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1. วิชาแกน
PHYS 1101 ฟสิกสพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Physics
ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน ความดันของ
ไหล และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่แบบแกวงกวัดและคลื่น คุณสมบัติของคลื่น
กลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา สมการของแบรนุยยี ความหนืด คุณสมบัติเชิงความรอนของสสาร หลัก
เบื้องตนทางอุณพลศาสตร ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแส แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา อะตอม การ
สลายตัวของสารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช
PHYS 1102 ปฏิบตั ิการฟสกิ สพื้นฐาน
Fundamental Physics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับฟสิกสพนื้ ฐาน ไมนอยกวา 10 การทดลอง

1(0-3)
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CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental Chemistry
อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบติของแกส
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพล
ศาสตร เคมีอินทรีย

CHEM 1102 ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน
1(0-3)
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับอะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ
สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส
บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร เคมีอินทรีย
BIO 1107 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0)
Basic Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต การ
ยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวติ การหายใจและการลําเลียงในรางกาย ระบบประสาทและ
ฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรมของสัตว นิเวศวิทยา
BIO 1108 ปฏิบตั ิการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3)
Basic Biology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการ
เจริญเติบโต การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิง่ มีชีวิต การหายใจและการลําเลียงในรางกาย
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ระบบประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของ
สัตว นิเวศวิทยา
MATH 1401 แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus 1
ฟงกชันและกราฟ ลิมิตของฟงกชัน การหาอนุพันธ และการประยุกตอนิ ทิกรัล
อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันอดิศยั แนะนําอนุพันธยอย

2. วิชาเอก
บังคับ
COM 1301 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1
3(2-2)
Computer Programming 1
องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวรภาษาคอมพิวเตอรชนิดตางๆ
หลัก การเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังการทํางานการวิเคราะหและออกแบบอัลกอริทึมแบบ Sequential , Decistion ,
Repetition , Monitor , Recursion
COM 1302 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2
3(2-2)
Computer Programming 2
ศึกษาหลักการเขียน รูปแบบไวยากรณประกอบภาษาคอมพิวเตอรเกีย่ วกับคําสั่ง I/O
ชนิดของขอมูลแบบตางๆ Operations, Looping โปรแกรมยอยและฟงกชนั่ ตางๆ และการใช
แฟมขอมูลเบื้องตน โดยการใชภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน Pascal, Cobol, C etc.
ในการฝกเขียนและพัฒนาโปรแกรม
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COM 1401 ดีสครีตและโครงสราง
3(3-0)
Discrete Mathematics and Structure
เซต ความสัมพันธ และฟงกชั่น การนับและความสัมพันธเวียนบังเกิด(Recurrence
Relations) ทฤษฎีกราฟ ตนไม และการแยกจําพวก(Tree and Sorting) ขายงาน(Networks) พีชคณิต
แบบบูล(George Boole) และวงจรเชิงวิธจี ัดหมู ออโตเมตา(Automata) ระบบเชิงพีชคณิต(Algebraic
System) โพเซตและแลตทิช(Poset and Lattice)

COM 1601 โครงสรางขอมูล
3(3-0)
Data Structure
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ โครงสร า งข อ มู ล การประมวลผลข อ มู ล สตริ ง ก (String
Processing) อะเรย เรคคอรด และ พอยนเตอร (Arrays, Records and Pointers) ลิงคลิสก (Linked Lists)
สแตก (Stacks) คิว (Queues) การเวียนเกิด (Recursion) ตนไม (Tree) กราฟและการประยุกตใช
(Graphs and Their Applications) การเรียงและการคนหาขอมูล (Sorting and Searching)
COM 2301 โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
3(2-2)
Computer Architecture and Assembly Language
ทบทวนระบบตัวเลข ตัวอยางขอมูล สถาปตยกรรมของ PC ภาษาแอสเซมบลีเบื้องตน
คําสั่งพื้นฐาน การโปรแกรมเบื้องตน การวน การกระจาย(Branching) โพซีเยอร การทํางานของสตริง
คําสั่งการทํางานในระดับบิท การคํานวณโฟลตติงพอยท และ การอินพุท เอาพุท
COM 2601 การประมวลผลแฟมขอมูล
File Processing

3(3-0)
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ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการและหลักการประมวลผลขอมูล ชนิดและหนาที่ของ
หนวยความจําสํารองของการประมวผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร รหัสทางคอมพิวเตอร ลักษณะ
โครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ความหมายลักษณะและชนิดของแฟมขอมูล เชน SEQUENTIAL,
RANDOM, INDEX, ISAM, TREE, B-TREE, INVERTED การเขาถึงขอมูล การคนหา และการจัดการ
แฟมขอมูล
COM 2602 ระบบการจัดการฐานขอมูล
3(3-0)
Database Management System
ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ความสัมพันธระหวาง Record ในฐานขอมูล การใช
Key มากกวา 1 Key ในการประมวลผล รูปแบบ Relation ระบบ Hierachy รูปแบบฐานขอมูลเชิงวัตถุ
และระบบ Network การปองกันขอมูล ระบบการสํารองขอมูลและการเรียกคืน การวิเคราะหออกแบบ
ขอมูล การบริหารฐานขอมูล
COM 2701 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
3(3-0)
Computer Systems and Architecture
หลักการทํางานของฮารดแวร ซอฟแวร โครงสรางและองคประกอบในการทํางาน
ของคอมพิวเตอร ระบบงานตางๆ ของคอมพิวเตอร เชน หนวยความจํา หนาทีว่ งจรลอจิคและ ตรรก
ระบบบัส สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม หลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน ระบบ
ออนไลน อิตเทอรแอกทีฟ แบทซ เปนตน
COM 3401 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0)
Operating Systems
ความหมาย และวิ วั ฒ นาการของระบบปฏิ บั ติ ก าร บทบาท หน า ที่ ข อง
ระบบปฏิ บั ติ ก าร การจ า ยงานหรื อ การจั ด สรรหน ว ยประมวลผล การบริ ห าร และการจั ด การ
หนวยความจํา การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการขอมูลและการแสดงผลระบบแฟม
การควบคุม การคืนสูสภาพเดิม
COM 3501 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ

3(3-0)
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System Analysis and Design
หลักการเกี่ ยวกับการวิเ คราะหระบบ และการวางแผนแกป ญหา ขอบข ายของการ
วิเคราะห การตรวจสอบระบบ ศึกษาความเปนไปได การวิเคราะหรายละเอียดระบบที่ใชใหมกับระบบ
เดิม การออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออก การออกแบบแฟมขอมูล เอกสารระบบงาน การ
ทดสอบระบบที่ออก และการนําไปใช รวมถึงการแกไขและบํารุงรักษา การทําผังระบบ การสื่อสาร การ
ประเมินและการตัดสินใจ การควบคุม และความปลอดภัย
COM 3701 ระบบการสื่อสารขอมูล
3(3-0)
Data Communication System
ศึกษาการทํางานของระบบการเก็บขอมูลและการสื่อสาร อุปกรณที่ใชกับระบบเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหระบบการสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบทางเดียว แบบ
สองทางไมพรอมกัน แบบสองทางพรอมกัน ชนิดของการสงขอมูล Analog และ Digital สถาปตยกรรม
ของ Network Protocol ระบบเครือขาย, WAN, LAN และ Distributed
COM 4902 การศึกษาอิสระดานคอมพิวเตอร
3(250)
Independent Study in Computer
ศึกษาปญหาทั่วไปและปญหาเฉพาะเรื่องเพื่อหาวิธีแกปญหา การเขียนผังงานเพื่อ
แสดงขั้นตอนการแกปญหา การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร การประยุกตใชงานเทคโนโลยี หรือ
การศึกษาดานฮารแวรและระบบเครื่อง เพื่อใชงานหรือแกปญหานั้น ตลอดจนการทําโครงการพิเศษ
ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร
เลือก
STAT 1101 หลักสถิติ
3(3-0)
Principle of Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมายทาง
คณิตศาสตร โมเมนต การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยางสุม หลักการประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบ
สมมุติฐานเกีย่ วกับ คาเฉลี่ย สัดสวน และความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม การหา
สหสัมพันธและการถดถอยเชิงเสนเชิงเดียว
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COM 1701 ดิจิตอลเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Digital Concept
ทบทวนเกี่ยวกับระบบตัวเลข เลขฐานตาง ๆ การเปลี่ยนฐานเลข ทฤษฎีลอจิก วงจร
พื้นฐานทางลอจิก วงจรลอจิกเชิงจัดหมู เชน วงจรเขารหัส วงจรถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ วงจรดี
มัลติเพล็กซ วงจรบวก รวมทั้งวงจรลอจิกเชิงลําดับ เชน วงจรฟลิปฟลอป วงจรรีจีสเตอร วงจรนับ และ
ระบบดิจิตอล
COM 2402 คอมพิวเตอรกราฟก
3(3-0)
Computer Graphics
หลักการสรางจุด เสน รูปเรขาคณิต รูปภาพ Transformation, Segments Windows
and Clipping, Interaction 3D, 3D Clipping Hidden Surface and Lines, Carves Shading และการ
สรางภาพเคลื่อนไหว (Animation)
COM 3202 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
3(2-2)
Electronic Learning
ศึกษาวิธีการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการเรียนการสอน การสรางโปรแกรม
หรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา
COM 3203 คอมพิวเตอรชว ยออกแบบ
3(2-2)
Computer Design
ศึกษาหลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิต และ
เทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเสน ภาพการตูนและฝกปฏิบัติการออกแบบดวยคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
COM 3301 การโปรแกรมบนเวิลดไวดเว็บ
3(2-2)
World Wide Web Programming
แนะนําเครือขายใยแมงมุมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเครือขาย การเขียนโฮมเพจโดยใช
ภาษาไฮเปอร เ ท็ ก ซ ให สามารถแสดงขอมู ลที่อยู ในรู ปขอความ รู ป ภาพ เสี ย งและวีดีโอได เรีย นรู
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เกี่ยวกับโปรโตคอลที่ใชในการสงไฮเปอรเท็กซ ที่เปนมาตรฐานที่ใชในการสื่อสารระหวางเบาวเซอร
กับเวบเซิรฟเวอร และศัพทตาง ๆ ที่ใชในเครือขายใยแมงมุม แนะนําสถาปตยกรรมแบบไคลแอนทเซิรฟเวอร การเขียนโปรแกรมบนเซิรฟเวอร โดยใชภาษาคอมมอนเกตเวยอินเตอรเฟส และการเขียน
โปรแกรมบนไคลแอนท
COM 3502 การวิจัยการดําเนินงาน
3(2-2)
Operation Research
ศึกษาหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางและแบบจําลองทางคณิตศาสตร โปรแกรม
เชิงเสน การแกไขปญหาดวยวิธีซิมเพล็กซ ปญหาการกําหนดงาน การควบคุมพัสดุ ตัวแบบการขนสง
เทคนิคการวางแผนและควบคุมโครงการ ทฤษฎีเกม ใชโปรแกรมเพื่อการวิจัยการดําเนินงาน

COM 3503 วิศวกรรมซอฟทแวร
3(3-0)
Software Engineering
วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวร การกําหนดความตองการประเภทตางๆ ของการ
ออกแบบซอฟตแวร เชน แบบขอมูล แบบเชิงวัตถุ และแบบเชิงกระบวนการ วิธีฟอรมอล การใช
CASE การออกแบบสวนเชื่อมตอกับผูใช วิธีการออกแบบโปรแกรม การกําหนดคุณลักษณะของ
โปรแกรม นามธรรมขอมูลและโครงสรางการควบคุม คุณสมบัติที่สําคัญๆ ของซอฟตแวร เทคนิคการ
แกไขและการทดสอบโปรแกรม การบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร เชน การวางแผนการคิดราคา
การพัฒนาซอฟตแวร การบริหารรูปแบบระบบ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการจัดทํา
เอกสารประกอบการพัฒนาระบบ
COM 3702 ไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2)
Microprocessor
ประวั ติ ข องไมโครโปรเซสเซอร โครงสร า งหน ว ยความจํ า ขนาดของคํ า ใน
หนวยความจํา แอดเดรสของหนวยความจํา การแปล content ของคําในหนวยความจํา การแปลรหัส
ขอมูลฐานสอง รหัสตัวอักขระ รหัสคําสั่ง รีจิสเตอรของซีพียู การใชงานรีจิสเตอรของซีพียู หนวย
ทางคณิตศาสตร และลอจิค หนวยควบคุม แฟล็กสถานะการเอกซีคิ้วคําสั่ง ตารางเวลาของคําสั่ง
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ROM และ RAM การสงขอมูลภายในระบบไมโครคอมพิวเตอร INPUT/OUTPUT การโปรแกรม
INPUT/OUTPUT การอินเตอรรัพท INPUT/OUTPUT การตอบสนองการอินเตอรรัพท ระบบ
DMA ระบบบัส การสงขอมูลแบบอนุกรมพื้นฐาน การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี การอางแอดเดรส
ของหนวยความจําแบบอิมพลาย แบบไดเรค ระบบสแตค การอางแอดเดรสแบบอินไดเรค การอาง
แอดเดรสแบบอินเด็กซ ชุดคําสั่งของซีพียู
COM 3703 โปรแกรมควบคุมระบบ
3(2-2)
System Programming
ระบบโปรแกรม UNIX, Linux และการโปรแกรม TCP/IP บนเน็ตเวิอรค การศึกษา
เครื่องมือที่ระบบเตรียมไวให เชน คําสั่ง การเรียกไลบรารี การเรียกโปรแกรมระบบ(System call)
เขาใจระบบคอมพิวเตอรที่ใชระบบยูนิค การเขียนโปรแกรมภาษา ซี เพื่อใชระบบบริการบน Unix-like
systems เพื่อควบคุมระบบ ศึกษาการโปรแกรมควบคุมระบบระบบปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงขีดสุดของ
การเปนนักโปรแกรมระบบ ที่สามารถเปนผูควบคุมระบบ UNIX และLinux
COM 4201 โปรแกรมประยุกตดานสถิตแิ ละวิจัย
3(2-2)
Programming Application for Statistics and Research
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการทําวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาคาสถิติ
สําหรับงานวิจัย เชน คารอยละ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยสําหรับสองกลุมตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวัดความสัมพันธ การวัดความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือได การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
และสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก เชน ไคสแควร
COM 4401 ปญญาประดิษฐ
3(3-0)
Artificial Intelligence
ศึกษาความหมายของปญญาประดิษฐ แผนการแกปญหา การคนหาแบบ State graph
การกําหนดขั้นตอนปญหา จุดประสงคยอย และโครงการยอย Representation of Knowledge,
โปรแกรมการเลนเกมโดยใช Heuristics รูปแบบการจําได และการเรียนรูหุนยนต (Robots) ลอจิค
การคํานวณ วิธีแกปญหาในปญญาประดิษฐ การรับรูภาพแทนความรูและระบบผูเชี่ยวชาญ
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COM 4402 ระบบรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร
3(3-0)
Computer Security
ฐานขอมูล ความปลอดภัยของเครือขายและการโทรคมนาคม ไวรัสตางๆ ประเด็น
เกี่ยวกับกฎหมาย และจริยธรรมในการใชคอมพิวเตอร ระดับความปลอดภัยบนเครือขายขนาดใหญ
ทฤษฎี การเขารหัส และ การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย

COM 4404 การสรางคอมไพเลอร
3(3-0)
Compiler Construction
หลักการพื้นฐานและการปฏิบัติการออกแบบสรางคอมไพเลอร ศึกษาโปรแกรมภาษา
อัลกอริทึม ทฤษฎี วิศวกรรมซอรฟแวร และสถาปตยกรรม ที่ใชสรางคอมไพเลอร มุงเนนในเรื่องการ
อธิบายความแตกตางของคอมไพเลอร เชน lexical analysis, parsing, code optimization code
generation และการทํางานของคอมไพเลอรกับสภาพแวดลอม เชน การกระทําภายในที่เกิดขึ้นระหวาง
คอมไพเลอร กับสถาปตยกรรม และระบบปฏิบัติการ ครอบคลุมทั้งเรื่องเกาและเรื่องที่อยูในความสนใจ
เชน การกําจัดสวนที่ซ้ําซอน รูปแบบของ SSA และเรื่องที่เกี่ยวกับ ไดนามิค คอมไพเลอร
COM 4406 การจําลองและโมเดล
3(3-0)
Simulation and Model
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การจํ า ลอง
การศึ ก ษาตั ว อย า งโปรแกรมการจํ า ลอง
ปญหา เทคนิคการวิเคราะหพื้นฐาน การทดลองปฏิบัติการจําลองปญหา การสรางแบบจําลองผันแปร
การออกแบบการทดลองดวย deterministic และ stochastic models เทคนิคการจําลองระบบขอมูล
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นําเขา กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรงของแบบจําลอง Continuous Sub System in Discrete
Event Models
COM 4701 เครือขายคอมพิวเตอรและการกระจาย
3(3-0)
Computer Network and Distributed
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเครือขาย การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรกับ
เทอรฟนอล ขั้นของโปรโตคอลมาตรฐาน OSI รูปแบบตางๆ ของเครือขาย X.25 เนตเวอรค และ
ดิจิตอลเนตเวรค การประมวลผลแบบตามลําดับและแบบขนาน การไปปไลน (Pipelining) การ
ประมวลผลแบบเวคเตอร (Vector Processing) การประมวลแบบผลอะเรย (Array Processors) มัลติ
โปรเซสเซอร (Multiprocessors) และฟอลท โทลเลอรแรนซ (Fault Tolerance)

COM 4901 การสัมมนาคอมพิวเตอร
3(3-0)
Seminar in Computer
ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความกาวหนา แนวคิดที่แปลกใหมและผลงานที่มีคุณคาทาง
คอมพิวเตอรจากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือการที่ปฏิบัติงานจริง
COM 4903 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3(3-0)
Special Topics in Computer
ศึกษาปญหาหรือความกาวหนา เกีย่ วกับคอมพิวเตอรในงานเฉพาะเรื่อง
เชน
ขอสนเทศและขอมูล, ซอฟตแวร, ทฤษฎีและการคํานวณ, ระบบวิธีการ, การประยุกตใชงาน,
ฮารดแวรและระบบเครื่อง เปนตน
3. กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
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PR

3501 การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิดและการ
ดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ ข องหน ว ยงาน การจั ด องค ก รงานประชาสั ม พั น ธ ข องหน ว ยงาน
ความสัมพันธ ระหวางงานประชาสัมพัน ธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสั มพัน ธ วิวัฒนาการ
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม วิธี
ดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน

ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0)
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับกิจการ
ใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี การจัดทํา
กระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและแสดง
ฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร การ
บัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึกบัญชีไมสมบูรณ และ
ระบบบัญชีเดี่ยว
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึ ก ษานโยบายภาษี อ ากร หลัก เกณฑ ใ นการจั ด เก็ บและรายละเอีย ดในการปฏิบั ติ
เกี่ย วกั บการภาษี เ งิน ได บุคคลธรรมดา ภาษีเ งินไดนิติบุคคล ภาษีมูลค า เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
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สรรพสามิ ต และภาษี ศุ ล กากร การคํ า นวณภาษี การยื่ น แบบรายการและการเสี ย ภาษี ท างธุ ร กิ จ
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ
FB

1401 การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงินทุน
ภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับ
การเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

FB

1403 การเงินสวนบุคคล
3(3-0)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน
MK

1101 หลักการตลาด
(3-0)
Principles of Marketing
การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรมหลัก
ทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทางการตลาด สวนผสม
ทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจ
เกี่ยวกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบื้องตน
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MK

2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0)
Integration Marketing Communication
ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการ
สื่ อ สารทางการตลาด การเลื อ กเครื่ อ งมื อ ในการส ง เสริ ม การตลาด การผสมผสานเครื่ อ งมื อ
การส ง เสริ ม การตลาดเพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพทางการสื่ อ สารทางการตลาดที่ สู ง สุ ด รู ป แบบ
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสาร
รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ

MK

3601 การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Management
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหารการตลาด
การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสรางตลาดและการ
วิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความตองการของตลาด การ
แบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมายและ การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึง
การบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดองคกรการตลาด และการควบคุมทาง
การตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
Organization and Management
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ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงานหลักเกณฑ
และแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจหลักการบริหาร
และหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน การสั่งการ การจูงใจ
คนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
MGT 1102

ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ได แ ก การจั ด การ การบั ญ ชี การเงิ น การตลาด การบริ ห ารบุ ค คล การบริ ห ารสํ า นั ก งาน
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปญหาที่
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการ
จัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ
การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร การวาจางและ
ประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจ
ประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของ
ธุรกิจตอสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มของตนเอง
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
Small and Medium Business Management
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ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงานและ
ป ญ หาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก การเริ่ ม ต น ประกอบธุ ร กิ จ
การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการดําเนิน
กลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ
ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย การผลิต
กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนมและ
บทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การเงิน การบัญชี และปจจัยที่มผี ล
ตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอมของชุมชนที่
เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการของผูประกอบการ
ธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน
ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการ
ผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคา
ระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
Thai Economy 1
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ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรในภาค
การผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวางประเทศ
ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบ
และปจจัยที่เกีย่ วของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย
การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายผลตอบแทน
แรงงานสัมพันธ ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนําทาง
ธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม
การตั ด สิน ใจทางธุ รกิ จ การจูง ใจ การเกลี้ย กลอม การเจรจาตอรอง การเข าสังคม การพัฒ นา
บุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทางศาสนา
และรูจักทําการวิเคราะห ทําการประเมินตนเอง วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. กลุมวิชาปฏิบตั ิการและฝกประสบการณวิชาชีพ
COM 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร
2(90)
วิทยาการคอมพิวเตอร
Preparation for Professional Experience in Computer
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพคอมพิวเตอรโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบ
ตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานคอมพิวเตอร
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COM 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร
5 (350)
วิทยาการคอมพิวเตอร
Field Experience in Computer
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพ ดานคอมพิวเตอรในองคการหรือหนวยงาน
หรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณใน
อาชีพ

