คําอธิบายรายวิชา
หมวดศึกษาทัวไป
001102

3(3-0-6)
การเมืองและการปกครองไทย
Thai Politics and Public Administration
ศึกษาถึงทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจองค์กรต่างๆ ของรัฐ สิ ทธิ - เสรี ภาพของประชาชน
สิ ทธิระหว่างรัฐ - เอกชน ความหมายและความจําเป็ นของการปกครองโดยกฎหมาย แนวคิดเรื อง
นิติรัฐ และธรรมาภิบาล(Good Governance) ศึกษาถึงการจัดระเบียบการปกครองของไทย
และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมืองของรัฐ ศึกษาหลักการเบืองต้นของกฎหมาย
มหาชนทีเกียวข้องกับการเมืองและการปกครอง

001106

เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้งาน
Sufficient Economic and Applications
ศึกษาแนวคิดเกียวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั การประยุกต์ใช้งานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมทังการศึกษาจากกรณี ศึกษาและ
ศึกษาดูงานจากสถานทีจริ ง

3(3-0-6)

001107

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Day life
ศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายทีเกียวข้องกับชีวิตประจําวันทีบุคคลทัวไปควรรู ้ของ
กฎหมายมหาชน กฎหมายเกียวกับบุคคล กฎหมายเกียวกับสิ งแวดล้อม และกฎหมายการจราจร

3(3-0-6)

001108

เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง
Economy, Law, and Politics
ศึกษาความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมืองในระดับท้องถิ น ประเทศ
และระหว่างชาติ การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลกระทบของเศรษฐกิจ กฎหมายและการเมืองทีมีต่อ
ประชาชนและประเทศ

3(3-0-6)

001109

การเสริ มสร้างคุณภาพชีวิต บุคลิกภาพ และภาวะผูน้ าํ
Leadership, Personality, and Life Quality Development
ศึกษาเกียวกับคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบนั โดยเน้นเรื องการเสริ มสร้าง การดูแลรักษา
และพัฒนาสุ ขภาพตลอดจนสมรรถภาพของร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ศึกษามารยาทในการเข้าสังคม การแสดงออกในทีสาธารณะ และภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ โดย
ให้ผศู ้ ึกษาฝึ กปฏิบตั ิในสถานทีจริ งหรื อจําลองสถานการณ์จริ ง

3(1-4-6)

002101

มนุษย์กบั สังคม
Man and Society
ศึกษาเกียวกับคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบนั โดยเน้นเรื องการเสริ มสร้าง การดูแลรักษา
และพัฒนาสุ ขภาพตลอดจนสมรรถภาพของร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

3(3-0-6)

002102

จิตวิทยาทัวไป
General Psychology
ศึกษาความเป็ นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรี ระวิทยาเบืองต้นทีเกียวข้องกับจิตวิทยา
ความเจริ ญและพัฒนาการ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ ทัศนคติ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา

3(3-0-6)

002108

ทักษะการศึกษาและการวิจยั
Study and Research Skills
ศึกษาและเพิ มพูนทักษะในการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยศึกษาการใช้เวลาให้
เหมาะสม ศึกษาวิธีฟังและจดคําบรรยาย การอ่านตํารา การเตรี ยมตัวสอบ วิธีทาํ ข้อสอบ
การคิดคะแนนสะสม การใช้หอ้ งสมุดและสื บค้นสารสนเทศ การศึกษาค้นคว้า ศึกษาเกียวกับ
ระเบียบวิธีการวิจยั การอ่านผลการวิจยั การเขียนรายงานหรื อภาคนิพนธ์ ฝึ กปฏิบตั ิโดยใช้
โครงการวิจยั ขนาดเล็กในหัวข้อทีสนใจ

3(2-2-6)

002109

ปรัชญาและตรรกศาสตร์
Philosophy and Logic
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับหลักปรัชญาและหลักตรรกศาสตร์ ทีสามารถนํามาใช้การ
ดํารงชีวิตประจําวัน การศึกษา และการประกอบอาชีพ

3(3-0-6)

002110

อารยธรรม วัฒนธรรมและดนตรี ไทย
Thai Civilization, Culture and Music
ศึกษาถึงวิวฒั นาการ การปรับตัวและประสมประสานของอารยธรรมและวัฒนธรรมไทย
กับอารยธรรมและวัฒนธรรมของชาติอืน ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับศิลปะดนตรี ของไทยใน
ภาคต่างๆ รวมทังการอนุรักษ์และส่ งเสริ มอารยธรรม วัฒนธรรมและดนตรี ไทย

3(2-2-6)

002111

พุทธศาสตร์ เพือความเป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์
Buddhism for Perfect Human Being
เพือให้เข้าใจ “แก่น” ของพระพุทธศาสนาอันจะนํามาปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันของแต่ละ
บุคคล การฝึ กปฏิบตั ิเกียวกับสมาธิและวิปัสสนาเพือเป็ นทางไปสู่สันติสุขของบุคคลและสังคม

3(2-2-6)

003101

ภาษาไทยเพือการสื อสาร
Thai for Communication
ศึกษาหลักการสื อสาร ประเภทของภาษา พัฒนาทักษะการสือสารโดยการ ใช้ภาษาเป็ น
เครื องมือในการสื อสารทังภาษาพูดและภาษาเขียน นักศึกษาจะได้ฝึกหัดในสถานการณ์จาํ ลอง
โดยการแสดงบทบาทต่างๆ กัน ศึกษาและฝึ กทักษะเกียวกับการเขียน และการเขียนประเภท
อืนๆ ทีจําเป็ นสําหรับวิชาชีพ รวมทังศึกษาและฝึ ก
ทักษะการอ่านเพือสรุ ปสาระสําคัญการวิเคราะห์สาระจากเรื องทีอ่าน ศึกษาหลักกลวิธีและฝึ ก
ทักษะการรับสาร การพูดในโอกาสและสถานการณ์

3(2-2-6)

003102

3(2-2-6)
ภาษาอังกฤษ 1
English I
ศึกษาและทบทวนความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและ
เขียน ในหัวข้อต่าง ๆ ทีใช้ในชีวิตประจําวันโดยเน้นรู ปแบบการเรี ยนการสอน เพือให้สามารถ
นําไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริ งพัฒนาความสามารถในการใช้ทกั ษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ
ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึ กทักษะในการใช้แหล่งค้นคว้านอกห้องเรี ยนต่าง ๆ เพือ
เสริ มสร้างความสามารถทีจําเป็ นในการสื อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรี ยนทีครอบคลุมหัวเรื อง
ทีหลากหลาย เตรี ยมผูเ้ รี ยนให้เข้าใจลักษณะภาษาในเชิงวิชาการทีใช้ในสถานการณ์จริ งประกอบ
กับแบบฝึ กหัดเพือฝึ กทักษะด้านไวยากรณ์และคําศัพท์

003103

3(2-2-6)
ภาษาอังกฤษ 2
English II
การเรี ยนภาษาอังกฤษขันพืนฐานต่อเนืองจากกระบวนวิชาภาษาอังกฤษพืนฐาน 1 ซึ ง
มีจุดมุ่งหมายพัฒนา ความสามารถทางภาษา ในการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร ทังทางด้าน
การพูดและการเขียน เพือพัฒนาโครงสร้างทางภาษาและไวยากรณ์ เพือตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง มีส่วนร่ วมในการมีปฎิสัมพันธ์ทางสังคมได้อย่าง เหมาะสม เข้าใจและตระหนักถึง
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ ใช้ภาษาอังกฤษเพือสื บค้นหาข้อมูลเพือสร้างองค์
ความรู ้ในรู ปแบบของการพูดและการเขียน มีส่วนร่ วมในบริ บททางวิชาการ และเพือ ความ
เพลิดเพลิน และเพิ มพูนความรู ้ ในบริ บททางสังคมทังในและนอกมหาวิทยาลัย และส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต

003201

ภาษาอังกฤษ 3
English III
การใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารโดยเน้นทัง 4 ทักษะได้แก่ทกั ษะการฟังสันๆ เพือ
จับใจความสําคัญ การพูดทักทาย การแนะนํา ตัวเอง การขอและให้ขอ้ มูล การต้อนรับ การพูด
โทรศัพท์ ตีความและสรุ ปความ การพูดแสดง ความยินดี เสี ยใจและขอโทษ การให้เหตุผล การ
ฝึ กเขียนความเรี ยงหลักการอ่านและการฝึ กอ่านเพือจับใจความสําคัญ การอ่านเพือตีความและ
สรุ ปความ เช่น การอ่านหนังสื อพิมพ์ อ่านข่าว บทความ การโฆษณา การฝึ กเขียนย่อหน้าและ
บันทึกข้อความสันๆ มีหนังสื ออ่านนอกเวลาประกอบ

3(2-2-6)

004101

สถิติพืนฐาน
Basic Statistics
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การนําเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ขนพื
ั นฐาน การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็ น แบบไม่
ต่อเนืองและแบบต่อเนือง การแจกแจงการชักตัวอย่าง การประมาณค่า และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางสถิติดว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยฝึ กใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีเหมาะสม

3(3-0-6)

004102

มนุษย์กบั สภาพแวดล้อม
Man and Environment
ศึกษาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมสังคม
เศรษฐกิจและอนาคตของมนุษย์ โดยพิจารณาถึงปัญหาพลังงาน ประชากร การเปลียนแปลง
สภาพแวดล้อม การอยูร่ ่ วมกันของสิ งมีชีวิต การสร้างจิตสํานึกและความร่ วมมือให้กบั ชุมชน
เพือการอนุรักษ์และปรับปรุ งสิ งแวดล้อม รวมทังให้มีการศึกษาจากกรณี ศึกษาด้านสิ งแวดล้อม

3(3-0-6)

004103

คณิ ตศาสตร์ พืนฐาน
Basic Mathematics
ศึกษาตรรกศาสตร์ และทฤษฎีของเซต ระบบจํานวน ความสัมพันธ์ฟังก์ชนั และกราฟ
ฟังก์ชนั พีชคณิ ตและฟังก์ชนั ทรานเชนเคลตัล กราฟและสมการเส้นตรง พาราโบลาวงกลม อิ
ลิปส์และไฮเปอร์ โบลา เมทริ กซ์และดีเทอร์ มิเนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น การเรี ยงลําดับ การ
จัดหมู่ ทฤษฎีทวินาม และการ

3(3-0-6)

004104

คณิ ตศาสตร์
Mathematics
ศึกษาถึงดอกเบียและค่ารายปี อสมการอย่างง่าย เมทริ กซ์และดิเทอร์ มิเนนท์ ค่าลิมิต
ของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์และการหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั แบบต่างๆ การประยุกต์ของอนุพนั ธ์
ได้แก่การหาค่าสู งสุ ดและตําสุ ด การอินทิเกรตฟังก์ชนั พีชคณิ ต และการประยุกต์อินทิกรัลทีมี
ค่าจํากัดและไม่จาํ กัด การหาอนุพนั ธ์เฉพาะส่ วน

3(3-0-6)

004105

3(3-0-6)
แคลคูลสั ประยุกต์สาํ หรับธุรกิจ
Applied Calculus for Business
ค่าลิมิตของฟังก์ชนั อนุพนั ธ์และการหาอนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั แบบต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้ของอนุพนั ธ์ในเชิงธุรกิจ การอินทิเกรตฟังก์ชนั พีชคณิ ต และการประยุกต์ใช้อินทิกรัล
ทีมีค่าจํากัดและไม่จาํ กัดในเชิงธุรกิจ

004113

ระบบคอมพิวเตอร์
Computer systems
ศึกษาเกียวกับความรู ้เบืองต้นทางคอมพิวเตอร์ ระบบจํานวน การแทนเลขฐานแบบ
ต่างๆ การบวกและการลบเลขฐาน รหัสมาตรฐานเอปซี ดิก และแอสกี คุณสมบัติทางตรรกของ
อุปกรณ์ทีใช้เก็บ และประมวลผลข้อมูล การแบ่งส่ วนหน่วยความจํา ส่ วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ ชุดคําสั ง กระแสข้อมูลและแผนภาพระบบควบคุมของการประมวลอย่างง่าย
อุปกรณ์รับเข้า/ ส่ งออกและระบบควบคุมหน่วยความจําแคช

3(2-2-6)

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน

003105

ภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ
English for Careers
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้เข้าใจเพือฝึ กฝนทักษะทัง 4 ทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน การ
เขียนข้อความระดับย่อหน้าและฝึ กฝนทักษะการอ่านโดยการจับประเด็นเรื องเพือใช้เป็ นข้อมูลในการ
เขียน นอกจากนีนักศึกษายังได้ฝึกทักษะการ เขียนเพือสมัครงาน ใช้เทคนิคต่าง ๆ หาแนวคิด ประเด็น
และหัวข้อทีจะเขียนข้อความระดับย่อหน้า เขียนประโยค นําเรื อง หรื อประโยคนําเสนอประเด็นหลัก
(Topic sentence) ได้อย่างกระชับ ชัดเจนจดบันทึกย่อบทอ่านได้ถูกต้องเพือเขียนระดับย่อหน้าอ่าน
และเข้าใจ จุดประสงค์และทัศนคติของผูเ้ ขียนต่อเรื องทีเขียนได้เข้าใจหลักการหางานทําในส่ วนที
เกียวกับ การอ่านและเข้าใจประกาศรับสมัครงาน - การกรอกแบบฟอร์ มสมัครงาน - การเขียน
ประวัติยอ่ และจดหมายสมัครงาน - การใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารโดยเน้นทักษะการฟังและการ
พูดเพือการสัมภาษณ์งาน การตอบคําถาม สัมภาษณ์สมัครงาน

3(2-2-6)

101201

การจัดการองค์การและสิ งแวดล้อม
Managing Organization and Environment
ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ธุรกิจกับสิ งแวดล้อม รวมถึงหลักในการ
บริ หารและหน้าทีสําคัญของผูบ้ ริ หาร เพือเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารธุรกิจให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ และศึกษาหลักจริ ยธรรมของการดําเนินธุรกิจ

3(3-0-6)

101203

การเงินธุรกิจ
Business Finance
ศึกษาขอบเขต บทบาท และหน้าทีของฝ่ ายการเงิน เป้ าหมาย และความสําคัญของการ
บริ หารการเงินของธุรกิจ รู ปแบบของธุรกิจ เทคนิคของการวิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบืองต้นใน
การบริ หารการเงินของธุรกิจ ให้มีประสิ ทธิภาพ ทังในด้านการวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน
และการจัดสรรเงินทุน

3(3-0-6)

101204

3(3-0-6)
หลักการตลาด
Principles of Marketing
ศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิจกรรมหลักทางธุรกิจอย่าง
หนึง โดยกล่าวถึงหลักการตลาด พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หน้าทีทางการตลาด สถาบันทางการตลาด
และบทบาทของการตลาดทีมีต่อเศรษฐกิจและสังคม

101301

3(3-0-6)
การจัดการการผลิตและการปฏิบตั ิการ
Production and Operation Management
ศึกษาหน้าที ปัญหา เทคนิคการแก้ปัญหา และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารในการปฏิบตั ิการของ
กิจการด้านการผลิตและกิจการด้านการบริ การ หัวข้อศึกษาประกอบด้วยผลกระทบเชิงกลยุทธ์ของการ
ปฏิบตั ิการกระบวนการผลิต การวัดงาน การวางแผนและตารางการปฏิบตั ิการ การควบคุมสิ นค้า
คงเหลือ การจัดซือและการควบคุมคุณภาพ

101302

3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
ศึกษาถึงบทบาทความรับผิดชอบและหน้าทีของหน่วยงานบริ การทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
การวางแผนกําลังคน การสรรหาบุคคล การอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การจ่าย
ค่าตอบแทน การเงือนไขและโยกย้ายพนักงาน การจัดสวัสดิการ การส่ งเสริ มกําลัง การติดต่อสื อสาร
แรงงานสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายแรงงาน

101401

3(3-0-6)
การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ
Strategic Management and Business Policy
วิเคราะห์และอภิปรายสถานการณ์ทางธุรกิจจากกรณี ตวั อย่างโดยเน้นไปทีการกําหนดกลยุทธ์
และนโยบายเพือการตัดสิ นใจและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทีมีอิทธิพลโดยการบูรณาการทังตัวแบบ
ทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตัดสิ นใจ ทีครอบคลุมขอบเขตเชิงหน้าทีของธุรกิจทุกด้าน
รวมทังแนวคิดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารธุรกิจ

291104

การบัญชีเบืองต้น
Introduction to Accounting
ศึกษาหลัก และข้อปฏิบตั ิทางการบัญชี การวิเคราะห์ การบันทึก และการจําแนกประเภท
รายการทางการเงิน ตลอดจนจัดทํางบการเงินการปรับปรุ งรายการเมือสิ นสุ ดงวด การบัญชีของธุรกิจ
ซือขายสิ นค้า บัญชีคุมยอดและสมุดรายวันเฉพาะระบบใบสําคัญและภาษีมูลค่าเพิ ม

3(2-2-6)

291201

3(2-2-6)
การบัญชีบริ หาร
Managerial Accounting
อธิบายความหมายและวิเคราะห์ความหมายของข้อมูลทางการบัญชี เพือประโยชน์ในการ
บริ หาร เช่น การรายงานภายในเพือใช้ในการควบคุม การวิเคราะห์งบการเงินขันต้น งบแสดงการ
เปลียนแปลงฐานะการเงิน และงบแสดงการเคลือนไหวของเงินทุน การใช้ขอ้ มูลจากบัญชีตน้ ทุนเพือ
การบริ หาร ความสําคัญของต้นทุน ปริ มาณและกําไร การใช้งบประมาณ การวางแผนควบคุม
ต่างๆ โดยเน้นให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงการใช้ขอ้ มูลและข้อจํากัดต่างๆ ของข้อมูลทางบัญชี

391303

3(3-0-6)
การภาษีอากร
Taxation
ศึกษาถึงลักษณะ หลักการ และ วิธีการคํานวณภาษีอากรทุกประเภท ทีจัดเก็บในประเทศ
ไทยเป็ นภาษีประมวลรัษฏากร กฎหมายศุลกากร กฎหมายสรรพสามิต และภาษีทีจัดเก็บโดยองค์การ
บริ การส่ วนท้องถิ น และวิธีการอุทธรณ์การประเมินภาษีทุกประเภท

391304

3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจ
Business law
ศึกษาถึงหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาและหนี หลักกฎหมายซือขาย เช่าทรัพย์ เช่าซือกูย้ มื เงิน
(รวมทังสัญญากูเ้ บิกเงินเกินบัญชีหรื อสัญญาบัญชีเดินสะพัด) หลักกฎหมายว่าด้วย คําประกัน จํานอง
จํานํา หลักกฎหมายว่าด้วยตัวแทน และกฎหมายว่าด้วยตัวเงิน หุน้ ส่ วนบริ ษทั หลักกฎหมายว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา

491202

การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและเชิงปริ มาณ
Quantitative and Statistical Analysis
ศึกษาการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกียวกับค่าเฉลียและสัดส่ วนของประชากรการทดสอบ
ไคกําลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่ายการ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา ทฤษฎีการตัดสิ นใจ การโปรแกรมเชิงเส้น PERT CPM และการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปทีเกียวข้องกับหัวข้อทีศึกษา

3(3-0-6)

591201

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
Microeconomics
การกําหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน แนวความคิดรากฐานของทฤษฎีอรรถประโยชน์
และเส้นความพอใจเท่ากันเกียวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค แนวความคิดรากฐานของทฤษฎีการผลิต
ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน รู ปแบบต่าง ๆ ของตลาดกับดุลยภาพของหน่วยผลิตและอุตสาหกรรม
ทฤษฎีทวๆ
ั ไปว่าด้วยตลาดและราคาของปัจจัยการผลิต

3(3-0-6)

591202

3(3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ มหภาค
Macroeconomics
แนวความคิดขันพืนฐานของเศรษฐศาสตร์ มหภาค ความหมายและการวัดรายได้ประชาชาติ
องค์ประกอบและตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ การบริ โภค การลงทุน รายจ่ายรัฐบาล และการค้า
ต่างประเทศ ระดับรายได้และผลผลิตดุลยภาพ ระบบธนาคาร อุปทานของเงินและอุปสงค์ต่อเงิน
อัตราดอกเบีย การกําหนดระดับราคา เงินเฟ้ อและเงินฝื ด นโยบายทีจะแก้ไขภาวะเงินเฟ้ อและเงินฝื ด

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
เอกบริหารธุรกิจ
102401 สัมมนาการบริ หารธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Business Management
ศึกษาถึงปัญหาด้านต่างๆทางการบริ หารธุรกิจ ในระดับการวางแผนงาน การปฏิบตั ิงานและ
การควบคุมงานการดําเนินงานโดยเน้นถึงการวิเคราะห์ การกําหนดปัญหา การค้นหาสาเหตุของปัญหา
และการหาแนวทางแก้ไขทางการบริ หารธุรกิจ ตลอดจนการปรับปรุ งการดําเนินงานของกิจการ โดยใช้
กรณี ศึกษาถึงกิจการทีประสบความสําเร็ จและประสบความล้มเหลวในด้านต่างๆทังในอดีตและปัจจุบนั
ฝึ กหัดให้นกั ศึกษารู ้จกั นําวิชามาประยุกต์ และแก้ปัญหาทังในรู ปการทํารายงาน รวมทังการอภิปรายใน
ลักษณะต่างๆ
102402 การประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
ศึกษาความหมายและแนวทางในการเป็ นผูป้ ระกอบการและการเสริ มสร้างความคิด
สร้างสรรค์ เพือให้ผบู ้ ริ หารมีความคิดริ เริ มทีจะประกอบธุรกิจของตนเอง หรื อใช้แนวทางของ
ผูป้ ระกอบการมาเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในองค์การ รวมทังให้มีการจัดสัมมนาผูป้ ระกอบการเพือเป็ น
กรณี ศึกษา
122203 การบริ หารการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
ศึกษาถึงบทบาทของการบริ หารการเงิน หน้าทีของผูบ้ ริ หารการเงินและเป้ าหมายของการ
บริ หารการเงินของธุรกิจ ศึกษาเทคนิคต่างๆในการบริ หารการเงิน การวิเคราะห์เพือการวางแผนและ
พัฒนาการตัดสิ นใจ ทางการเงิน เทคนิคในการบริ หารสิ นทรัพย์หมุนเวียน การวางนโยบาย เกียวกับการ
บริ หารหนีสิ นและสิ นค้าคงเหลือ การวิเคราะห์งบประมาณจ่ายลงทุนภายใต้สถานการณ์ต่างๆการกําหนด
โครงสร้างเงินทุนและส่ วนผสมทางการเงินทีเหมาะสมจากหนีสิน และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และจากตราสาร
ทางการเงินใหม่ ๆ การประเมินมูลค่าและต้นทุนของเงินทุนเพือนํามาใช้ในการตัดสิ นใจจัดหา การจัดหา
เงินทุนระยะสัน ระยะปานกลางและระยะยาว การตีราคาของธุรกิจ และการกําหนดนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล

122409 การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
3(2-2-6)
Financial Analysis for Project Evaluation
ศึกษาถึงความหมายและหลักการ ความสําคัญของการวิเคราะห์และประเมินโครงการทาง
การเงิน การนําเครื องมือต่างๆทางการเงิน เช่น การประมาณการกระแสเงินสด งบกําไรขาดทุน งบดุล
การวิเคราะห์โครงการโดย วิธีมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน การกําหนดระยะเวลาคืนทุน
ฯลฯมาใช้ในการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการในลักษณะต่างๆเช่นกิจการผูผ้ ลิต กิจการผูค้ า้
กิจการให้บริ การ กิจการทีเกียวกับทีดินและสิ งปลูกสร้าง ทังทีเป็ นโครงการใหม่ การขยายกิจการ การ
เปลียนแทนสิ นทรัพย์ถาวร ตลอดจนศึกษาถึงกรอบแนวคิดทีอาจจะเป็ นไปได้จริ งในการประเมินความ
เป็ นไปได้ เพือการตัดสิ นใจเลือกโครงการลงทุนระยะยาวต่างๆ การศึกษาจะเน้นให้นกั ศึกษาจัดทํา
รายงาน การทดลองปฏิบตั ิทาํ โครงการจําลองทีมีลกั ษณะเหมือนจริ งเพือให้นกั ศึกษานําทฤษฎีทีเรี ยนมา
ประยุกต์ใช้
132202 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
ศึกษาหลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ในการตัดสิ นใจซือสิ นค้าโดยพิจารณาถึง
ปัจจัยต่างๆ ทีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสิ นใจดังกล่าว การวิเคราะห์คลุมถึงส่ วนทีเกียวกับตัวบุคคล
โดยเฉพาะระบบการรับเข้ามาทางโสตประสาท การเข้าใจปัญหาสิ งจูงใจต่างๆ ทฤษฎีของการเรี ยนรู ้
ทัศนคติ และค่านิยม รวมตลอดทังอิทธิพลทางสังคมซึ งเริ มต้นจากกลุ่มของครอบครัว กลุ่มทีเกียวข้อง
อืนๆ สังคมโดยส่ วนรวมและอิทธิพลของวัฒนธรรมประเพณี ต่างๆ รวมทังศึกษาวิธีการ เทคนิค และข้อ
ค้นพบจากการวิจยั การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในแง่ของจิตวิทยา ตลอดจนตัวศึกษาอิทธิพลของ
เครื องหมายการค้าและวงจรของผลิตภัณฑ์สินค้ามีผลต่อการตัดสิ นใจซือสิ นค้า
132304 การบริ หารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
ศึกษาความสําคัญของการบริ หารด้านการตลาด วิวฒั นาการแนวความคิดทางด้านการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การวัดผลการขาย และการพยากรณ์ การวางแผนด้าน การตลาด การกําหนด
นโยบายสิ นค้า การส่ งเสริ มโดยเน้นถึงการวางแผนและการควบคุมทางด้านการตลาด การกําหนด
นโยบายราคา กลวิธีการเลือกช่องทางการจําหน่าย การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพือการแข่งขันภายใต้
ภาวะการเปลียนแปลงของสถานการณ์ทางการตลาดปัจจุบนั เพือบรรลุสู่เป้ าหมายของกิจการและ
การตลาดเพือความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนรวม

132401 การบริ หารโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics management
ศึกษาวิธีการจัดการโลจิสติกส์ทีเข้ามามีผลต่อการจัดการภายในการดําเนินงานขององค์กร
เพือให้สินค้าหรื อบริ การนันส่ งมอบถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง และศึกษาถึงกิจกรรมต่างๆ ที
ครอบคลุมถึงกระบวนการโลจิสติกส์ทงหมดได้
ั
แก่ การกระจายสินค้า การบริ หารลูกค้า การพยากรณ์
และการวางแผนอุปสงค์ การบริ หารสิ นค้าคงคลัง การติดต่อสื อสารด้านโลจิสติกส์ การจัดการวัตถุดิบ
กระบวนการสั งซือ การหีบห่อและบรรจุภณั ฑ์ การเลือกสถานทีตังโรงงานและคลังสิ นค้า การจัดหา
สิ นค้าและวัตถุดิบ การจัดการสิ นค้ารับคืน การขนส่ ง คลังสิ นค้า และการจัดเก็บสิ นค้า โดยเน้น
การใช้แนวคิดต้นทุนรวมเพือลดต้นทุนรวมของกิจกรรมโลจิสติกส์
142302 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
3(2-2-6)
Management Information System
ศึกษาถึงแนวความคิด ความหมาย และบทบาทของระบบสารสนเทศศาสตร์ ทางการจัดการ
วิวฒั นาการและการพัฒนาทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ การประมวลข้อมูลอีเลกโทรนิกส์ การจัดการ
องค์การหน่วยงานทีทําหน้าทีประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
142403 การวิจยั ธุรกิจ
3(2-2-6)
Business Research
ศึกษาความสําคัญและขอบเขตของการวิจยั ธุรกิจ เทคนิคและหลักการในการทําวิจยั ทางธุรกิจ
การประยุกต์กรรมวิธีในการวิจยั เข้ากับวิชาการแขนงต่างๆ ทางธุรกิจ โดยศึกษาด้วยการทําวิจยั
ภาคสนาม
152204 ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-6)
Computer Networks
ความรู ้เบืองต้นในการออกแบบเครื อข่าย ลักษณะ รู ปแบบ เครื อข่ายต่างๆ หลักการทํางานและ
ประเภทโครงสร้างของระบบเครื อข่ายอุปกรณ์ ทีใช้ในระบบเครื อข่ายรู ปแบบวิธีการ ชนิดของข่ายงาน
คอมพิวเตอร์ หลักการสื อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ระบบเครื อข่ายในธุรกิจ
152301 ระบบฐานข้อมูล
Database System
แนวคิดของฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล แบบจําลองข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ การ
ออกแบบฐานข้อมูล การป้ องกันข้อมูล ความมันคงของข้อมูลและการกูค้ ืนข้อมูล ฐานข้อมูลแบบ
กระจาย ภาษาเอสคิวแอล (SQL)

3(2-2-6)

เอกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
152101

1(0-3-4)
ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้งาน
Computer Technology and Application Laboratory
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์ ชนิดของคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ การประกอบคอมพิวเตอร์ การนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานธุรกิจ เน้นให้มีความรู ้ความ
เข้าใจเกียวกับการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ การใช้งาน DOS และ Windows การนํา
ไมโครคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้กบั งานด้านต่างๆ เช่น การนํามาประยุกต์ใช้กบั งานด้านการ
จัดพิมพ์และเก็บเอกสาร จดหมาย รายงาน การจัดรู ปแบบเอกสาร การนํามาประยุกต์กบั งานด้านการ
สร้างแฟ้ มข้อมูล การป้ อนข้อมูล การแสดงรายการข้อมูล การพิมพ์ผลลัพธ์ และนอกจากนียังนํามาใช้
ในงานด้านสเปรดชีต(Spreadsheet) การพิมพ์รายงานและสร้างกราฟจากข้อมูล โดยศึกษาจาก
โปรแกรมสําเร็ จรู ป ฐานข้อมูลเบืองต้น และอินเตอร์ เน็ตเบืองต้น

152102

ปฏิบตั ิการการเขียนโปรแกรม
Programming Laboratory
ศึกษาหลักการเขียน รู ปแบบไวยากรณ์ ภาษาเครื องคอมพิวเตอร์ เกียวกับคําสั งอินพุตและ
เอาต์พุต (Input/Output) ชนิดของข้อมูลแบบต่างๆ การทํางาน(Operations), การวนซํา
(Looping), โปรแกรมย่อย(Procedure) และฟังก์ชนั (Function) ต่างๆ และการใช้แฟ้ มข้อมูล
เบืองต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึง ในการฝึ กการเขียนและพัฒนาโปรแกรม

1(0-3-4)

152103

ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application Laboratory
ความรู ้เบืองต้นและการประยุกต์ใช้งานระบบเครื อข่ายใยแมงมุม (World Wide Web)
องค์ประกอบคุณลักษณะ และคุณภาพของระบบเครื อข่ายใยแมงมุม กรรมวิธีในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสําหรับระบบเครื อข่ายใยแมงมุม

1(0-3-4)

152202

หลักการเขียนโปรแกรม 1
Programming Principles I
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบและหน้าทีภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรม การแทนค่าจํานวนเต็ม จํานวนจริ งและตัวอักษร คําสั งชนิดข้อมูล ค่าคงที
นิพจน์เลขคณิ ต คําสั งกําหนดค่านิพจน์ตรรกศาสตร์ การสลับลําดับ และการทําซํา

3(2-2-6)

152203

หลักการเขียนโปรแกรม 2
Programming Principles II
อาเรย์ (Array)โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ อินพุทและเอาท์พุทอย่างง่าย แนวคิดการ
เขียนโปรแกรมโครงสร้าง อย่างมีคุณภาพ ผังควบคุมการทดสอบและการแก้ทีผิดในโปรแกรม การ
ค้นหาและการเรี ยงลําดับข้อมูลเทคนิการแก้ปัญหาต่างๆ และรู ปแบบของโปรแกรมทีดี การพัฒนา
อัลกอริ ทึม (Algorithm)

3(2-2-6)

152204

ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
ความรู ้เบืองต้นในการออกแบบเครื อข่าย ลักษณะ รู ปแบบ เครื อข่ายต่างๆ หลักการทํางาน
และประเภทโครงสร้างของระบบเครื อข่ายอุปกรณ์ ทีใช้ในระบบเครื อข่ายรู ปแบบวิธีการ ชนิดของ
ข่ายงานคอมพิวเตอร์ หลักการสื อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ระบบเครื อข่ายใน
ธุรกิจ

3(2-2-6)

152301

ระบบฐานข้อมูล
Database System
แนวคิดของฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล แบบจําลองข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ การ
ออกแบบฐานข้อมูล การป้ องกันข้อมูล ความมันคงของข้อมูลและการกูค้ ืนข้อมูล ฐานข้อมูลแบบ
กระจาย ภาษาเอสคิวแอล (SQL)

3(2-2-6)

152302

3(2-2-6)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
ศึกษาการวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบและการใช้ระบบสารสนเทศสําหรับ
หน่วยงาน วงจรการพัฒนาระบบ เครื องมือสําหรับการวิเคราะห์ระบบงาน การวิเคราะห์ปัญหาและ
การกําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การพิจารณาความเป็ นไปได้ในการนํา
ระบบงานคอมพิวเตอร์ มาใช้ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การพิจารณาเลือกฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ทีเหมาะสม การเขียนข้อกําหนดรายละเอียดสําหรับโปรแกรม การออกแบบพัฒนา
ซอฟต์แวร์ การนําระบบไปใช้งานและการประเมิน ผลหลังจากการใช้งาน

152303

152401

3(2-2-6)
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce
ศึกษาถึงแบบจําลองธุรกิจแบบต่างๆทีเหมาะสมกับการนําระบบเครื อข่ายทีเชือมต่อทัวโลก
มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุน การเปลียนแปลงและการขยายแนวทางการดําเนินงาน เช่น ธุรกิจ
การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น การติดต่อใช้บริ การพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัยของการชําระเงิน องค์ประกอบทีมีผลต่อความน่าเชือถือและ
ความเสี ยงของการทําธุรกรรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
Management Information Systems
ศึกษาถึงความหมายของสารสนเทศ สารสนเทศเพือการวางแผนการปฏิบตั ิงานและการ
ควบคุม ลักษณะทีสําคัญของระบบสารสนเทศเพือการบริ หาร ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับ
สารสนเทศ ความถีของการใช้สารสนเทศ การบริ หารโดยการยกเว้น การตัดสิ นใจประเภทต่าง ๆ
การเลือกสารสนเทศ สารสนเทศระดับต่างๆ ประโยชน์ของสารสนเทศ การนําระบบเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตและอินทราเน็ต มาใช้ในการดําเนินงานสารสนเทศในองค์กร

152402

สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Seminar in Business Computer
ศึกษานอกเหนือจากรายวิชาทีได้เรี ยนมาแล้วในวิชาอืนซึ งหัวเรื องจะกําหนดขึนตามความเหมาะสม
โดยการกําหนดชือพร้อมทังจัดทําหัวข้อเรื องในวิชานันๆขึนมา เพือทําการค้นคว้า และนําเสนอ
ผลงาน

3(2-2-6)

152403

โครงงานคอมพิวเตอร์
Computer Project
นักศึกษาจะต้องทําการค้นคว้าวิจยั หัวข้อและเนือหา โดยเลือกหัวข้อโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
จากหัวข้อโครงงานทีสาขาวิชาพิจารณา หรื อนักศึกษากําหนดขึนโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
นักศึกษาจะต้อง เขียนเค้าโครงของโครงงาน และนําเสนอต่อคณะกรรมการทีแต่งตังขึนโดยทาง
สาขาวิชา ศึกษาวิจยั ดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผน ค้นคว้าและพัฒนาโปรแกรมทีเหมาะสม ภายใต้
ความดูแลจากอาจารย์ทีปรึ กษา นําเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการทีแต่งตังขึนโดยสาขาวิชา

3(0-6-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือก
การบริหารการเงินและการลงทุน

123201

3(3-0-6)
การเงินการธนาคาร
Money and Banking
การศึกษาความหมาย ความสําคัญและบทบาทของเงิน ชนิดของเงินตรา ปริ มาณเงินและการ
หมุนเวียนของเงิน ทฤษฎีว่าด้วยปริ มาณเงินเบืองต้น ภาวะเงินเงินฝื ด ผลกระทบและแนวทางการแก้ไข
ดุลการชําระเงินและความสําคัญของดุลการชําระเงินระบบการเงินระหว่างประเทศ ระบบธนาคาร
พาณิ ชย์ แหล่งทีมาและใช้ไปของเงิน เครดิต การสร้างและการหดตัวของเงินฝาก สภาพคล่อง เงินสด
สํารองของธนาคารพาณิ ชย์ ลักษณะสถาบันการเงินอืนๆ วัตถุประสงค์ หน้าทีและความสําคัญของ
ธนาคารกลาง นโยบายทางการเงินกลไกลของการควบคุมปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจ โดยเน้น
ศึกษาถึงการเงินการธนาคารของประเทศไทย

123202

การเงินส่ วนบุคคล
Personal Finance
ศึกษาถึงการกําหนดเป้ าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงของชีวิตของบุคคล การจัดหาเงินทุน
และการวางแผนการใช้เงินในชีวิตประจําวันในด้านต่างๆอย่างมีระบบ ด้วยการจัดทํางบการเงินอย่าง
ถูกต้อง ส่ งเสริ มให้มีการออมเงินและการนําเงินออมไปลงทุนหาผลประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ รู ้จกั การใช้เครดิตอย่างเหมาะสม การสร้างสวัสดิการเพือความมันในชีวิต การทํา
ประกันชีวิตและทรัพย์สิน การวางแผนภาษีเงินได้และการเสี ยภาษี การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล
ให้เกิดความสมบูรณ์ของร่ างกายและจิตรใจด้วยการรู ้จกั การใช้จ่ายเงิน

123301

3(3-0-6)
การบริ หารสถาบันการเงิน
Financial Institutions Management
ระบบและวิธีการจัดการของธนาคารพาณิ ชย์ การจัดรู ปองค์การ ระบบข้อมูลสนเทศ
ทางการจัดการ (Management Information System) ระบบศูนย์ตน้ ทุนและกําไร ระบบการ
พิจารณาสิ นเชือ และการจัดสรรเงินทุนเพือให้สอดคล้องกับแหล่งทีมา และใช้ไปของ กระแสเงิน
ประเภทของสิ นเชือ และการลงทุน ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทยกับสถาบัน
การเงินนอกประเทศ และศึกษาถึงลักษณะของตลาดเงินทุนในประเทศไทย และสถาบันการเงินใน
ระบบ ความเป็ นมา ความหมาย หน้าที นโยบาย และประโยชน์ของสถาบันการเงิน โดยแบ่งเป็ น
1) ธนาคารกลาง 2) ธนาคารพาณิ ชย์ 3) บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิ เอร์ 4) บริ ษทั
ประกันภัย 5) สถาบันการเงินเฉพาะอย่าง เช่น ธนาคารเพือการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ฯลฯ

3(3-0-6)

123302

การบริ หารสิ นเชือ
Credit Management
ศึกษาถึงความสําคัญและประเภทของสิ นเชือ การกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เงือนไข
การพิจารณาการให้สินเชือของธุรกิจการค้า สถาบันการเงิน เทคนิคทีใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณา
สิ นเชือ การกําหนดวงเงินสิ นเชือ การคิดอัตราดอกเบียทีเหมาะสม การพิจารณา การวิเคราะห์
โครงการเงินกู ้ การรายงานผลการควบคุมการกําหนดนโยบายการติดตามทวงหนี แนวทางการแก้ไข
หนีทีมีปัญหา และศึกษาการพิจารณาสิ นเชือเพือการนําเข้าและการส่ งออก ตลอดจนการใช้ระบบการ
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สินเชือ

3(3-0-6)

123303

3(3-0-6)
การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
Financial Planning and Control
ศึกษาแนวคิดและขอบเขตของกระบวนการวางแผนทางการเงิน เทคนิคต่างๆทีใช้ในการ
วางแผนและควบคุมทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิงเทคนิคเกียวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน การ
พยากรณ์ยอดขาย การวิเคราะห์ปริ มาณ ต้นทุนและกําไรว่ามีผลต่อเสถียรภาพของระดับกําไรใน
อนาคต การวิเคราะห์ผลแตกต่าง การจัดทํางบประมาณการประเภทต่างๆ งบประแสเงินสด การจัดทํา
งบการเงินล่วงหน้า การจําลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ เครื องมือทางคณิ ตศาสตร์ กราฟและรู ปแบบการ
จําลองต่างๆทางการเงิน เพือการวางแผนและควบคุมทางการเงินของธุรกิจประเภทต่างๆ เช่นกิจการ
ผูผ้ ลิต กิจการให้บริ การ กิจการไม่หวังผลกําไร และบริ ษทั ข้ามชาติทงด้
ั านการจัดหา การจัดสรรเงินที
เหมาะสมตลอดจนการพิจารณาสภาวะเงินเฟ้ อทีมีผลกระทบต่อการวางแผนและการควบคุมทาง
การเงิน

123304

หลักการลงทุน
Principles of Investment
ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของการลงทุน ประเภทของหลักทรัพย์ลงทุน ตลาด
หลักทรัพย์และผูค้ า้ หลักทรัพย์ประเภทต่างๆ การบิหารการลงทุนประกอบด้วยวิธีการลงทุน หลักการ
ลงทุน ประเภทของผูล้ งทุน การตัดสิ นใจเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ การประเมินมูลค่าที
แท้จริ งของหลักทรัพย์ทงตราสารหนี
ั
และตราสารทุน ออปชัน และตราสารซือขายล่วงหน้า วิธีการวัด
อัตราผลตอบแทนและความเสี ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดียวและกลุ่มหลักทรัพย์ ศึกษาปัจจัยที
กําหนดอัตราผลตอบแทนและความเสี ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์

3(3-0-6)

123311

อนุพนั ธ์ทางการเงิน
Derivatives
ศึกษาถึงความรู ้พืนฐานของอนุพนั ธ์ทางการเงินประเภทต่างๆเช่น สัญญาซือขายล่วงหน้า
สิ ทธิอนุพนั ธ์ ต่างๆ คุณลักษณะของอนุพนั ธ์ ประโยชน์และความสําคัญของอนุพนั ธ์ตน้ ทุนในการ
ออกอนุพนั ธ์ทางการเงิน ทฤษฎีการกําหนดราคาตราสารอนุพนั ธ์ การออกกลยุทธ์ทีเหมาะสมเพือการ
เก็งกําไรหรื อการป้ องกันความเสี ยงได้

3(3-0-6)

123312

3(3-0-6)
หลักการประกันภัย
Principles of Insurance
การศึกษาถึงลักษณะของความเสี ยงภัยและความเสี ยหายทางการเงินทีอาจจะเกิดขึนได้กบั
บุคคลทัวไป ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ประเภทของความเสี ยหาย หลักการประกันภัย ประโยชน์ของการ
ประกันภัย การพิจารณาเลือกรับประกัน การประกันต่อ ธุรกิจประกันภัย การศึกษาประเภทของการ
ประกันภัยประเภทต่างๆเช่น การประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเล การประกันอุบตั ิเหตุ การ
ประกันภัยรถยนต์ และการประกันชีวิต

123313

3(2-2-6)
การบัญชีธนาคาร และการตรวจสอบ
Bank Accounting and Auditing
ศึกษาถึงการบัญชีของธนาคารพาณิ ชย์ วิธีปฏิบตั ิการทํางบดุล การปิ ดบัญชีประจํางวด การ
ทําแบบรายงานทีต้องส่ งธนาคารแห่งประเทศไทย การตรวจสอบเบืองต้นเกียวกับการบันทึกรายการ
ในสมุดบัญชี ทะเบียน สลิป รายงานและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของธนาคารพาณิ ชย์ทีเกิดขึน
ประจําวัน ตลอดจนถึงการตรวจสอบระบบงานว่าเป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และคําสั ง หรื อไม่

123401

3(3-0-6)
การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
International Finance and Banking
การศึกษาโครงสร้างของดุลการชําระเงิน ระบบอัตราแลกเปลียนเงือนไขเสมอภาค
ระหว่างประเทศ ระบบการปรับตัวและการทํางานของตลาดเงินต่างประเทศ ปริ วรรตเงินตรา
ต่างประเทศ เงินทุนสภาพคล่อง ระบบการเงินระหว่างประเทศ ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
เงินตราทีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงบทบาทขององค์กรทางการเงินระหว่าง
ประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และบริ ษทั เงินทุนระหว่างประเทศ ปัญหา
ทางเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบนั การปฏิบตั ิงานของฝ่ ายต่างประเทศของธนาคารพาณิ ชย์

123402

3(3-0-6)
สัมมนาการเงินและการธนาคาร
Seminar in Money and Banking
ศึกษาถึงกรณี เกียวกับปัญหาด้านการเงินต่างๆ ของธุรกิจและของสถาบันการเงิน และนํามา
วิเคราะห์และตัดสิ นใจทีจะแก้ปัญหาในแต่ละกรณี ศึกษาถึงการนําเอาเทคนิคต่างๆ ทีได้เรี ยนมาใช้ใน
การตัดสิ นใจ โดยการเรี ยนจะใช้กรณี ศึกษา ทังธุรกิจทีประสบความล้มเหลวและประสบความสําเร็ จ
รวมทังศึกษาวิทยาการทางการเงินใหม่ ในรู ปแบบการทํารายงานและอภิปราย

123403

พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce
ศึกษาถึงแบบจําลองธุรกิจแบบต่างๆทีเหมาะสมกับการนําระบบเครื อข่ายทีเชือมต่อทัวโลก
มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุน การเปลียนแปลงและการขยายแนวทางการดําเนินงาน เช่น ธุรกิจการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น การติดต่อใช้บริ การพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความปลอดภัยของการชําระเงิน องค์ประกอบทีมีผลต่อความน่าเชือถือและ
ความเสี ยงของการทําธุรกรรมพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-6)

123404

อินเตอร์ เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เอสเอ็มทีพี (SMTP) เอฟทีพี
(FTP) เอชทีทีพี(HTTP) และไอพี(IP) ในอนาคต เทคโนโลยีเครื อข่ายเว็บ ภาษาไฮเปอร์ มาร์ กอับ
(Hyper Markup) และวีอาร์ เอ็มแอล(VRML) การติดตังและดูแลอินเตอร์ เน็ตเซิ ร์ฟเวอร์ ระบบความ
ปลอดภัยบนอินเตอร์ เน็ต เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย รู ปแบบของแฟ้ มมัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการบีบอัด
แฟ้ มข้อมูล เทคนิคและเครื องมือในการพัฒนาระบบมัลติมีเดียและกราฟิ ก การประยุกต์ใช้งาน
อินเตอร์ เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก และมัลติมีเดีย อินทราเน็ตเพือเพิ มผลผลิตให้องค์กร และการ
ทําธุรกิจผ่านสื ออินเตอร์ เน็ต

3(2-2-6)

123405

3(2-2-6)
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
Business Application Software
ศึกษาเกียวกับคําสั ง และวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบตั ิการต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบนั ประโยชน์และการนําไปใช้งานของโปรแกรมสําเร็ จรู ปแต่ละชนิด การนําโปรแกรม
สําเร็ จรู ปมาใช้กบั งานด้านธุรกิจต่างๆ หรื อศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปในด้านการออกแบบการนําเสนอ
สื อผสมทีนิยมใช้ในปัจจุบนั การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเหมาะสมในปัจจุบนั และการนําไป
ประยุกต์ใช้งานโดยเน้นให้ เหมาะสมกับลักษณะของระบบงานต่างๆ ฝึ กทักษะการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปต่างๆ

123406

3(2-2-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านบริ หารธุรกิจ
English for Business Administration
กระบวนวิชานีมีเนือหาเกียวกับภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นการฝึ กทัง 4 ทักษะ โดยแนะนํารู ปแบบและลีลา
ในการติดต่อทางธุรกิจแบบง่าย ๆ คําศัพท์พืนฐานทางธุรกิจ และภาษาพูดทีเหมาะสมในการดําเนิน
ธุรกิจ อ่านและเข้าใจโฆษณาการรับสมัครงาน เขียนประวัติยอ่ และจดหมายสมัครงาน และตอบคําถาม
ในการสัมภาษณ์เพือสมัครงานได้อย่างเหมาะสม บรรยายหน้าทีและคุณลักษณะของงานต่าง ๆ เข้าใจ
และใช้ศพั ท์เกียวกับเครื องใช้และงานในสํานักงาน รับโทรศัพท์และจดบันทึกข้อความ รวมทังทําการ
นัดหมายทางโทรศัพท์ได้ อ่านเข้าใจและเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆได้ เช่น จดหมายขอร้อง
จดหมายตอบรับและปฏิเสธ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เขียนวาระการประชุม บันทึกการประชุม และเข้า
ร่ วมการประชุมรวมทังจัดการประชุมแก้ปัญหาทางธุรกิจ และเขียนรายงานได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ บรรยายกราฟและแผนภูมิได้

123407

ตราสารหนี
Fixed Income Security
ศึกษาตราสารหนีและกลไกการทํางานของตลาดตราสารหนีในประเทศไทยและทีเป็ น
สากล โครงสร้างของตราสารหนี การกําหนดราคา พฤติกรรมความเสี ยง การออกแบบตราสารหนี
การวิเคราะห์ตราสารหนี กลยุทธ์การลงทุน การบริ หารความเสี ยงของตราสารหนี

123408

3(3-0-6)
ตราสารทุน
Equity
ศึกษาการประเมินมูลค่าตราสารทุน โดยเป็ นแนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยพืนฐาน ตังแต่การ
วิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม การวิเคราะห์บริ ษทั โดยการประเมินราคาหลักทรัพย์
แบบต่าง ๆ การวิเคราะห์หลักทรัพย์เปรี ยบเทียบ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค การวิเคราะห์
หลักทรัพย์เชิงปริ มาณ และผลการดําเนินงานของกลุ่มหลักทรัพย์

123409

การวาณิ ชธนกิจ
Investment Banking
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวาณิ ชธนกิจของธุรกิจหลักทรัพย์ โดยการสร้างมูลค่าให้กบั
กิจการ และผูล้ งทุนจากการควบกิจการ การครอบงํากิจการ การปรับโครงสร้างเงินทุนของกิจการ
การทํารายงาน การวิเคราะห์ธุรกิจ การเสนอขายหลักทรัพย์ของธุรกิจ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

123415

การวิเคราะห์หลักทรัพย์
Securities Analysis
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ พฤติกรรมของหลักทรัพย์ นโยบายการลงทุนและการเก็งกําไร
แหล่งข่าวของนักวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆทีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การปรับปรุ ง
และวิเคราะห์งบการเงิน หลักทรัพย์ทีให้รายได้ประจํา หุน้ บุริมสิ ทธิและหุน้ สามัญ การวิเคราะห์
พืนฐาน การพยากรณ์กาํ ไรในอนาคต การวิเคราะห์ทางเทคนิคและความเสี ยงภัย

3(3-0-6)

123416

การบริ หารความเสี ยงทางการเงิน
Financial Risk Management
ศึกษาถึงความเสี ยงทีเกิดขึนทางการเงิน เครื องมือทางการเงินต่างๆ และนําเครื องมือ
ทางการเงินมาใช้บริ หารเงินเพือลดความเสี ยง และได้รับผลตอบแทน และศึกษาถึงวิธีการบริ หารเงิน
ในปัจจุบนั ของสถาบันการเงินต่างๆ

3(3-0-6)
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3(3-0-6)
การเงินสําหรับธุรกิจขนาดย่อม
Financial for Small Business
ศึกษาถึงการดําเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมในด้านการเงินและนําเครื องมือทางการเงินต่างๆ
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกิจการ โดยเน้นประโยชน์สูงสุ ดของการบริ หารการเงิน เช่น การลงทุน
สิ นค้าคงคลัง ผลตอบแทน เงินทุนหมุนเวียน

การบริหารการตลาดและโลจิสติกส์
133202

3(3-0-6)
การส่ งเสริ มการตลาด
Marketing Promotion
ศึกษาความสําคัญของการจัดการส่ งเสริ มการตลาด ปัจจัยทีควบคุมได้และไม่ได้ทีมีอิทธิพลต่อ
การส่ งเสริ มการตลาด รวมทังศึกษาถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการวางแผนและตัดสิ นใจดําเนินการ การเลือก
เป้ าหมาย การส่ งเสริ ม เครื องมือทางการสื อสาร คุณสมบัติของแหล่งส่ งและรับข่าวสาร การวิเคราะห์
ความต้องการ และทัศนคติของผูบ้ ริ โภคทีมีต่อการสื อสาร ค่าใช้จ่ายและคุณค่าทีจะได้รับจากการใช้สือ
ประเภทต่าง ๆ การทดสอบและวัดประสิ ทธิผล การปรับปรุ งสื อและข่าวสาร การประสานและการ
วางแผนรณรงค์การส่ งเสริ มและการสื อสารทางการตลาด

133301

3(3-0-6)
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Relations
ศึกษาการบริ หารงานโฆษณา การวางแผนงานโฆษณา การจัดสรรงบโฆษณา การเลือกใช้
สื อ การประเมินผลการใช้สือโฆษณาและการศึกษาการบริ หารงานประชาสัมพันธ์ การวางแผน การ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การประชาสัมพันธ์ เพือนํามาประยุกต์ใช้วางแผนการตลาดในปัจจุบนั

133303

การวิจยั การตลาด
Marketing Research
ศึกษาขันตอนในการดําเนินการวิจยั การตลาด การออกแบบ การเลือกแบบ และวิธีการวิจยั
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร การสร้างแบบสอบถาม การสุ่ ม ตัวอย่าง การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การเสนอรายงาน และวิธีการนําเอาผลการวิจยั ทีได้จากการปฏิบตั ิทางเทคนิคมาใช้ในการ
วิเคราะห์ และเพือประโยชน์ในการตัดสิ นใจทางการตลาด

3(3-0-6)

133304

การบริ หารและกลยุทธ์การขาย
Selling Strategy and Sales Management
ศึกษากลยุทธ์การขายในยุคใหม่ การแสวงหาลูกค้าผูม้ ุ่งหวัง การเตรี ยมตัวเข้าพบ การเสนอ
ขาย การจัดข้อโต้แย้ง การปิ ดการขาย หลักและทฤษฎีบริ หารของฝ่ ายขาย การเลือกนโยบายการขาย
การอบรมพนักงานขาย การให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานขาย การวัดผลการขายและการควบคุม การ
วางแผนและวิเคราะห์การขาย การจัดแบ่งเขตและโควต้าการขาย งบประมาณและค่าใช้จ่ายในด้านการ
จําหน่าย รวมทังการวิเคราะห์ตลาดและสิ นค้า

3(3-0-6)
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การจัดซือ
Purchasing
ศึกษาวิธีการจัดซือวัตถุดิบ ส่ วนประกอบ วัสดุ สิ นค้าสําเร็จรู ป และบริ การสําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม และกิจการทีประกอบการ ระเบียบวิธีการซือ เทคนิคการเจรจาต่อรอง การควบคุมสิ นค้า
คงคลัง การตัดสิ นใจ การผลิตเองหรื อเลือกซือ การเก็บสถิติ รายงานเกียวกับการสั งซือ และปัญหา
ด้านกฎหมายเกียวกับการจัดซือ การกําหนดและตรวจสอบคุณภาพ การกําหนดจํานวนทีซือ การ
พิจารณาและการกําหนดระยะเวลาในการซือ การเลือกและหาแหล่งทีขาย การควบคุมและวิจยั การจัดซือ

133306

การค้าปลีกและการค้าส่ ง
Retailing and Wholesaling
ความเป็ นมาของธุรกิจการค้าปลีกและการค้าส่ ง ประเภทของการค้าปลีก และการค้าส่ ง
ลักษณะความเป็ นเจ้าของ การจัดองค์การ การเลือกสถานทีตัง การสรรหาและ การจัดการงานบุคคล
การจัดซือ การจัดเก็บและการควบคุมสิ นค้า การกําหนดราคา การส่ งเสริ มการตลาด การควบคุม
ดําเนินงาน กลยุทธ์ทางการตลาด การจัดแสดงสิ นค้าและการให้บริ การลูกค้า สภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคม มีอิทธิพลต่อธุรกิจการค้าปลีกและการค้าส่ ง

133402
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สัมมนาการตลาด
Seminar in Marketing
ศึกษาถึงปัญหาด้านต่างๆ ทางการตลาด ในระดับการวางแผนงาน การปฏิบตั ิงานและการ
ควบคุมงานการตลาด โดยเน้นถึงการวิเคราะห์ การกําหนดปัญหา การค้นหาสาเหตุของปัญหา และการ
หาแนวทางแก้ไขทางการตลาด ตลอดจนการปรับปรุ งการดําเนินงานทางการตลาด ของกิจการ โดย
ใช้กรณี ศึกษาถึงกิจการทีประสบความสําเร็ จและประสบความล้มเหลวด้านการตลาดในด้านต่างๆ ทังใน
อดีตและปัจจุบนั ฝึ กหัดให้นกั ศึกษารู ้จกั นําวิชามาประยุกต์ และแก้ปัญหา ทังในรู ปการทํารายงาน และ
การอภิปรายในลักษณะต่างๆ

133403

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
Product and Price Policy
ศึกษาถึงแนวความคิดของฝ่ ายบริ หารเกียวกับนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา รวมทังกล
ยุทธ์ทีใช้ในการพิจารณาเพือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และการตัดสิ นใจเกียวกับราคาให้เหมาะสมอยู่
ตลอดเวลา ทังสิ นค้าอุตสาหกรรมและสิ นค้าเพือการบริ โภค ปัจจัยมี อิทธิพลการตัดสิ นใจเรื องราคา
วัตถุประสงค์การกําหนดราคา การใช้ราคาเป็ นเครื องมือสําหรับกลยุทธ์ทางการตลาด การเปลียนแปลง
ราคาและการกําหนดราคา การบริ หาร สายผลิตภัณฑ์ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ในสิ งแวดล้อมที
กระทบกระเทือนต่อกลยุทธ์ทางด้านราคาและผลิตภัณฑ์

3(3-0-6)
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การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
ศึกษาปัจจัยต่างๆ ทีเกียวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศ การชําระเงิน การสื อสารและการ
ขนส่ ง การประกันภัย การพิจารณาสิ นค้า การบรรจุภณั ฑ์ ระเบียบการค้าระหว่างประเทศ การ
กําหนดเวลา และการคํานวณราคา มาตรการส่ งเสริ ม และควบคุมสิ นค้าออกและสิ นค้าเข้า การค้า
ต่างประเทศของประเทศไทย รวมทังหน่วยงานทีมีบทบาทในด้านการค้าต่างประเทศของประเทศไทย
ทังภาครัฐบาลและเอกชน การประกอบการตลาดต่างประเทศทังในด้านการส่ งออกและการนําเข้า ศึกษา
ถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการตลาดต่างประเทศ

133405

การตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Products Marketing
ศึกษาถึงแนวความคิดทัวไป สภาพแวดล้อมทางการตลาดอุตสาหกรรม การจัดองค์การใน
ตลาดอุตสาหกรรม ลักษณะของตลาด ความต้องการแรงจูงใจและพฤติกรรมในตลาดอุตสาหกรรม
การวิจยั การตลาดอุตสาหกรรม การวางแผนทางด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด การกําหนดราคา
การส่ งเสริ มการตลาด การบริ การลูกค้า การประเมินผล และการควบคุมทางการตลาด บทบาทของ
รัฐบาลทีมีต่อการตลาดอุตสาหกรรม และแนวโน้มทางการตลาดอุตสาหกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล
เกียวกับตลาดแต่ละประเภท

133406

3(3-0-6)
การพยากรณ์การขาย
Sales Forecasting
ศึกษาเทคนิคและกระบวนการพยากรณ์อุปสงค์การตลาดและการขายในระยะสันและระยะยาว
ให้เข้าใจแนวโน้มทางธุรกิจในสภาวะของการเปลียนแปลง การวิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจัย
สิ งแวดล้อมต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อธุรกิจในทางการตลาดและการขาย นําผลการพยากรณ์การขายมาใช้
ประโยชน์ทางการบริ หารการตลาด

133407

การตลาดบริ การ
Services Marketing
ศึกษาถึงประเภทต่าง ๆ และลักษณะผลิตภัณฑ์บริ การ สภาพของตลาดและ พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค สิ นค้าบริ การ ส่ วนประกอบและกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์บริ การ การพัฒนานโยบาย
ผลิตภัณฑ์บริ การ และศึกษาการตลาดบริ การเฉพาะเรื อง

3(3-0-6)

133408

หัวข้อพิเศษทางการตลาด
Special Topics in Marketing
ศึกษาและวิเคราะห์หาข้อทีน่าสนใจในปัจจุบนั ทางด้านการตลาด โดยใช้กรณี ศึกษา

3(3-0-6)

3(3-0-6)

133410

การตลาดสิ นค้าเกษตร
Agricultural Marketing
ศึกษาถึงลักษณะสิ นค้าเกษตร ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับการผลิต และการตลาดสิ นค้าเกษตร การ
วิเคราะห์ตลาดสิ นค้าเกษตร เพือให้เข้าใจถึงหลักทฤษฎีและปัญหาต่างๆ ของตลาดสิ นค้าเกษตร การ
จัดการส่ วนประสมการตลาดสิ นค้าเกษตร ระบบหน้าทีของตลาด ช่องทางการจําหน่าย การตังราคา
การขนส่ ง การเก็บรักษา องค์การทางการตลาดสิ นค้าเกษตร ตลาดซือขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
ปัญหาเกียวกับการตลาดสิ นค้าเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐบาลในตลาดสิ นค้าเกษตร

3(3-0-6)

133411

การส่ งเสริ มการขาย
Sales Promotion
ประเภทของการส่ งเสริ มการขาย การวางแผนการส่ งเสริ มการขาย การกําหนด กลยุทธ์ การ
ส่ งเสริ มการขายตามสถานการณ์ต่างๆ การจัดสรรงบประมาณ การควบคุมและการประเมินผลกําไร
ส่ งเสริ มการขาย

3(3-0-6)

133412

3(3-0-6)
การตลาดทางตรง
Direct Marketing
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการตลาดทางตรง การวางแผนกลยุทธ์ในการนําเสนอขาย
สิ นค้าหรื อบริ การโดยผ่านสื อตรง (Direct Media) ไปยังกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะกลุ่มนัน ๆ เพือให้เกิดการ
ตัดสิ นใจโดยทันที และเป็ นการรวม Direct และ Action เข้าไว้ดว้ ยกัน การขายตรงเป็ นช่องทางกระจาย
สิ นค้าทีเจริ ญรุ ดหน้าต้องมีการพัฒนานโยบายผลิตภัณฑ์และการตลาดทางตรงตลอด

133413

3(2-2-6)
ระบบสารสนเทศทางการตลาด
Marketing Information System
ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทและแหล่งทีมา
ของสารสนเทศทางการตลาด หลักการและส่ วนประกอบของวงจรข้อมูลทางการตลาดอันมีส่วนสัมพันธ์
ต่อระบบการจัดหน่วยงานและการควบคุมภายในของฝ่ ายการตลาด กระบวนการสร้างระบบสารสนเทศ
เพือการวิเคราะห์ การตัดสิ นใจและการควบคุมบทบาทของคอมพิวเตอร์ และเครื องมือสมัยใหม่ต่อการ
สร้างระบบสารสนเทศ การรายงานผลและการวัดผลของระบบสารสนเทศ พฤติกรรมของคนและ
แนวโน้มของการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาด

133414

3(3-0-6)
การตลาดอุตสาหกรรมการท่องเทียวและการโรงแรม
Tourism and Hotel Marketing
ให้นกั ศึกษานําความรู ้ทางการตลาดไปใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเทียวและการโรงแรม โดยเน้น
ถึงการกําหนดตลาดเป้ าหมาย การพัฒนาการตลาดการท่องเทียวและ การโรงแรม การกําหนดกลยุทธ์
การตลาดเพือนําธุรกิจไปสู่ ความสําเร็ จภายใต้ภาวะการแข่งขันโดยใช้ส่วนประสมการตลาดในด้าน
นโยบายผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มตลาด การให้บริ การลูกค้า ตลอดจนการ
วางแผนงานการตลาดการท่องเทียวและการโรงแรม

133416

3(2-2-6)
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce
ศึกษาถึงแบบจําลองธุรกิจแบบต่างๆทีเหมาะสมกับการนําระบบเครื อข่ายทีเชือมต่อทัวโลกมา
ประยุกต์ใช้ในการสนับสนุน การเปลียนแปลงและการขยายแนวทางการดําเนินงาน เช่น ธุรกิจการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น การติดต่อใช้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ความปลอดภัยของการชําระเงิน องค์ประกอบทีมีผลต่อความน่าเชือถือและความเสี ยงของการทําธุรกรรม
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

133417

3(2-2-6)
อินเตอร์ เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เอสเอ็มทีพี (SMTP) เอฟทีพี(FTP)
เอชทีทีพี(HTTP) และไอพี(IP) ในอนาคต เทคโนโลยีเครื อข่ายเว็บ ภาษาไฮเปอร์ มาร์ กอับ(Hyper
Markup) และวีอาร์ เอ็มแอล(VRML) การติดตังและดูแลอินเตอร์ เน็ตเซิ ร์ฟเวอร์ ระบบความปลอดภัยบน
อินเตอร์ เน็ต เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย รู ปแบบของแฟ้ มมัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการบีบอัดแฟ้ มข้อมูล เทคนิค
และเครื องมือในการพัฒนาระบบมัลติมีเดียและกราฟิ ก การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์ เน็ต ระบบ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก และมัลติมีเดีย อินทราเน็ตเพือเพิ มผลผลิตให้องค์กร และการทําธุรกิจผ่านสื อ
อินเตอร์ เน็ต

133418

โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
Business Application Software
ศึกษาเกียวกับคําสั ง และวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบตั ิการต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ใน
ปัจจุบนั ประโยชน์และการนําไปใช้งานของโปรแกรมสําเร็ จรู ปแต่ละชนิด การนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปมา
ใช้กบั งานด้านธุรกิจต่างๆ หรื อศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปในด้านการออกแบบการนําเสนอ สื อผสมทีนิยม
ใช้ในปัจจุบนั การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเหมาะสมในปัจจุบนั และการนําไปประยุกต์ใช้งานโดยเน้นให้
เหมาะสมกับลักษณะของระบบงานต่างๆ ฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่างๆ

3(2-2-6)

133419

3(2-2-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านบริ หารธุรกิจ
English for Business Administration
กระบวนวิชานีมีเนือหาเกียวกับภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นการฝึ กทัง 4 ทักษะ โดยแนะนํารู ปแบบและลีลาใน
การติดต่อทางธุรกิจแบบง่าย ๆ คําศัพท์พืนฐานทางธุรกิจ และภาษาพูดทีเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ
อ่านและเข้าใจโฆษณาการรับสมัครงาน เขียนประวัติยอ่ และจดหมายสมัครงาน และตอบคําถามในการ
สัมภาษณ์เพือสมัครงานได้อย่างเหมาะสม บรรยายหน้าทีและคุณลักษณะของงานต่าง ๆ เข้าใจและใช้
ศัพท์เกียวกับเครื องใช้และงานในสํานักงาน รับโทรศัพท์และจดบันทึกข้อความ รวมทังทําการนัดหมาย
ทางโทรศัพท์ได้ อ่านเข้าใจและเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆได้ เช่น จดหมายขอร้อง จดหมายตอบรับและ
ปฏิเสธ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เขียนวาระการประชุม บันทึกการประชุม และเข้าร่ วมการประชุมรวมทัง
จัดการประชุมแก้ปัญหาทางธุรกิจ และเขียนรายงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําเสนอข้อมูลทาง
ธุรกิจ บรรยายกราฟและแผนภูมิได้

133420

การพาณิ ชย์นาวี
Shipping Business
ศึกษาประวัติการเดินเรื อ โครงสร้างและลักษณะอุตสาหกรรมการเดินเรื อ การขนส่ ง
สิ นค้าทางทะเล บทบาทของผูป้ ระกอบกิจการ ตัวแทนขนส่ งสิ นค้าประเภทต่าง ๆ กลไกขัน
พืนฐาน หลักและวิธีการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั เรื อ การจัดทําเอกสาร ตารางการเดินเรื อ
พิธีการศุลกากร ระบบการขนถ่าย การจัดระวางสิ นค้า ท่าเรื อ และอุปกรณ์ทีใช้ในการขนถ่ายสิ นค้า
การขนถ่ายแบบต่าง ๆ

3(3-0-6)

133421

การบริ หารท่าเรื อและคลังสิ นค้า
Port and Warehouse Management
ศึกษาการบริ หารท่าเรื อ นโยบายท่าเรื อแห่งชาติ การปฏิบตั ิการ การวางแผนและ
ออกแบบท่าเรื อและคลังสิ นค้า การปฏิบตั ิการของท่าเรื อและคลังสิ นค้า การขนส่ งระบบ
คอนเทนเนอร์ การบริ หารการเงินและการตังราคาของการบริ การท่าเรื อและคลังสิ นค้า การบริ หาร
แรงงานสัมพันธ์

3(3-0-6)

133422

3(3-0-6)
การบริ หารโซ่ อุปทาน
Supply Chain Managment
ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการระบบโลจิสติกส์ และการบริ หารโซ่ อุปทาน ศึกษา
โซ่ อุปทานทีสามารถสร้างมูลค่าเพิ มแก่ผบู ้ ริ โภคได้อย่างไร การศึกษาถึงการลดค่าใช้จ่ายเพือเพิ มศักยภาพ
ทางด้านการแข่งขันของธุรกิจ ค่าใช้จ่ายบริ หารสิ นค้าคงคลัง การเปลียนแปลงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค และการจัดกระบวนการผลิต เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การบริหารงานธุรกิจและบุ คลากร
143301

3(3-0-6)
การบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
ศึกษาถึงความหมาย บทบาท ประเภทการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม และขนาดกลาง พร้อมทัง
ข้อคิดต่างๆ ในการก่อตังการดําเนินงานและปัญหาในการบริ หาร โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม เงือนไข
ต่างๆ ทางกฎหมายสังคม โดยการปฏิบตั ิโดยการทดลองทําจริ ง เพือนําเสนอผลิตภัณฑ์หน้าชันเรี ยน

143303

การจัดการสํานักงาน
Office Management
ศึกษาถึงบทบาทของการดําเนินงานต่างๆ งานสารบรรณ การวางแผนผังและระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิงานในสํานักงาน การจัดสถานทีทํางาน การจัดสายงานในสํานักงาน การอํานวยการพนักงาน
การควบคุมและวัดประสิ ทธิภาพของงาน การนําระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีมาใช้งาน

143304

ทฤษฎีองค์การ
3(3-0-6)
Organization Theory
ศึกษาถึงบทบาทการปฏิบตั ิหน้าทีของบุคคลระดับต่างๆ ในองค์การ พฤติกรรม เอกบุคคล พฤติกรรม
กลุ่มย่อยและพฤติกรรมรวม แนวความคิด ทฤษฎีและปรัชญาในเรื ององค์การ องค์ประกอบทรัพยากร
โครงสร้าง อํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ทีมีอิทธิพลขององค์การ ศึกษาด้าน
จิตวิทยาและสังคมวิทยา การรับรู ้ สื อสาร การจูงใจ ภาวะผูน้ าํ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่าง
กลุ่มสัมพันธ์ภาพ การขัดแย้ง และการเปลียนแปลงในองค์การ

143306

แรงงานสัมพันธ์
Labor Relation
ศึกษาถึงปรัชญาของไตรภาคี ประวัติการก่อตังสหภาพแรงงานสากลและในประเทศ แนวทาง
ก่อตังสหภาพแรงงาน การกําหนด ข้อบังคับ สภาพการจ้าง ข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และ
กระบวนการเจรจาต่อรอง กฎหมายแรงงานเกียวกับการนัดหยุดงาน การจัดทําข้อตกลงร่ วมกัน และผล
บังคับของข้อตกลงร่ วมกัน ทังนี โดยการเน้นให้เห็นถึงปัญหาแรงงานในประเทศ

143307

3(3-0-6)
ภาวะการเป็ นผูน้ าํ
Leadership
ศึกษาทฤษฎีทีเป็ นทียอมรับแล้วถึงปัจจัยต่างๆ ซึ งกําหนดตัวผูน้ าํ วิธีบริ หารมนุษยสัมพันธ์
และอิทธิพลของผูน้ าํ ทีมีต่อพฤติกรรมและการตัดสิ นใจของกลุ่ม กับความสําเร็ จและความล้มเหลวของ
กลุ่ม ตลอดจนการวางตัวของผูน้ าํ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพือเพิ มประสิ ทธิภาพในการทํางานของ
กลุ่ม หลักจริ ยธรรมและศีลธรรมในการเป็ นผูน้ าํ

3(3-0-6)

3(3-0-6)

143308

3(3-0-6)
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบตั ิในการควบคุมคุณภาพในกิจการผลิตสินค้าและบริ การ โดยเน้นให้
เห็นวิธีปฏิบตั ิในกิจการลักษณะต่างๆ กัน ศึกษาถึงเทคนิคและเครื องมือต่างๆ ทางสถิติ ทีนํามาใช้ใน
การควบคุมคุณภาพของการผลิตสิ นค้าและบริ การ

143309

ระบบสิ นค้าคงคลัง
Inventory System
ศึกษาหลักการและวิธีปฏิบตั ิในการบริ หารสินค้าคงคลัง โดยเน้นกิจการทีมีความซับซ้อน
พอประมาณ จนถึงกิจการทีซับซ้อนมาก อาทิ กิจการทีมีสินค้ามากชนิด ซึ งแต่ละชนิดมีปริ มาณสิ นค้า
คงคลังแตกต่างกัน หรื อกิจการทีมีวสั ดุคงคลังหลายขันตอน ตังแต่วตั ถุดิบจนถึงสิ นค้าสําเร็ จรู ป ทังนีจะ
เน้นวิธีปฏิบตั ิเป็ นสําคัญ ตลอดจนการนําหลักการไปดัดแปลงใช้ได้ การเน้นระบบการจัดการทีทันสมัย

3(3-0-6)

143401

การจัดการโครงการ
Project Management
ศึกษาวิธีทาํ โครงการ ความสําคัญของการวางแผน นโยบาย ขันตอนการศึกษาความเป็ นไป
ได้ กระบวนการการตัดสิ นใจในการจัดการองค์การ แนวความคิดในการกําหนดวัตถุประสงค์และ
นโยบายขององค์การ การวางแผนโครงการ ความเป็ นไปได้ของโครงการ โดยศึกษาด้วยวิธีการจําลอง
โครงการและนําผลงานเสนอต่อชันเรี ยน

3(2-2-6)

143402

3(3-0-6)
การพยากรณ์ธุรกิจ
Business Forecasting
ศึกษาถึงความสําคัญของการพยากรณ์ ทีมีต่อการดําเนินธุรกิจ หลักเกณฑ์ทวไปในการพยากรณ์
ั
การเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการพยากรณ์ปัญหาทัวไปในการพยากรณ์ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ทีจะนํามาใช้ใน
การพยากรณ์ การคาดคะเนยอดขายของกิจการ การคาดคะเนทรัพยากรของธุรกิจ รวมทัง การตัดสิ นใจ
ในการพยากรณ์ของธุรกิจ โดยดูจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ

143403

การพัฒนาองค์การ
Organization Development
ศึกษาถึงทฤษฎีทางพฤติกรรมองค์การ รู ปแบบขององค์การ ความสัมพันธ์ขององค์การกับ
สมาชิก ปัญหาและข้อขัดแย้งในองค์การ การแก้ไขปัญหาในองค์การ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ด้านการแข่งขัน โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมและสภาวะทางเศรษฐกิจทีเปลียนแปลงตลอดเวลาได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ

3(3-0-6)

143404

สัมมนาการจัดการ
Seminar in Management
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทีเกิดขึนในการจัดการแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาและส่ งเสริ ม
ให้เป็ นไปตามแนวทางทีวางไว้ นักศึกษาจะต้องทํารายงาน แสดงความคิดเห็นในปัญหาต่างๆ ของการ
จัดการ

3(3-0-6)

143406

การเจรจาต่อรอง
Negotiation
การศึกษาถึงการเจรจาโดยอาศัยหลักการเทคนิคในการเจรจาต่อรอง การคํานวณต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ การศึกษาถึงระยะเวลาในการชําระเงิน การเรี ยกเก็บเงิน พร้อมการฝึ กหัดโดยใช้
กรณี ศึกษารวมทังรู ปแบบและวิธีการติดต่อทีทันสมัย

3(3-0-6)

143407

หลักการจัดการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
Principles of Real-estate Management
ศึกษาถึงการบริ หารจะมุ่งเน้นทีจะทําให้ผศู ้ ึกษาทราบถึงข้อมูลต่างๆ เกียวกับการศึกษาถึงต้นทุน
การผลิต การเขียนโครงการ แบบจําลอง การจัดการในเรื องแรงงาน การบริ หารงานขาย การเข้าถึง
ความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้ าหมายการเลือกสรรทําเลและทีตัง สาธารณูปโภคทีจําเป็ น การแก้ไข
มลภาวะเพือสิ งแวดล้อมทีดี

3(3-0-6)

143408

3(3-0-6)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
ศึกษาถึงวัฒนธรรมภาษา วิธีการทางศุลกากร การติดต่อสื อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าช่วยในการติดต่อการชําระหนี การเรี ยกเก็บเงิน และรายละเอียดเฉพาะ เป็ นสิ งทีสําคัญในการติดต่อ
ค้าขายกับต่างประเทศ

143409

3(2-2-6)
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronics Commerce
ศึกษาถึงแบบจําลองธุรกิจแบบต่างๆทีเหมาะสมกับการนําระบบเครื อข่ายทีเชือมต่อทัวโลกมา
ประยุกต์ใช้ในการสนับสนุน การเปลียนแปลงและการขยายแนวทางการดําเนินงาน เช่น ธุรกิจการประมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น การติดต่อใช้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ความปลอดภัยของการชําระเงิน องค์ประกอบทีมีผลต่อความน่าเชือถือและความเสี ยงของการทําธุรกรรม
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

143410

3(2-2-6)
อินเตอร์ เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เอสเอ็มทีพี (SMTP) เอฟทีพี(FTP)
เอชทีทีพี(HTTP) และไอพี(IP) ในอนาคต เทคโนโลยีเครื อข่ายเว็บ ภาษาไฮเปอร์ มาร์ กอับ(Hyper
Markup) และวีอาร์ เอ็มแอล(VRML) การติดตังและดูแลอินเตอร์ เน็ตเซิ ร์ฟเวอร์ ระบบความปลอดภัยบน
อินเตอร์ เน็ต เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย รู ปแบบของแฟ้ มมัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการบีบอัดแฟ้ มข้อมูล เทคนิค
และเครื องมือในการพัฒนาระบบมัลติมีเดียและกราฟิ ก การประยุกต์ใช้งานอินเตอร์ เน็ต ระบบ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก และมัลติมีเดีย อินทราเน็ตเพือเพิ มผลผลิตให้องค์กร และการทําธุรกิจผ่านสื อ
อินเตอร์ เน็ต

143411

3(2-2-6)
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
Business Application Software
ศึกษาเกียวกับคําสั ง และวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบตั ิการต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ใน
ปัจจุบนั ประโยชน์และการนําไปใช้งานของโปรแกรมสําเร็ จรู ปแต่ละชนิด การนําโปรแกรมสําเร็ จรู ปมา
ใช้กบั งานด้านธุรกิจต่างๆ หรื อศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปในด้านการออกแบบการนําเสนอ สื อผสมทีนิยม
ใช้ในปัจจุบนั การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเหมาะสมในปัจจุบนั และการนําไปประยุกต์ใช้งานโดยเน้นให้
เหมาะสมกับลักษณะของระบบงานต่างๆ ฝึ กทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่างๆ
3(2-2-6)
ภาษาอังกฤษทางด้านบริ หารธุรกิจ
English for Business Administration
กระบวนวิชานีมีเนือหาเกียวกับภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นการฝึ กทัง 4 ทักษะ โดยแนะนํารู ปแบบและลีลาใน
การติดต่อทางธุรกิจแบบง่าย ๆ คําศัพท์พืนฐานทางธุรกิจ และภาษาพูดทีเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจ
อ่านและเข้าใจโฆษณาการรับสมัครงาน เขียนประวัติยอ่ และจดหมายสมัครงาน และตอบคําถามในการ
สัมภาษณ์เพือสมัครงานได้อย่างเหมาะสม บรรยายหน้าทีและคุณลักษณะของงานต่าง ๆ เข้าใจและใช้
ศัพท์เกียวกับเครื องใช้และงานในสํานักงาน รับโทรศัพท์และจดบันทึกข้อความ รวมทังทําการนัดหมาย
ทางโทรศัพท์ได้ อ่านเข้าใจและเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆได้ เช่น จดหมายขอร้อง จดหมายตอบรับและ
ปฏิเสธ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เขียนวาระการประชุม บันทึกการประชุม และเข้าร่ วมการประชุมรวมทัง
จัดการประชุมแก้ปัญหาทางธุรกิจ และเขียนรายงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําเสนอข้อมูลทาง
ธุรกิจ บรรยายกราฟและแผนภูมิได้

143412

143413

การพนักงานสัมพันธ์
Employee Relations
ศึกษาสภาวะความสัมพันธ์ ความขัดแย้งโดยธรรมชาติระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
มาตรฐานแรงงานสัมพันธ์ ซึ งกําหนดไว้โดยกฎหมายคุม้ ครองแรงงานในการทํางาน การระงับ
ข้อร้องทุกข์ในสถานประกอบการ ทฤษฎีและการบริ หารสหภาพแรงงาน การร่ วมเจรจาต่อรอง
การระงับข้อพิพาทแรงงาน การกระทําอันไม่เป็ นธรรม การดําเนินคดีในศาลแรงงาน การจัดการ
เพือความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยยึดหลักจริ ยธรรม

3(3-0-6)

143414

การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
Selection of Human Resource
ศึกษาการกําหนดนโยบายการคัดเลือกบุคคล การวางแผนกําลังคน หลักเกณฑ์วิธีการ
คัดเลือกบุคคล เครื องมือในการคัดเลือกบุคคล การสัมภาษณ์ การทดสอบ เพือเพิ มความประทับใจ
ความมุ่งมันทีจะเป็ นพนักงานทีดีขององค์การ

3(3-0-6)

143415

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Development
ศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากร การฝึ กอบรม การประเมินผลการฝึ กอบรม การสร้าง
บรรยากาศการฝึ กอบรม ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการเป็ นวิทยากรฝึ กอบรมทีดี

3(3-0-6)

การบริหารคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
153101

การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
Pascal Programming Language
โครงสร้างและส่ วนประกอบของโปรแกรมภาษาปาสคาล ข้อมูลแบบง่าย คําสั งรับ และ
แสดงผล คําสั งควบคุมโปรซี เดอร์ และฟังก์ชนั การสร้างและการใช้ยนู ิตในปาสคาล ข้อมูลแบบทีผูใ้ ช้
กําหนดเอง ข้อมูลแบบโครงสร้าง อาร์ เรย์เรคอร์ ด เซต และไฟล์

3(2-2-6)

153102

การเขียนโปรแกรมภาษาซี
C Programming Language
ศึกษาโครงสร้างโปรแกรมของภาษาซี คอมไพเลอร์ และพรี โปรเซสเซอร์ ชนิด ข้อมูล การปฏิบตั ิการกับ
ข้อมูล โครงสร้างการควบคุม ฟังก์ชนั พอยน์เตอร์ โครงสร้างยูเนียน บิทฟิ ลด์ อินพุทเอาท์พุท

3(2-2-6)

153103

3(2-2-6)
การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
COBOL Programming Language
ศึกษาหลักการต่าง ๆ ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับภาษาโคบอล หลัก
ภาษาโคบอลเบืองต้น ส่ วนประกอบและโครงสร้างของภาษาโคบอล ส่ วนชือโปรแกรม ส่ วนลักษณะ
เครื อง ส่ วนข้อมูลและส่ วนจัดกระบวนการคําสั งและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยทัวไป การสร้างและการเรี ยกใช้
แฟ้ มข้อมูลโปรแกรมย่อย การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างการแก้ไขข้อผิดพลาด การทดสอบ
โปรแกรม และการแก้ไขปรับปรุ งโปรแกรม

153201

3(2-2-6)
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
JAVA Programming Language
ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาจาวา คําสั งรับและแสดงผลรู ปแบบ
ข้อมูลต่างๆในภาษา การเขียนโปรแกรมด้วยคําสั งและฟังก์ชนั ในรู ปแบบทีเหมาะสมของภาษา การ
ประยุกต์ใช้ภาษาจาวากับการพัฒนาระบบงาน

153202

การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิ ค
BASIC Programming Language
ศึกษาโครงสร้างของภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสู ง องค์ประกอบและคําสั ง , หลักการ
ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้แบบรู ปภาพ(Graphic User Interface),จัดการกับเหตุการณ์โต้ต่อกับ
ผูใ้ ช้ , การนําเสนอข้อมูลรายงานทางธุรกิจ และการวางแผนเพือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบ
เชิงวัตถุ โดยใช้ Visual Basic

3(2-2-6)

153203

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
ศึกษาวัตถุแนวคิดเชิงวัตถุ องค์ประกอบพืนฐานของวัตถุ คลาส และตัวอย่างข้อความ
กรรมวิธีการถ่ายทอดคุณสมบัติ การวิเคราะห์ และออกแบบเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
วิธีการและเทคนิคของการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-6)

153204

โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
ศึกษาเทคนิคในการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง ศึกษาโครงสร้าง
ข้อมูลแบบสแตกคิวลิสต์ การเขียนโปรแกรมแบบรี เคอชัน การศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้
การทําโครงสร้างต้นไม้ให้สมดุล โครงสร้างต้นไม้แบบ AVL, กราฟ การค้นหาและเรี ยงลําดับข้อมูล

3(2-2-6)

153301

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
Object Oriented System Analysis and Design
ศึกษาเทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้แบบจําลองระบบเชิงวัตถุแนวความคิด
ของคุณลักษณะของการจําลองเชิงวัตถุการจําลองกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้แบบจําลองเชิงวัตถุ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้เป็ นไปตามทีได้ออกแบบโดยแบบจําลองเชิงวัตถุ การออกแบบรู ปแบบของ
ฐานข้อมูลโดยใช้แบบจําลองเชิงวัตถุแบบจําลองเชิงวัตถุทีใช้ตอ้ งได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย
ในอุตสาหกรรมและมีความทันสมัย เช่น Unified Modeling Language (UML) เป็ นต้น

3(2-2-6)

153302

อินเตอร์ เน็ต และการประยุกต์ใช้งาน
Internet Technology and Application
เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต โปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เอสเอ็มทีพี (SMTP) เอฟทีพี
(FTP) เอชทีทีพี(HTTP) และไอพี(IP) ในอนาคต เทคโนโลยีเครื อข่ายเว็บ ภาษาไฮเปอร์ มาร์ กอับ
(Hyper Markup) และวีอาร์ เอ็มแอล(VRML) การติดตังและดูแลอินเตอร์ เน็ตเซิ ร์ฟเวอร์ ระบบความ
ปลอดภัยบนอินเตอร์ เน็ต เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย รู ปแบบของแฟ้ มมัลติมีเดีย เทคโนโลยีในการบีบอัด
แฟ้ มข้อมูล เทคนิคและเครื องมือในการพัฒนาระบบมัลติมีเดียและกราฟิ ก การประยุกต์ใช้งาน
อินเตอร์ เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก และมัลติมีเดีย อินทราเน็ตเพือเพิ มผลผลิตให้องค์กร และ
การทําธุรกิจผ่านสื ออินเตอร์ เน็ต

3(2-2-6)

153303

เทคโนโลยีแบบหลายสื อ
Multimedia Technology
ความรู ้เบืองต้นเกียวกับมัลติมีเดีย(Multimedia)ในงานด้านคอมพิวเตอร์ เนือหาจะ
ครอบคลุมเรื องการจัดเอกสารสื อสิ งพิมพ์ ไฮเปอร์ มีเดีย(Hypermedia) สื อในการนําเสนอ กราฟิ กส์
(Graphics) ภาพการเคลือนไหว เสี ยง วีดิทศั น์และเทคนิคการนําเสนอโดยรวม

3(2-2-6)

153304

3(2-2-6)
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
Object Oriented Technology
ศึกษานิยาม และคุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวัตถุ แนวความคิด และ
เทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ รวมทังการสร้างและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน
ทางด้านฐานข้อมูลเชิงวัตถุ หลักการทีใช้ในเทคโนโลยีเชิงวัตถุ รู ปแบบจําลองความสัมพันธ์ของวัตถุ
รู ปแบบจําลองพฤติกรรมของวัตถุ วิธีการและเทคนิคของการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ

153305

โปรแกรมประยุกต์ดา้ นการบัญชี
Computer Application in Accounting
ศึกษาระบบการประมวลผลข้อมูลโดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์ กบั งานบัญชี บัญชีแยก
ประเภทบัญชีเจ้าหนี บัญชีลูกหนี บริ หารสิ นค้าคงเหลือ เงินเดือน วิเคราะห์งบการเงิน ศึกษา
โปรแกรมสําเร็ จรู ปด้านบัญชีทีนิยมใช้ในธุรกิจการบัญชี และการออกรายงานงบการเงินด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางด้านการบัญชี

153306

3(2-2-6)
ระบบฐานข้อมูลชันสู ง
Advanced Database System
เทคนิคการทําขบวนการสอบถามให้มีการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพมากทีสุ ด แนวความคิด
ของทรานแซคชัน เทคนิคการควบคุมการเข้าถึงพร้อมๆกันของผูใ้ ช้หลายคน เทคนิคการกูฐ้ านข้อมูล
ระบบความปลอดภัยฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ การจัดการบัฟเฟอร์
แนวความคิดของฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ และ ดาต้าแวร์ เฮ้าส์ (Data
warehouse) ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ของฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้
3(2-2-6)
โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
Business Application Software
ศึกษาเกียวกับคําสั ง และวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบตั ิการต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบนั ประโยชน์และการนําไปใช้งานของโปรแกรมสําเร็ จรู ปแต่ละชนิด การนําโปรแกรม
สําเร็ จรู ปมาใช้กบั งานด้านธุรกิจต่างๆ หรื อศึกษาโปรแกรมสําเร็ จรู ปในด้านการออกแบบการ
นําเสนอ สื อผสมทีนิยมใช้ในปัจจุบนั การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเหมาะสมในปัจจุบนั และการ
นําไปประยุกต์ใช้งานโดยเน้นให้ เหมาะสมกับลักษณะของระบบงานต่างๆ ฝึ กทักษะการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปต่างๆ

153307

3(2-2-6)

153308

3(2-2-6)
เครื องใช้สาํ นักงานอัตโนมัติในงานธุรกิจ
Office Automation and Administration
ความหมายและความสําคัญของระบบสํานักงานอัตโนมัติ ลักษณะของสํานักงานสมัยใหม่
องค์ประกอบของสํานักงานอัตโนมัติแนวคิดของระบบข่าวสารและการประมวลข่าวสารใน
สํานักงาน อุปกรณ์สาํ นักงานอัตโนมัติ ระบบการจัดการข่าวสารในสํานักงานอัตโนมัติ แนวคิดการ
ออกแบบและพัฒนาสํานักงานอัตโนมัติ

153401

3(3-0-6)
การสื อสารข้อมูล
Data Communication
ทฤษฎีพืนฐานของการสื อสารข้อมูล ส่ วนประกอบสําคัญในการสื อสารข้อมูลและข่ายงาน
สื อสาร สัญญาณสื อสาร การส่ งผ่านข้อมูลในแบบต่างๆ ระบบข่ายสื อสารและการประยุกต์ใช้งาน
ชนิดของข่ายงานคอมพิวเตอร์ หลักการสื อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ความรู ้เบืองต้นในการ
ออกแบบเครื อข่าย ลักษณะ รู ปแบบ เครื อข่ายต่างๆ วิธีการเข้าถึงของคอมพิวเตอร์ ของการสื อสาร

153402

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
ศึกษาถึงกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดว้ ยหลักการของวิศวกรรมส่ วนชุดคําสั ง
แบบจําลองในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบต่างๆ เทคนิคการจัดการและบริ หารทีมทีมีประสิ ทธิภาพ
เทคนิคทีใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาตรฐานวัดซอฟต์แวร์ วิธีการทดสอบซอฟต์แวร์ ในรู ปแบบ
ต่างๆ เพือหาความผิดพลาดทีอาจเกิดขึนระหว่างขันตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการการวางแผน
และการประเมินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ชนิดของโปรแกรมทีเป็ นเครื องมือช่วยใน
ขบวนการต่างๆของวิศวกรรมส่ วนชุดคําสั ง นอกจากนันเนือหาบางส่ วนจะเกียวข้องในการให้
ความรู ้เกียวกับหลักการของการออกแบบเชิงวัตถุ คําศัพท์ต่างๆ และประโยชน์ของการออกแบบเชิง
วัตถุ เพือให้เห็นถึงแนวทางของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีกําลังจะเปลียนไปในอนาคต

3(3-0-6)

153403

หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
Special Topics in Software Technology
ศึกษาหัวข้อเรื องในปัจจุบนั ทีน่าสนใจ และเป็ นประโยชน์ ทีเกียวข้องกับเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์ การอภิปรายและการนําเสนอประเด็นต่าง ๆ ทีเกียวกับปัญหาความก้าวหน้า และ
แนวโน้มของซอฟต์แวร์
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ระบบคลังข้อมูล และ ระบบเหมืองข้อมูล
Data Warehouses and Data Mining
วิวฒั นาการของระบบช่วยตัดสิ นใจ (Decision Support System) ความรู ้เบืองต้นเกียวกับ
ดาต้าแวร์ เฮ้าส์ (Data Warehouse) โครงสร้างการทํางานและลักษณะการจัดเก็บข้อมูลของดาต้า
แวร์ เฮ้าส์ (Data Warehouse) ขันตอนการออกแบบและการสร้างดาต้าแวร์ เฮ้าส์ (Data
Warehouse) ระบบโปรแกรมต่างๆ ทีใช้กบั งานการสร้างดาต้าแวร์เฮ้าส์ (Data Warehouse)
ความรู ้เบืองต้นของระบบดาต้าไมน์นิ ง (Data Mining) เทคนิคต่างๆ ทีใช้ในงานดาต้าไมน์นิ ง (Data
Mining) และการประยุกต์ใช้ดาต้าไมน์นิ ง (Data Mining) ในธุรกิจต่างๆ เช่นในด้านการเงิน องค์กร
สาธารณูปโภคและอุตสาหกรรมเป็ นต้น
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ความมันคงในการใช้คอมพิวเตอร์
Computer Security
ศึกษาวิธีสร้างความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายและข้อมูลจากผูแ้ อบ
เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อไม่ได้ตงใจ
ั การลักลอบเปลียนแปลงแก้ไขข้อมูล การป้ องกัน
เมือระบบปฏิเสธ การให้บริ การ การจัดการและการประเมินความเสี ยง ทฤษฎีสารสนเทศ ทฤษฎีว่า
ด้วยการใส่ รหัส การถอดรหัส กรรมวิธีรับรองความปลอดภัย ขอบเขตการป้ องกันซอฟต์แวร์ ที
ประสงค์ร้ายต่อระบบ
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การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
Software Development
เทคนิคการออกแบบซอฟต์แวร์ การบริ หารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทํางานเป็ นกลุ่ม
ระเบียบวิธีในการพัฒนาระบบ การประเมินผล และคัดเลือกเครื องมือ CASE การใช้เครื องมือ
CASE ในโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์
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คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
Computer Graphics
ศึกษาความรู ้เบืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ หลักพืนฐานการออกแบบ การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ องค์ประกอบพืนฐานและสไตล์ในกราฟิ กส์ หลักและวิธีการสร้างภาพ 2 มิติ
และ 3 มิติ หลัก และวิธีการนําเสนองานด้านกราฟิ กส์ การประยุกต์งานด้านกราฟิ กส์ในปัจจุบนั
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ศึกษาระบบโครงสร้าง, องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
การประยุกต์ของคอมพิวเตอร์ ระบบสื อสารและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แพคเก็จและแอ
พลิเคชัน ความรู ้เบืองต้นเกียวกับการประมวลผลข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล นิยามพืนฐานและ
แอพลิเคชันสําหรับระบบสารสนเทศและการจัดการระบบสารสนเทศ ระบบมัลติมีเดีย แอพลิเคชัน
นิยามพืนฐานพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีทีเกียวข้องกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Topics in Information Technology
ศึกษาหัวข้อเรื องในปัจจุบนั ทีน่าสนใจ และเป็ นประโยชน์ ทีเกียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การอภิปรายและการนําเสนอประเด็นต่าง ๆ ทีเกียวกับปัญหาความก้าวหน้า และ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครื องมือในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
Webware
เครื องมือและเทคนิคในการออกแบบและสร้างเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้หลักการของ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ทีเกียวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ประกอบด้วย HTML, Perl, PHP, ภาษาสคริ ปต์ การออกแบบและการใช้งานฐานข้อมูล
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้กบั คอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
ธรรมชาติและความสําคัญของปั ญหาทีเกียวข้องกับประสิ ทธิภาพในการติดต่อระหว่างผูใ้ ช้
กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบและประเมินผลส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ การพัฒนาส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ใน
แบบกราฟิ ก สถาปัตยกรรมด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เทคนิคการนําเข้าและแสดงผลข้อมูล
รู ปแบบของปฏิสัมพันธ์
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คอมพิวเตอร์ กบั กฎหมายคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
Computer and Intellectual Properties Law
ข้อกฎหมายทีเกียวข้องกับ กฎหมายลิขสิ ทธิ สิ ทธิบตั ร การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปัญญา
การจัดพิมพ์ การออกใบอนุญาตและการกระจายเนือหาและซอฟต์แวร์ สาํ หรับอินเตอร์ เน็ต รวมทัง
บทลงโทษต่าง ๆ
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การสร้างภาพเคลือนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Animation
อัลกอริ ธึม โครงสร้างข้อมูลและเทคนิคทีใช้ในการสร้างต้นแบบและการสร้างฉากเคลือนที
องค์ประกอบทางด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เทคนิคการผสมผสานพารามิเตอร์ การสร้าง
ภาพเคลือนไหวแบบ free-form การกําหนดเฟรมสําหรับภาพเคลือนไหว ภาพเคลือนไหวเชิง
กระบวนการและเชิงพฤติกรรม
เกมคอมพิวเตอร์
Computer Games
หลักการและกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ประวัติของเกม
คอมพิวเตอร์ ภาพเคลือนไหวและกราฟิ ก 2 มิติ ภาพเคลือนไหว 3 มิติ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การ
ออกแบบเกม การสร้างเนือเรื องแบบโต้ตอบ ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ เกมแบบผูเ้ ล่นหลายคน
สภาพแวดล้อมในการพัฒนาเกม
การประมวลผลไร้สาย
Wireless Computing
กระบวนการและหลักการพืนฐานในการพัฒนาระบบซึ งมีลกั ษณะการทํางานในลักษณะ
ของการเคลือนทีข้ามเครื อข่าย โปรโตคอลในการสื อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์ ในการสนับสนุนการ
ทํางาน ลักษณะเฉพาะของสื อแบบไร้สาย ระบบความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ ในการตรวจสอบ
ตําแหน่ง อัลกอริ ธึมในการให้บริ การพืนฐาน
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ภาษาอังกฤษทางด้านบริ หารธุรกิจ
English for Business Administration
กระบวนวิชานีมีเนือหาเกียวกับภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นการฝึ กทัง 4 ทักษะ โดยแนะนํารู ปแบบและ
ลีลาในการติดต่อทางธุรกิจแบบง่าย ๆ คําศัพท์พืนฐานทางธุรกิจ และภาษาพูดทีเหมาะสมในการ
ดําเนินธุรกิจ อ่านและเข้าใจโฆษณาการรับสมัครงาน เขียนประวัติยอ่ และจดหมายสมัครงาน และ
ตอบคําถามในการสัมภาษณ์เพือสมัครงานได้อย่างเหมาะสม บรรยายหน้าทีและคุณลักษณะของงาน
ต่าง ๆ เข้าใจและใช้ศพั ท์เกียวกับเครื องใช้และงานในสํานักงาน รับโทรศัพท์และจดบันทึกข้อความ

รวมทังทําการนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ อ่านเข้าใจและเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆได้ เช่น จดหมาย
ขอร้อง จดหมายตอบรับและปฏิเสธ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เขียนวาระการประชุม บันทึกการ
ประชุม และเข้าร่ วมการประชุมรวมทังจัดการประชุมแก้ปัญหาทางธุรกิจ และเขียนรายงานได้อย่าง
เหมาะสม และสามารถนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ บรรยายกราฟและแผนภูมิได้

หมวดวิชาเลือกเสรี
003401

ภาษาอังกฤษ 4
English IV
การแปลทัวไปจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย เบืองต้น การแปลจากเอกสารภาษาอังกฤษ
ความยาวประมาณ 100-200 คํา ทีแสดงตัวอย่างของความคิดรวบยอดตามทีปรากฏในทฤษฎีการแปล
โดยเฉพาะทีว่าด้วยเรื องหน่วยแปล การแปล เทียบเท่า ระดับการตีความ การประเมินผลของงานแปล
และเกณฑ์การตัดสิ นความถูกต้องเหมาะสมของงานในการแปล โดยฝึ กขันตอนและเทคนิคการแปล
แบบต่าง ๆ เกียวกับเนือเรื องทัว ๆ ไป ในระดับภาษาทียากขึน
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สหกิจศึกษา
Co-operative Education
ให้นกั ศึกษาทํางานในสถานประกอบการจริ งในด้านทีเกียวข้องกับสาขาวิชาทีศึกษา โดย
ทํางานสัปดาห์ละ 5 วันๆละไม่นอ้ ยกว่า 7 ชัวโมงเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า13 สัปดาห์
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