีมาของสารสนเทศทางการตลาด หลักการและส่ วนประกอบ
ของวงจรข้อมูลทางการตลาดอันมีส่วนสัมพันธ์ต่อระบบการจัดหน่ วยงานและการ
ควบคุมภายในของฝ่ ายการตลาด กระบวนการสร้า งระบบสารสนเทศเพือการ
วิเคราะห์ การตัดสิ นใจและการควบคุม บทบาทของคอมพิวเตอร์ แ ละเครื องมือ
สมัยใหม่ต่อการสร้างระบบสารสนเทศ การรายงานผลและการวัดผลของระบบ
สารสนเทศ พฤติก รรมของคนและแนวโน้มของการพัฒ นาระบบสารสนเทศทาง
การตลาด
133414 การตลาดอุตสาหกรรมการท่องเทียวและการโรงแรม
Tourism and Hotel Marketing
ให้นกั ศึกษานํา ความรู ้ทางการตลาดไปใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเทียวและการ
โรงแรม โดยเน้นถึงการกําหนดตลาดเป้ าหมาย การพัฒนาการตลาดการท่อ งเทียว
และ การโรงแรม การกําหนดกลยุทธ์การตลาดเพือนํา ธุ รกิจไปสู่ ความสํา เร็ จภายใต้
ภาวะการแข่งขันโดยใช้ส่วนประสมการตลาดในด้านนโยบายผลิตภัณฑ์ ราคา การ
จัดจําหน่ าย การส่ งเสริ มตลาด การให้บริ การลูก ค้า ตลอดจนการวางแผนงาน
การตลาดการท่องเทียวและการโรงแรม
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133416 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce
ศึกษาถึงแบบจําลองธุรกิจแบบต่างๆทีเหมาะสมกับการนําระบบเครือข่ายทีเชือมต่อ
ทัวโลกมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุ น การเปลียนแปลงและการขยายแนวทางการ
ดําเนินงาน เช่น ธุรกิจการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
การติดต่อใช้บริ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบความปลอดภัยของการชําระเงิน
องค์ประกอบทีมีผลต่อความน่าเชือถือและความเสี ยงของการทําธุรกรรมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
133417 อินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เอสเอ็มทีพี (SMTP)
เอฟทีพี(FTP) เอชทีทีพี(HTTP) และไอพี(IP) ในอนาคต เทคโนโลยีเครื อข่ายเว็บ
ภาษาไฮเปอร์ มาร์ ก อับ(Hyper Markup) และวีอาร์เอ็มแอล(VRML) การติดตังและ
ดูแ ลอิ นเตอร์ เน็ ต เซิ ร์ฟเวอร์ ระบบความปลอดภัยบนอิน เตอร์ เ น็ ต เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย รู ปแบบของแฟ้ มมัลติมีเดีย เทคโนโลยีใ นการบีบอัดแฟ้ มข้อมูล เทคนิ ค
และเครื องมือ ในการพัฒ นาระบบมัล ติ มีเ ดี ย และกราฟิ ก การประยุก ต์ใ ช้ง าน
อินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ ก และมัลติมีเดีย อินทราเน็ตเพือเพิ มผลผลิตให้
องค์กร และการทําธุรกิจผ่านสื ออินเตอร์เน็ต
133418 โปรแกรมประยุกต์ทางธุ รกิจ
Business Application Software
ศึกษาเกียวกับคําสัง และวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบตั ิการต่างๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบนั ประโยชน์และการนําไปใช้งานของโปรแกรมสําเร็ จรู ปแต่
ละชนิด การนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปมาใช้กบั งานด้านธุรกิจต่างๆ หรื อศึกษาโปรแกรม
สํา เร็ จรู ปในด้า นการออกแบบการนํา เสนอ สื อผสมทีนิ ยมใช้ในปัจจุ บนั การใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ปทีเหมาะสมในปัจจุบนั และการนําไปประยุกต์ใช้งานโดยเน้นให้
เหมาะสมกับลักษณะของระบบงานต่างๆ ฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปต่างๆ
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133419 ภาษาอังกฤษทางด้านบริ หารธุรกิจ
English for Business Administration
กระบวนวิชานีมีเนือหาเกียวกับภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นการฝึ ก ทัง 4 ทักษะ โดย
แนะนํารู ปแบบและลีลาในการติดต่อทางธุรกิจแบบง่าย ๆ คําศัพท์พืนฐานทางธุ รกิจ
และภาษาพูดทีเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ อ่านและเข้าใจโฆษณาการรับสมัครงาน
เขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน และตอบคํา ถามในการสัมภาษณ์เพือสมัค ร
งานได้อย่างเหมาะสม บรรยายหน้าทีและคุณลักษณะของงานต่าง ๆ เข้าใจและใช้
ศัพท์เกียวกับเครื องใช้และงานในสํานัก งาน รับโทรศัพ ท์และจดบันทึกข้อ ความ
รวมทังทําการนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ อ่านเข้าใจและเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ
ได้ เช่น จดหมายขอร้อง จดหมายตอบรับและปฏิ เสธ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ เขียน
วาระการประชุม บันทึกการประชุม และเข้า ร่ วมการประชุ มรวมทังจัดการประชุ ม
แก้ปัญหาทางธุรกิจ และเขียนรายงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําเสนอข้อมูล
ทางธุรกิจ บรรยายกราฟและแผนภูมิได้
133420 การพาณิชย์นาวี
Shipping Business
ศึกษาประวัติก ารเดินเรื อ โครงสร้างและลักษณะอุตสาหกรรมการเดินเรื อ
การขนส่ งสิ นค้าทางทะเล บทบาทของผูป้ ระกอบกิ จการ ตัวแทนขนส่ งสิ นค้า
ประเภทต่า ง ๆ กลไกขันพืนฐาน หลักและวิธีก ารปฏิบตั ิงานของบริ ษทั เรื อ การ
จัดทําเอกสาร ตารางการเดินเรื อพิธีการศุลกากร ระบบการขนถ่าย การจัดระวาง
สิ นค้า ท่าเรื อ และอุปกรณ์ทีใช้ในการขนถ่ายสิ นค้าการขนถ่ายแบบต่าง ๆ
133421 การบริ หารท่าเรื อและคลังสินค้า
Port and Warehouse Management
ศึกษาการบริ หารท่าเรื อ นโยบายท่าเรื อแห่ งชาติ การปฏิบตั ิการ การวางแผน
และออกแบบท่าเรื อและคลังสิ นค้า การปฏิ บตั ิการของท่าเรื อและคลังสิ นค้า การ
ขนส่ งระบบคอนเทนเนอร์ การบริ หารการเงินและการตังราคาของการบริ การท่าเรือ
และคลังสิ นค้า การบริ หารแรงงานสัมพันธ์
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133422 การบริ หารโซ่อุปทาน
Supply Chain Management
ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการระบบโลจิสติกส์ และการบริ หาร
โซ่ อุ ปทาน ศึก ษาโซ่ อุ ปทานทีสามารถสร้า งมูล ค่า เพิ มแก่ ผูบ้ ริ โภคได้อ ย่า งไร
การศึ ก ษาถึ งการลดค่ า ใช้จ่ า ยเพือเพิ มศัก ยภาพทางด้า นการแข่ งขัน ของธุ ร กิ จ
ค่าใช้จ่ายบริ หารสินค้าคงคลัง การเปลียนแปลงความต้องการของผูบ้ ริ โภค และการ
จัดกระบวนการผลิต เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
133425 การบริ หารการจัดส่ งสิ นค้าในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
Transportation for AEC
ลักษณะ ระบบ ประเภทของการขนส่ ง การกําหนดและข้อปฏิบตั ิ เกียวกับ
อัตราค่าระวางขนส่ งในสภาพแวดล้อ มต่า ง ๆ ในด้านต้นทุนคงที ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนดําเนินงานและการแข่งขัน หลักการเลือกใช้บริ การขนส่ง ผลกระทบของการ
ขนส่ งทีดี ต่อ วงการอุตสาหกรรมและการตลาด บทบาทการขนส่ งในการพัฒนา
ประเทศ หน่วยงานทีเกียวข้องกับการขนส่ ง บทบาทของรัฐทีให้การสนับสนุนการ
ขนส่ งประเภทต่าง ๆ เพือสอดคล้องกับการรองรับประชาคมอาเซียน
133426 การตลาดเพือสิ งแวดล้อมในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
Marketing for Environment and AEC
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสิ งแวดล้อมและการตลาด วัตถุประสงค์
และองค์ประกอบของการจัดการตลาด โดยคํานึ งถึ งสภาพแวดล้อ มและความพึ ง
พอใจระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภครวมถึงวิเคราะห์การปรับกลยุทธ์ของการตลาดเพือ
การอนุ รัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ งแวดล้อ มทังในประเทศและกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน
133427 การตลาดเพือสังคมและกลุ่มประเทศอาเซี ยน
Social Marketing for AEC
ศึกษาความหมายและความสําคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิดหรื อปรัชญาทาง
การตลาด โดยเฉพาะปรัชญาทางการตลาดทีมุ่งเน้นเพือสังคม ใช้กระบวนการจัดการ
ทางการตลาดเพือเข้า ใจสภาพและปัญหาของสังคม โน้มน้า วสังคมทํา ให้เกิดการ
เปลียนแปลงทางสังคมโดยรวม มากกว่าประโยชน์ขององค์กรธุรกิจ
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133428 การตลาดโลก
Global Marketing
ศึกษาหลักการ แนวความคิด และแนวทางในการดําเนิ นธุรกิจการตลาดแบบไร้
พรหมแดน ปั จ จัยทีมี ผลกระทบต่อธุ รกิจในตลาดโลก กลยุทธ์ก ารตลาดระหว่า ง
ประเทศ การส่ งสิ นค้าออก การสั งสิ นค้าเข้า และการลงทุนในต่างประเทศ รวมทัง
การวิเ คราะห์ปัญหาต่างๆ ทีมีผลต่อการดําเนิ นงานด้านการตลาดระหว่างประเทศ
ตลอดจนประเด็นปัญหาการตลาดโลกทีเกียวเนืองกับจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
133429 การตลาดสมัยใหม่
Modern Marketing
ศึกษาปรัชญาและแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ท วโลก
ั
การแบ่งส่ วนตลาด การ
วิเคราะห์อุปกรณ์และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพือการวางแผนและพัฒนาตลาด กลยุทธ์
การตลาดเกียวกับการบริ หารผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา การบริ หารช่องทางการจัด
จําหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาด หน้าทีและการจัดองค์การทางการตลาด บทบาท
และหน้าทีของผูบ้ ริ หารการตลาดโดยใช้กรณีศึกษาประกอบ
133430 กลยุทธ์และนโยบายการตลาดระดับโลก
Global Marketing Strategy and Policy
ศึก ษาการพัฒ นาและการนํา กลยุทธ์แ ละแผนทางการตลาดระดับโลกไปใช้
ปฏิบตั ิ ซึ งมีหวั ข้อในการกําหนดกลยุทธ์ การเลือกใช้และนําไปปฏิบตั ิ กลยุทธ์และ
โครงสร้างทางการผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจํา หน่ า ย และการส่ งเสริ มทาง
การตลาดสําหรับการดําเนิ นการตลาดระดับโลก
133431 การสือสารการตลาดของโลกแบบบูรณาการ
Integrated Marketing Communication of the world
ศึกษาการสื อสารทางการตลาดของโลก วัตถุประสงค์ทางการส่งเสริ มทางการ
ตลาด กระบวนการวางแผนกลยุทธ์การส่ งเสริ ม ผลของการโฆษณาและการส่ งเสริ ม
การขายในการดึงดูดลูกค้า การจัดสรรงบประมาณให้กิจกรรมต่างๆ ของการสื อสาร
ทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและพฤติกรรมของผูซ้ ือในการ
เอาชนะใจลูกค้า ปัจจัยการสื อสารต่างๆ ทีมีประสิ ทธิผลต่อการส่ งเสริมการตลาดของ
โลก เพือผูศ้ ึก ษาสามารถใช้การสื อสารทางการตลาดเพือสร้า งสัมพันธภาพทีดีก ับ
ลูกค้า และดึงดูดลูกค้าให้เกิดความประทับใจในองค์การตลอดไป
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133432 การจัดการการขนส่ งและการจัดการกระจายสิ นค้า
Transportation and Distribution Management
การจัดการขนส่ งในโลจิสติกส์ การเลือกระบบ การจัดเส้นทางและการกระจาย
สิ นค้า นโยบายกฎระเบียบของการขนส่ ง ข้อดีและข้อเสี ยของการขนส่งการเชือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายสิ นค้าในรู ปแบบทีเหมาะสม เพือตอบสนองความ
พอใจของลูกค้า กลยุทธ์การกระจายสิ นค้า การคัดเลือกพันธมิตรอย่างเหมาะสมและ
การพัฒนาระบบการกระจายสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิภาพเพือรองรับประชาคมอาเซียน
ทังผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลีก และลูกค้า
133433 การจัดการคลังสิ นค้าและการควบคุมสิ นค้าคงคลัง Warehouse Management and
Inventory Control
ประเภทของคลังสิ นค้า การเลือ กสถานทีตัง การจัดองค์กร การบริ หารงาน
กิจการคลังสิ นค้าการดูแลรักษาสิ นค้า สิ งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์เครื องมือ
การจัดกําลังคน การทํางานควบคู่กบั สิ นค้าคงคลัง แผนกขนส่ ง โครงสร้างของสินค้า
คงคลังทีสัมพันธ์กบั คลังสิ นค้า ปัญหาของสิ นค้าคงคลัง การวางแผนการจัดเก็บ
สิ นค้าคงคลัง การวางผังและการบริ หารอุปกรณ์ขนถ่าย การเทคนิค ของการพยากรณ์
การควบคุม สิ นค้าคงคลังในรู ปแบบอื นๆ การคํา นวณจุ ดสั งซื อทีปลอดภัย และ
ปริ มาณทีเหมาะสม
133434 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการโลจิสติกส์
Management Information System for Logistics Management
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจัดการข้อมูลต่างๆ ทีใช้ในการจัดการโลจิ
สติกส์วิธีการ จัดเก็บเพือประโยชน์ในการค้นหาและการเรี ยกใช้ขอ้ มูล การบูรณา
การการบริ หารข้อมูลข่าวสารด้วยระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ใน
เรื องการจัดการคลังสิ นค้า สิ นค้าคงคลัง ระบบการจัดการขนส่ ง โดยมีการนํา
เทคโนโลยี EDI (Electronic Data Interchange) เป็ นการติดต่อสื อสารระหว่าง
คอมพิวเตอร์ การส่ งข้อมูลตามมาตรฐานทีกําหนด เอกสารทีเกียวข้องกับ การซือขาย
ทีใช้ระบบ ใบสั งซือ ใบกํากับสินค้า การโอนเงิน การใช้บาร์โค้ดในการขายและการ
จัดส่ ง มาช่วยในการบริ หารข้อมูลทางสารสนเทศ พร้อมการเข้าใจ RFID (Radio
Frequency Identification Data) ในการบริ หารคลังสิ นค้า
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133435 การบรรจุภณ
ั ฑ์เพือโลจิสติกส์
Packing in Logistics
แนวคิดและหลักการของการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ ชนิดและประเภทของบรรจุภ ณ
ั ฑ์
เพือให้สอดคล้องกับ วิธีการทํางาน สถานที ต้นทุนทุกด้าน เช่น การจัด ซื อ การผลิ ต
การบรรจุหีบห่อ การเคลือนย้ายสิ นค้า การจัดเก็บรักษา การนํากลับมาใช้ใหม่ การ
รักษาสิ งแวดล้อม กฎหมายและมาตรฐานการบรรจุภณ
ั ฑ์ วิธีการเลือกใช้ประเภทของ
อุปกรณ์สําหรับ จัดเก็บและเคลือนย้ายบรรจุภณ
ั ฑ์
133436 การบัญชีสาํ หรับโลจิสติกส์
Accounting for logistics
องค์ประกอบของต้นทุนและระบบต้นทุนกิ จกรรมสํ าหรับ โลจิ ส ติก ส์ การ
คํา นวณต้นทุนการขนส่ งแต่ล ะประเภท การกํา หนดราคาการขนส่ ง การคํานวณ
ต้นทุนการจัดเก็บสิ นค้าแต่ล ะประเภทในคลังสิ นค้า การกําหนดราคา การจัดเก็บ
สิ นค้าในคลังสิ นค้า การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ มาณการผลิต กําไร
การจัด ทํางบประมาณ งบกระแสเงินสด การนําข้อ มูลทางการบัญชี ใช้สํา หรับการ
วางแผน การควบคุม การตัดสิ นใจ และการดําเนินงาน และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ปทางการบัญชี
133437 การวิจยั ทางการจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management Research
บทบาท และความสําคัญของการวิจยั ทีมีต่อธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์ เทคนิค
และเครื องมือในการวิจยั กระบวนการ และกรรมวิธีใ นการทํา วิจยั โดยมี การฝึ ก
ทํางานวิจยั ทีมุ่งเน้นในเรื องของการจัดการโลจิสติกส์และปฏิบตั กิ าร การศึกษาเฉพาะ
กรณี เริ มตังแต่ก ารเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การออกแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมข้อ มูล การใช้สถิติเพือการวิจัย การประมวลผล และ การวิเ คราะห์ขอ้ มูล
เบืองต้น ภายใต้หลักจริ ยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจยั
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133446 การจัดการนวัตกรรมในโลจิสติกส์
Logistics Innovation
กระบวนการจัดการงานอุตสาหกรรมทังหมดในเชิงบูรณาการ และเทคนิคใน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของกระบวนการในเชิงปฏิบตั ิเพือแก้ไขปัญหาหรื อประเด็น
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และปฏิบตั ิการ เพือให้องค์กรสามารถบรรลุ วตั ถุ ประสงค์
ทีตังไว้ภ ายใต้ค วามเปลียนแปลงของปั จจัยทีส่ งผลต่อ การจัดการโลจิ ส ติก ส์แ ละ
ปฏิบัติการเพือความสํา เร็ จทียังยืน และการติดต่อระดับโลกอย่า งไร้พรมแดน ซึ ง
มุ่งเน้นทีการนํา ความรู ้ และทฤษฎีทีศึกษามาประยุกต์ใ ช้เพือแสวงหาแนวทางการ
แก้ไขหรื อการดําเนินการทีเหมาะสมโดยวิธีก ารเรี ยนรู ้จากการค้นคว้า การแสดง
ความคิดเห็น การวิจารณ์ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และการสัมมนากลุ่มย่อย
133447 กฎหมายเกียวกับการขนส่ งสินค้าและโลจิสติกส์ Transportation and Logistics
Law
ศึกษากฏหมายเกียวกับการขนส่ งสิ นค้า และโลจิสติกส์ เช่ น พ.ร.บ.รับขนของ
ทางทะเล พ.ร.บ.การขนส่ งต่อเนื องหลายรู ปแบบ พ.ร.บ.การรับขนของทางถนน
ระหว่างประเทศ พ.ร.บ.การรับขนของทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ร.บ.จัดวางทาง
รถไฟและทางหลวง ป.พ.พ.ว่า ด้วยประกันภัย INCOTERMS ตลอดจนเทอมการ
ขนส่ งสิ นค้าในตูค้ อนเทนเนอร์
133448 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Marketing
ศึก ษาถึ งหลักการทีเกียวกับการตลาดผ่า นสื ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ และผ่า น
เครื อ ข่า ยอิ นเตอร์เ น็ ต ความรู ้ เบืองต้น เกี ยวกับการจัดการทรัพยากรในการตลาด
อิเล็กทรอนิ กส์ การดําเนินการปฏิบตั ิทางการตลาดอิเ ล็กทรอนิ กส์ แนวคิดเกียวกับ
ร้า นค้า เสมือนจริ งสํา หรับตลาดผลิตภัณฑ์และบริ การ เครื องมือการตลาดสํา หรับ
การตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ แนวคิดรวมการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้โทรศัพท์เคลื อนที
และอุปกรณ์ทีเกียวเนื อง การออกแบบเว็บไซต์ใ ห้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
การใช้เครื องมือ การสื อสารการตลาดแบบบูร ณาการ ตลอดจนศึก ษาถึ งทฤษฎี
เกียวกับส่ วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิ ก ส์ เพือนํามาประยุก ต์ใช้ในองค์กร
ธุรกิจหรื ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
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133449 การตลาดดิจิทลั
Digital Marketing
ศึกษานวัตกรรมทางการตลาดและเครื องมือดิจิทลั ต่างๆทีสามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในส่ วนผสมและกิจกรรมทางการตลาด วิชานีเริ มต้นทีการเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
และพฤติกรรมและวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทลั ซึ งรวมถึงตังแต่การวางแผนกล
ยุทธ์การตลาด การออกแบบข้อมูล การตลาด การเพิ มประสิ ทธิภาพกลไกค้นหา การ
โฆษณาออนไลน์ การตลาดบนสมาร์ ทโฟน การตลาดด้วยอี เมล การตลาดบนสื อ
สัง คมออนไลน์ และการวิเ คราะห์เ ครื องมือ การตลาดดิ จิทลั ทังนี วิชานี มี
วัตถุประสงค์เพือปูพืนฐานให้นกั ศึกษา ได้เตรี ยมความพร้อมเพือเผชิญกับ
รู ปแบบของการตลาดดิจิทลั ซึ งเป็ นกลยุทธ์การตลาดทีสําคัญในปัจจุบนั
133450 การตลาดสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurial Marketing
ศึกษาถึงบทบาทและการจัดการทางการตลาดสําหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ
ศึกษาและ วางแผนทางการตลาดเพือดํา เนิ นธุรกิ จ โดยพิจารณาปัจ จัยสิ งแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กรทีส่ งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดสําหรับ ผูป้ ระกอบการ อาทิ การแบ่งส่ วนตลาด การกํา หนดตลาด
เป้ าหมาย การวางตํา แหน่ ง ทางการตลาด นโยบายด้า นผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
การสร้างตราสิ นค้า กํา หนดราคาและ ช่อ งทางการจัดจํา หน่ าย และการส่ งเสริ ม
การตลาด ซึ งสามารถประยุกต์ใ ช้ได้ก บั ธุ รกิจทีเกิดใหม่และทีมีอ ยู่แล้วซึ งมีการ
ดําเนิ นธุรกิจอยู่ในสภาวะแวดล้อมทีผันผวนและมีการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
3.การบริหารงานธุรกิจและบุคลากร
143301 การบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
ศึก ษาถึ งความหมาย บทบาท ประเภทการพัฒนาธุ รกิจขนาดย่อม และ
ขนาดกลาง พร้อมทังข้อ คิดต่า งๆ ในการก่อตังการดําเนิ นงานและปัญหาในการ
บริ หาร โดยคํานึ งถึ งสภาพแวดล้อม เงือนไขต่างๆ ทางกฎหมายสังคม โดยการ
ปฏิบตั ิโดยการทดลองทําจริ ง เพือนําเสนอผลิตภัณฑ์หน้าชันเรี ยน
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143303 การจัดการสํานักงาน
Office Management
ศึกษาถึงบทบาทของการดําเนินงานต่างๆ งานสารบรรณ การวางแผนผัง
และระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานในสํา นักงาน การจัดสถานทีทํางาน การจัดสายงานใน
สํานักงาน การอํานวยการพนักงาน การควบคุมและวัดประสิ ทธิ ภาพของงาน การ
นําระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาใช้งาน
143304 ทฤษฎีองค์การ
Organization Theory
ศึกษาถึงบทบาทการปฏิบตั ิหน้า ทีของบุค คลระดับต่างๆ ในองค์การ พฤติก รรม
เอกบุค คล พฤติกรรมกลุ่มย่อยและพฤติกรรมรวม แนวความคิด ทฤษฎีและ
ปรัชญาในเรื ององค์การ องค์ประกอบทรัพยากร โครงสร้าง อํานาจหน้าที ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ทีมีอิทธิพลขององค์การ ศึกษาด้านจิ ตวิทยาและ
สังคมวิทยา การรับรู ้ สื อสาร การจูงใจ ภาวะผูน้ ํา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ระหว่างกลุ่มสัมพันธ์ภาพ การขัดแย้ง และการเปลียนแปลงในองค์การ
143306 แรงงานสัมพันธ์
Labor Relation
ศึกษาถึงปรัชญาของไตรภาคี ประวัติการก่อตังสหภาพแรงงานสากลและใน
ประเทศ แนวทางก่อตังสหภาพแรงงาน การกําหนด ข้อบังคับ สภาพการจ้าง ข้อ
ขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และกระบวนการเจรจาต่อรอง กฎหมายแรงงาน
เกียวกับการนัดหยุดงาน การจัดทําข้อ ตกลงร่ วมกัน และผลบังคับของข้อตกลง
ร่ วมกัน ทังนี โดยการเน้นให้เห็นถึงปัญหาแรงงานในประเทศ
143307 ภาวะการเป็ นผูน้ าํ
Leadership
ศึก ษาทฤษฎีทีเป็ นทียอมรับแล้วถึงปัจจัยต่างๆ ซึ งกําหนดตัวผูน้ ํา วิธี
บริ หารมนุษยสัมพันธ์ และอิทธิ พลของผูน้ ําทีมีต่อพฤติกรรมและการตัดสิ นใจของ
กลุ่ม กับความสํา เร็ จและความล้มเหลวของกลุ่ม ตลอดจนการวางตัวของผูน้ ําให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพในการทํา งานของกลุ่ม หลัก
จริ ยธรรมและศีลธรรมในการเป็ นผูน้ ํา
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143308 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบตั ิในการควบคุมคุณภาพในกิจการผลิตสินค้าและ
บริ การ โดยเน้นให้เห็นวิธีปฏิบตั ิในกิจการลักษณะต่างๆ กัน ศึกษาถึ งเทคนิค และ
เครื องมือต่างๆ ทางสถิติ ทีนํามาใช้ในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสิ นค้า และ
บริ การ
143309 ระบบสิ นค้าคงคลัง
Inventory System
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารสิ นค้าคงคลัง โดยเน้นกิจการทีมี
ความซับซ้อนพอประมาณ จนถึงกิ จการทีซับซ้อนมาก อาทิ กิจการทีมีสินค้า มาก
ชนิด ซึ งแต่ล ะชนิ ดมีปริ มาณสิ นค้า คงคลังแตกต่างกัน หรื อกิจการทีมีวสั ดุคงคลัง
หลายขันตอน ตังแต่วตั ถุดิบจนถึ งสิ นค้า สําเร็ จรู ป ทังนี จะเน้นวิธีปฏิ บตั ิเป็ นสําคัญ
ตลอดจนการนําหลักการไปดัดแปลงใช้ได้ การเน้นระบบการจัดการทีทันสมัย
143401 การจัดการโครงการ
Project Management
ศึก ษาวิธี ทาํ โครงการ ความสํา คัญของการวางแผน นโยบาย ขันตอน
การศึกษาความเป็ นไปได้ กระบวนการการตัดสิ นใจในการจัดการองค์ก าร
แนวความคิดในการกํา หนดวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์ก าร การวางแผน
โครงการ ความเป็ นไปได้ของโครงการ โดยศึกษาด้วยวิธีการจําลองโครงการและนํา
ผลงานเสนอต่อชันเรี ยน
143402 การพยากรณ์ธุรกิจ
Business Forecasting
ศึกษาถึ งความสําคัญของการพยากรณ์ ทีมีต่อการดําเนิ นธุรกิจ หลัก เกณฑ์
ทัวไปในการพยากรณ์ การเก็บรวบรวมข้อ มูลในการพยากรณ์ปัญหาทัวไปในการ
พยากรณ์ เทคนิ คและวิธีก ารต่างๆ ทีจะนํามาใช้ในการพยากรณ์ การคาดคะเน
ยอดขายของกิจการ การคาดคะเนทรัพยากรของธุรกิจ รวมทัง การตัดสิ นใจในการ
พยากรณ์ของธุรกิจ โดยดูจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ
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143403 การพัฒนาองค์การ
Organization Development
ศึกษาถึงทฤษฎีทางพฤติกรรมองค์การ รู ปแบบขององค์การ ความสัมพันธ์
ขององค์การกับสมาชิก ปัญหาและข้อขัดแย้งในองค์ก าร การแก้ไขปั ญหาใน
องค์ก าร การใช้เ ทคโนโลยีใ นการพัฒนา ด้า นการแข่ง ขัน โดยการศึก ษา
สภาพแวดล้อ มและสภาวะทางเศรษฐกิ จ ที เปลี ยนแปลงตลอดเวลาได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
143404 สัมมนาการจัดการ
Seminar in Management
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนในการจัดการแนวความคิดในการแก้ไข
ปัญหาและส่ งเสริ มให้เป็ นไปตามแนวทางทีวางไว้ นักศึก ษาจะต้องทํารายงาน
แสดงความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ ของการจัดการ
143406 การเจรจาต่อรอง
Negotiation
การศึกษาถึงการเจรจาโดยอาศัยหลักการเทคนิ คในการเจรจาต่อรอง การ
คํานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ การศึกษาถึงระยะเวลาในการชําระเงิน การเรี ยกเก็บ
เงิน พร้อมการฝึ กหัดโดยใช้กรณีศึกษารวมทังรูปแบบและวิธีการติดต่อทีทันสมัย
143407 หลักการจัดการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
Principles of Real-estate Management
ศึกษาถึงการบริ หารจะมุ่งเน้นทีจะทําให้ผศู้ ึกษาทราบถึงข้อมูลต่างๆ เกียวกับ
การศึก ษาถึงต้นทุนการผลิ ต การเขียนโครงการ แบบจําลอง การจัดการในเรื อง
แรงงาน การบริ หารงานขาย การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้ าหมายการ
เลือกสรรทําเลและทีตัง สาธารณูปโภคทีจําเป็ น การแก้ไขมลภาวะเพือสิ งแวดล้อม
ทีดี
143408 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
ศึก ษาถึงวัฒนธรรมภาษา วิธีการทางศุลกากร การติดต่อสื อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยในการติดต่อการชํา ระหนี การเรี ยกเก็บเงิน และ
รายละเอียดเฉพาะ เป็ นสิ งทีสําคัญในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ
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143409 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce
ศึกษาถึงแบบจําลองธุรกิจแบบต่างๆทีเหมาะสมกับการนําระบบเครื อข่ายที
เชือมต่อทัวโลกมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุ น การเปลียนแปลงและการขยายแนว
ทางการดําเนินงาน เช่น ธุรกิจการประมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นต้น การติดต่อใช้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบความปลอดภัยของการ
ชําระเงิน องค์ประกอบทีมีผลต่อความน่าเชือถือและความเสี ยงของการทําธุ รกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
143410 อินเตอร์เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ต โปรโตคอลทีซี พี/ไอพี (TCP/IP) เอสเอ็มทีพี
(SMTP) เอฟทีพี(FTP) เอชทีทีพี(HTTP) และไอพี(IP) ในอนาคต เทคโนโลยี
เครื อข่ายเว็บ ภาษาไฮเปอร์มาร์กอับ(Hyper Markup) และวีอาร์เอ็มแอล(VRML) การ
ติด ตังและดู แลอิ นเตอร์ เ น็ ต เซิ ร์ ฟ เวอร์ ระบบความปลอดภัย บนอิ น เตอร์ เ น็ ต
เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย รู ปแบบของแฟ้ มมัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการบีบอัดแฟ้ มข้อมูล
เทคนิคและเครื องมือในการพัฒนาระบบมัลติมีเดียและกราฟิ ก การประยุก ต์ใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิ ก และมัลติมีเดีย อินทราเน็ตเพือเพิ มผลผลิตให้
องค์กร และการทําธุรกิจผ่านสื ออินเตอร์เน็ต
143411 โปรแกรมประยุกต์ทางธุ รกิจ
Business Application Software
ศึก ษาเกียวกับคํา สั ง และวิธีก ารใช้ระบบโปรแกรมปฏิบตั ิการต่า งๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ใ นปั จจุ บนั ประโยชน์แ ละการนํา ไปใช้งานของโปรแกรม
สํา เร็ จรู ปแต่ละชนิ ด การนํา โปรแกรมสําเร็ จรู ปมาใช้ก บั งานด้า นธุ รกิ จต่า งๆ หรื อ
ศึกษาโปรแกรมสํา เร็ จรู ปในด้า นการออกแบบการนํา เสนอ สื อผสมทีนิ ยมใช้ใ น
ปัจจุบนั การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเหมาะสมในปัจจุบนั และการนําไปประยุก ต์ใช้
งานโดยเน้นให้ เหมาะสมกับลักษณะของระบบงานต่างๆ ฝึ กทักษะการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปต่างๆ
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143412 ภาษาอังกฤษทางด้านบริ หารธุรกิจ
English for Business Administration
กระบวนวิชานี มีเนื อหาเกียวกับภาษาอังกฤษธุ รกิจเน้นการฝึ กทัง 4 ทักษะ
โดยแนะนํารู ปแบบและลีลาในการติดต่อทางธุ รกิ จแบบง่าย ๆ คํา ศัพท์พืนฐานทาง
ธุรกิจ และภาษาพูดทีเหมาะสมในการดําเนิ นธุรกิจ อ่า นและเข้าใจโฆษณาการรับ
สมัครงาน เขียนประวัติย่อและจดหมายสมัครงาน และตอบคํา ถามในการสัมภาษณ์
เพือสมัครงานได้อย่างเหมาะสม บรรยายหน้าทีและคุณลักษณะของงานต่าง ๆ เข้าใจ
และใช้ศ พั ท์เ กี ยวกับเครื องใช้แ ละงานในสํา นัก งาน รับโทรศัพท์และจดบันทึก
ข้อความ รวมทังทําการนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ อ่ านเข้า ใจและเขียนจดหมาย
ประเภทต่า ง ๆได้ เช่น จดหมายขอร้ อ ง จดหมายตอบรับและปฏิเ สธ จดหมาย
อิเล็กทรอนิ ก ส์ เขียนวาระการประชุม บันทึกการประชุม และเข้าร่ วมการประชุ ม
รวมทังจัดการประชุมแก้ปัญหาทางธุ รกิจ และเขียนรายงานได้อ ย่างเหมาะสม และ
สามารถนําเสนอข้อมูลทางธุ รกิจ บรรยายกราฟและแผนภูมิได้
143413 การพนักงานสัมพันธ์
Employee Relations
ศึกษาสภาวะความสัมพันธ์ ความขัดแย้งโดยธรรมชาติระหว่า งนายจ้า งกับ
ลูกจ้าง มาตรฐานแรงงานสัมพันธ์ ซึ งกําหนดไว้โดยกฎหมายคุม้ ครองแรงงานใน
การทํา งาน การระงับขอร้องทุกข์ใ นสถานประกอบการ ทฤษฎีแ ละการบริ หาร
สหภาพแรงงาน การร่ วมเจรจาต่อรองการระงับข้อพิพาทแรงงาน การกระทําอันไม่
เป็ นธรรม การดําเนินคดีใ นศาลแรงงาน การจัดการเพือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง โดยยึดหลักจริ ยธรรม
143414 การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Selection of Human Resource
ศึก ษาการกํา หนดนโยบายการคัดเลื อ กบุค คล การวางแผนกํา ลังคน
หลักเกณฑ์วิธีก ารคัดเลือกบุคคล เครื องมือในการคัดเลือกบุคคล การสัมภาษณ์ การ
ทดสอบ เพือเพิ มความประทับใจ ความมุ่งมันทีจะเป็ นพนักงานทีดีขององค์การ
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143415 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
ศึกษากระบวนการพัฒนาบุค ลากร การฝึ กอบรม การประเมินผลการ
ฝึ กอบรม การสร้าง บรรยากาศการฝึ กอบรม ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิค
การเป็ นวิทยากรฝึ กอบรมทีดี
143311 การประกอบการธุรกิจอาเซียน
Entrepreneurship of Asean business
ศึกษาความหมายและแนวทางในการเป็ นผูป้ ระกอบการและการเสริ มสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ เพือให้ผบู ้ ริ หารมีความคิดริ เริ มทีจะประกอบธุ รกิจของตนเอง
ระหว่า งประเทศในเขตอาเซี ยน หรื อใช้แนวทางของผูป้ ระกอบการมาเสริ มสร้าง
ประสิ ท ธิ ภ าพในองค์ก าร รวมทังให้มี ก ารจัดสัม มนาผูป้ ระกอบการเพื อเป็ น
กรณีศึกษา
143312 143312 การจัดการองค์การและสิ งแวดล้อมสาขาวิชาธุรกิจ
Managing Organization and Environment in Asean business
ศึกษาเทคนิ ค การวิเ คราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ าง ธุ ร กิจกับสิ งแวดล้อ ม
รวมถึงหลักในการบริ หารและหน้าทีสําคัญของผูบ้ ริ หาร เพือเป็ นประโยชน์ต่อ การ
บริ หารธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ และศึกษา
หลักจริยธรรมของกาดําเนิ นธุรกิจในระดับอาเซี ยน
143313 143313 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการในธุ รกิจอาเซียน
Management Information System in Asean business
ศึกษาถึ งแนวความคิด ความหมาย และบทบาทของระบบสารสนเทศ
ศาสตร์ทางการจัดการ วิวฒ
ั นาการและการพัฒนาทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ การ
ประมวลข้อมูล อีเลกโทรนิ กส์ การจัดการองค์การหน่ วยงานทีทําหน้า ทีประมวล
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เกียวกับข้อมูลทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
143314 การบริ หารโดยมุ่งเน้นคุณค่า
Value Based Management
ศึ ก ษาถึ ง การบริ หารองค์ ก ารภายในโดยมุ่ ง เน้ น ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล
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143315 การพัฒนาธุรกิจทียังยืน
Sustainable business development
เป็ นการศึกษาเทคนิควิธีการในการพัฒนาธุรกิจในระยะยาวให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และคุณภาพ
143316 การบริ หารการสื อสารในองค์การ
Organization communication Development
การศึกษารู ปแบบการสือสารทีมีประสิทธิภาพในองค์การรวดเร็ว ปลอดภัย
143317 ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ
Organization Theory and design
ศึกษาถึงวิธีการในการนําทฤษฎีมาปรับใช้ในการออกแบบองค์การเพือการ
ดําเนินงานทีมีประสิ ทธิภาพ
143318 การจัดการวิสาหกิจและการสร้างธุ รกิจใหม่
Enterprises Management and New Venture Creation
ศึกษาหลักการและแนวทางต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการวิส าหกิจโดย
ประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างธุรกิจใหม่ วิวฒั นาการของวิสาหกิจ
บทบาทและหน้า ทีของผู ้ประกอบการวิ ส าหกิ จ การวางแผนการผลิ ตและการ
ดํา เนิ น งาน การจัดการความเสี ยงของกิ จการ การวางแผนเชิ งกลยุทธ์สํา หรั บ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ การจัดการด้านการเติบโต การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของ
กิจการ การแสวงหาและการประเมินโอกาสในการประกอบการและการสร้างธุ รกิจ
ใหม่สําหรับวิสาหกิจ
143319 การจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
Business Management with technology
การใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื องมือในการจัดการธุ รกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบั
การดํา เนิ นธุ รกิจการประยุกต์ใช้ก ารสื อสารข้อมูล และเครื อข่า ยเพือการใช้งานใน
ธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การทําธุรกิจผ่านระบบออนไลน์และการใช้สังคม
เครื อข่ า ยในการจัด ธุ ร กิ จ แนวทางการจั ด การธุ ร กิ จ บริ การและการตลาด
อิเล็กทรอนิ ก ส์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการนํามาประยุก ต์ใช้งานในการจัดการ
ธุรกิจ

3-0-6

3-0-6

3-0-6

3-06

3-0-6

143320 ธุรกิจออนไลน์
OnlineBusiness
การสร้างและการเปิ ดร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ การจดโดเมนเนม และ
ทะเบียนพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบัญชีอีเมลและบัญชีธนาคารทางออนไลน์
การโปรโมตสินค้าด้วยระบบออนไลน์ การบริการด้วยระบบออนไลน์ การใช้
ประโยชน์จากสังคมออนไลน์ และกฎหมายทีเกียวข้องกับการทําธุรกิจออนไลน์
143416 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพือความสามารถในการแข่งขัน
Strategic Management for Competitiveness
ศึกษาการพัฒ นาทัก ษะการกําหนดกลยุทธ์ทีดี กว่า สําหรับองค์การ โดยเริ มจาก
ศึกษาการตรวจสอบสภาพแวดล้อมองค์การภายนอกและภายในทังในระดับโลกและ
ระดับท้องถิ น การวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม กลยุทธ์ระดับองค์การและระดับ
ธุรกิจ กลยุทธ์ใ นการแข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมทียังไม่มีการรวมตัว กลยุทธ์การ
แข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมทีเจริญ
เต็มที กลยุทธ์การแข่งขันสําหรับอุตสาหกรรมทีถดถอย
4.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
153201 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
JAVA Programming Language
ศึก ษาโครงสร้า งและส่ ว นประกอบของโปรแกรมภาษาจาวา คํา สั งรับและ
แสดงผลรู ปแบบข้อมูลต่างๆ ในภาษา การเขียนโปรแกรมด้สยคําสั งและฟังก์ชนั ใน
รู ปแบบทีเหมาะสมของภาษา
153205 เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
Information Technology in ASEAN Countries
ศึกษาระบบโครงสร้า ง, องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์
และซอฟต์แ วร์ ก ารประยุ ก ต์ข องคอมพิ ว เตอร์ ระบบสื อสารและเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แ วร์ แ พคเก็ จและแอพลิ เคชัน ความรู ้ เ บื องต้น เกี ยวกับ การ
ประมวลผลข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศและการจัดการระบบ
สารสนเทศ ระบบมัลติมีเดีย แอพลิเคชัน เปรี ยบเทียบระหว่างประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม
อาเซี ยน
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153206 การโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming
องค์ประกอบของภาษาแบบวิชวล การทํางานกับโค้ดและฟอร์ม พืนฐานในการ
เขีย นโปรแกรม การใช้เ ครื องมื อ ในการออกแบบหน้า จอโปรแกรม การเขี ย น
โปรแกรมเมือเกิดเหตุการณ์ทีสนใจ การเขียนโปรแกรมทีติดต่อ กับฐานข้อมูล การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนวินโดว์
153301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
Object Oriented System Analysis and Design
ศึกษาเทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้แบบจํา ลองระบบเชิงวัตถุ
แนวความคิดของคุณ ลักษณะของการจําลองเชิง วัตถุ ก ารจํา ลองกระบวนการทาง
ธุรกิจโดยใช้แบบจําลองเชิงวัตถ
153305 โปรแกรมประยุกต์ดา้ นการบัญชี
Computer Application in Accounting
ศึกษาระบบการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์กบั งานบัญชี บัญชี
แยกประเภทบัญชีเจ้าหนี บัญชีลูกหนี บริ หารสิ นค้าคงเหลลือ เงินเดือ น วิเคราะห์งบ
การเงิน
153306 ระบบฐานข้อมูลชันสู ง
Advanced database System
เทคนิ ค การทํา ขบวนการสอบถามให้มีการทํา งานทีมีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด
แนวความคิดของทรานเชคชั น เทคนิ ค การควบคุมการเข้า ถึงพร้อมๆกันของผูใ้ ช้
หลายคน เทคนิ คการกูฐ้ านข้อมูล
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153310 การดําเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
E-Commerce in ASEAN Countries
ศึกษาแบบจํา ลองธุ รกิจแบบต่างๆ ทีเหมาะสมกับการนํา ระบบเครื อข่ายที
เชือมต่อทัวโลกมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุ น การเปลียนแปลงและการขยายแนว
ทางการดําเนินงาน เช่น ธุรกิจการประมูลอิเล็กทรอนิก ส์ ตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นต้น การติดต่อใช้บริ ก ารพาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิ กส์ ระบบความปลอดภัยของการ
ชําระเงิน องค์ประกอบทีมีผลต่อความน่า เชือถือและความเสี ยงของการทําธุ รกรรม
พาณิชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ ศึกษารู ปแบบการดํา เนิ นธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ของ
ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน เพือนําข้อมูลทีได้มาใช้ประโยชน์ในการทําธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ตกับประเทศต่าง ๆ
153312 จริ ยธรรมและกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์สากล
Ethics and the Law on the Electronic Frontier
ความสั มพันธ์ระหว่า งกฎหมาย นโยบายและเทคโนโลยีทีมีเกี ยวข้อ งกับ
หัวข้อทีมีการโต้เถียงกันเกียวกับการใช้งานอินเตอร์ เน็ตอย่างเหมาะสม ความเป็ น
ส่ ว นตัว กฎข้อ บัง คับ และเทคโนโลยีเ กี ยวกับ การใช้ง านและการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล
ข้อบังคับและกฎเกียวกับอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง ๆ
153313 การออกแบบแอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณ์เคลือนที
Designing Mobile Applications
การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลือนที โดย
ศึกษาเกียวกับระบบปฏิบตั ิการของอุปกรณ์เคลือนที การนําแอปพลิเคชันมาบริ หาร
จัดการเทคโนโลยีทีสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
153315 การออกแบบเว็บไซต์แบบ responsive
Responsive Web Design
การออกแบบเว็บไซต์ดว้ ยแนวคิดใหม่ทีจะทําให้เว็บไซต์ สามารถแสดงผลได้
อย่า งเหมาะสม บนอุปกรณ์ทีแตกต่ างกัน การพัฒ นาเว็บไซต์ดว้ ย HTML, CSS,
JavaScript และ Jquery
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153317 เทคโนโลยีมลั ติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ
Multimedia Technology for Business
ศึกษาชนิดข้อมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบดิจิทลั
การปรับ แต่ งลดขนาดข้อ มูล ที จัดเก็ บข้อ มู ล มัล ติ มีเ ดี ย การใช้เ ครื องมือ อุ ปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ทีเหมาะสมในการสร้างมัลติมีเดีย อาทิ เสี ยง วิดีโอ
รู ป ภาพ ภาพเคลื อนไหว (Animation) ภาพสามมิ ติ การผลิ ต สื อ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ ไฮเปอร์ลิงค์ การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ
153318 เทคโนโลยีการบริ การเว็บ
Web Services Technology
ปัญหาในการวิเคราะห์แ ละออกแบบโปรแกรมประยุกต์เว็บตังแต่ข นาดเล็ก
จนถึ ง ขนาดใหญ่ ง านประยุ ก ต์ร ะดับ องค์ก ร โปรแกรมประยุก ต์ที กระจายใน
อินทราเน็ต เอกซ์ทราเน็ต และอินเทอร์เน็ตมาตรฐานโพรโทคอลและมาตรฐานส่ วน
ต่อ ประสานสํ า หรั บเว็บ ความมั นคงของเว็บ ระเบี ยบวิ ธี เชิ ง วิ ศวกรรมของเว็บ
สถาปั ต ยกรรมและส่ วนประกอบของเว็ บ โครงสร้ า งพื นฐานของพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ การบูรณาการระหว่างเว็บและฐานข้อมูล มาตรฐานและเทคโนโลยี
การบริ การเว็บ การพัฒนางานประยุกต์เชิง web - based
153404 ระบบคลังข้อมูลและ ระบบเหมืองข้อมูล
Data Warehouses and Data Mining
วิวฒั นาการของระบบช่วยตัดสิ นใจ (DecisionSupport System)ความรู ้เบืองต้น
เกียวกับดาต้าแวร์ เ ฮ้า ส์ (Data Warehouse) โครงสร้า งการทํา งานและลักษณะการ
จัดเก็บข้อมูล
153409 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
Special Topics in Information Technology
ศึก ษาหัว ข้อ เรื องในปั จ จุ บันที น่ า สนใจและเป็ นประโยชน์ ที เกี ยวข้อ งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การอภิปรายและการนําเสนอประเด็นต่างๆทีเกียวกับปัญหา
ความก้าวหน้า
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153411 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้กบั คอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
ธรรมชาติและความสําคัญของปัญหาทีเกียวข้องกับประสิ ทธิ ภาพในการติดต่อ
ระหว่างผูใ้ ช้กบั คอมพิวเตอร์ การออกแบบและประเมินผลส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ การ
พัฒ นาส่ ว นติ ด ต่ อ กับ ผู ้ใ ช้ใ นแบบกราฟิ ก สถาปั ต ยกรรมด้า นฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์ เทคนิคการนําเข้าและแสดงผลข้อมูล รู ปแบบของปฏิสัมพันธ์
153413 การสร้างภาพเคลือนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Animation
อัลกอริ ธึม โครงสร้างข้อมูลและเทคนิคทีใช้ในการสร้างต้นแบบและการสร้าง
ฉากเคลือนทีองค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เทคนิ คการผสมผสาน
พารามิเตอร์ การสร้ างภาพเคลื อนไหวแบบ free-form การกําหนดเฟรมสํา หรับ
ภาพเคลือนไหว ภาพเคลือนไหวเชิงกระบวนการและเชิงพฤติกรรม
153418 ภาษาอังกฤษสําหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์
English for Computer Use
ศึก ษาภาษาอัง กฤษที เกี ยวข้อ งกับคอมพิ วเตอร์ การฝึ กทัก ษะทางด้า น
ไวยากรณ์ในการนําไปประยุกต์ใช้งาน การอ่าน การทํา ความเข้าใจคํา ศัพท์พืนฐาน
ต่างๆ เกียวกับคอมพิวเตอร์ ตลอดจนฝึ กหัดการใช้ศพั ท์และความหมายของถ้อ ยคํา
เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ การแปล การเขียน และการฟัง
153419 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศสําหรับผูป้ ระกอบการ
Information Technology Application for Entrepreneur
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น ระบบ
สิ นค้าคงคลังระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบการบริ หารงาน ระบบการจัดการงาน
บุคลากร การผลิต
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