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1. วิชาแกน
PHYS 1101 ฟสิกสพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Physics
ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน ความดัน
ของไหล และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว การเคลื่อนที่แบบแกวงกวัดและคลื่น คุณสมบัติ
ของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา สมการของแบรนุยยี ความหนืด คุณสมบัติเชิงความรอนของ
สสาร หลักเบื้องตนทางอุณพลศาสตร ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแส แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา
อะตอม การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช
PHYS 1102 ปฏิบตั ิการฟสกิ สพื้นฐาน
Fundamental Physics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับฟสิกสพนื้ ฐาน ไมนอยกวา 10 การทดลอง

1(0-3-0)

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน
Fundamental Chemistry

3(3-0-6)
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อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบติของแกส
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพล
ศาสตร เคมีอินทรีย
CHEM 1102 ปฏิบตั ิการเคมีพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับอะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของ
แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร
อุณหพลศาสตร เคมีอินทรีย
BIO 1107

ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Basic Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการเจริญเติบโต การ
ยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวติ การหายใจและการลําเลียงในรางกาย ระบบประสาท
และฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรมของสัตว
นิเวศวิทยา
BIO 1108

ปฏิบตั ิการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
Basic Biology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุและการ
เจริญเติบโต การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต การหายใจและการลําเลียงในรางกาย
ระบบประสาทและฮอรโมน กําเนิดและวิวัฒนาการ พันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรม
ของสัตว นิเวศวิทยา
MATH 1401 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ทบทวน ฟงกชันและกราฟ ลิมิตของฟงกชัน การหาอนุพันธ และการประยุกต
อินทิกรัล อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันอดิศัย แนะนําอนุพันธยอย
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2. วิชาเอก
บังคับ
COM 1301 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1
3(2-2-5)
Computer Programming 1
องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวรภาษาคอมพิวเตอรชนิดตางๆ
หลักการเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม
และการเขียนผังการทํางานการวิเคราะหและออกแบบอัลกอริทึมแบบ Sequential , Decision ,
Repetition , Modular และ Recursion
COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Web Development
ศึกษาองคความรูทางดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับอินเตอรเน็ต การวางแผน การออกแบบ
และการพัฒนาเว็บไซตเบื้องตน ดวยการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร เชน HTML, ASP, PHP
เปนตน
COM 1402 กราฟฟกและมัลติมิเดียสําหรับเว็บไซต
3(2-2-5)
Graphic and Multimedia for Website
ทฤษฎีทางดานกราฟฟก หลักการสรางจุด เสน รูปเรขาคณิต รูปภาพ วิธีการทั่วไปที่
ใช ใ นการออกแบบและแสดงผลภาพ ทฤษฎี ท างด า นมั ล ติ มี เ ดี ย และการประยุ ก ต ใ ช ง าน เพื่ อ
สนับสนุนการนําเสนอขอมูลบนเว็บไซต เชน Flash, 3DMAX, Maya, Illustrator เปนตน
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COM 2204 การออกแบบและการจัดการเว็บไซต
3(2-2-5)
Website Design and Management
การบริหารจัดการเว็บไซต การวิเคราะหและการจัดการวางรูปแบบเนื้อหาบนเว็บ
พื้นฐานและสวนประกอบของการออกแบบเว็บที่มีประสิทธิภาพ องคประกอบของเว็บ โครงสราง
เว็ บ การจั ด รู ป แบบ ลิ ง ค รู ป ตาราง กรอบและฟอร ม ภาพเคลื่อ นไหว การใช เ ครื่อ งมื อ ในการ
ออกแบบ การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของเว็บ

COM 2302 การพัฒนาเว็บชั้นสูง
3(2-2-5)
Advance Web development
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : COM 1303 การพัฒนาเว็บเบื้องตน 3(2-2-5)
หลักการทํางานของไคลเอนท (Client) และเซิรฟเวอร(Server) การออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต ทั้งฝงเซิรฟเวอร และฝงไคลเอนท ดวยภาษาคอมพิวเตอร เชน XML, ASP, PHP,
JSP, Java Script, VB script เปนตน โดยใชภาษาตางๆ ดังกลาวในการบริหารและจัดการ ฐานขอมูล
COM 2602 ระบบการจัดการฐานขอมูล
3(3-0-6)
Database Management System
ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ความสัมพันธระหวาง Record ในฐานขอมูล การใช
Key มากกวา 1 Key ในการประมวลผล รูปแบบ Relation ระบบ Hierachy รูปแบบฐานขอมูลเชิง
วัตถุ และระบบ Network การปองกันขอมูล ระบบการสํารองขอมูลและการเรียกคืน การวิเคราะห
ออกแบบขอมูล การบริหารฐานขอมูล
COM 2701 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
3(3-0-6)
Computer Systems and Architecture
หลักการทํางานของฮารดแวร ซอฟตแวร โครงสรางและองคประกอบในการทํางาน
ของคอมพิวเตอร ระบบงานตางๆ ของคอมพิวเตอร เชน หนวยความจํา หนาที่วงจรลอจิคและ
ตรรก ระบบบัส สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม หลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอร
เบื้องตน ระบบออนไลน อิตเทอรแอกทีฟ แบทซ เปนตน
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COM 3405 ระบบปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Network Operating Systems
หลั ก การของระบบปฏิ บั ติ ก ารทั่ ว ไปและระบบปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข า ย การติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบัติการเครือขาย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือขาย การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ
เครื อ ข า ย การจั ด สรรทรั พ ยากรเครื อ ข า ย การจั ด สรรบริ ก ารทั่ ว ไปของเครื อ ข า ย การใช ง าน
ระบบปฏิบัติการเครือขาย การบริหารจัดการกลุมผูใชเครือขาย การบริหารทรัพยากรดานฮารดแวร
การบริหารไอพีแอดเดรส (IP Address) การจัดการ เชน DHCP, NAT, NFS และ Samba เปนตน
การบริหารความปลอดภัยของเครือขาย การติดตั้งไฟรวอล (Firewall)
การติดตั้งเว็บเซอรวิส
(Web Service) การศึกษาการทํางานของโปรโตคอลตาง ๆ
COM 3501 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ และการวางแผนแกปญหา ขอบขายของการ
วิเคราะห การตรวจสอบระบบ ศึกษาความเปนไปได การวิเคราะหรายละเอียดระบบที่ใชใหมกับ
ระบบเดิม การออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออก การออกแบบแฟมขอมูล เอกสารระบบงาน
การทดสอบระบบที่ออก และการนําไปใช รวมถึงการแกไขและบํารุงรักษา การทําผังระบบ การ
สื่อสาร การประเมินและการตัดสินใจ การควบคุม และความปลอดภัย
COM 3701 ระบบการสื่อสารขอมูล
3(3-0-6)
Data Communication System
ศึกษาการทํางานของระบบการเก็บขอมูลและการสื่อสาร อุปกรณที่ใชกับระบบเก็บ
ขอมูล การวิเคราะหระบบการสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบทางเดียว
แบบสองทางไมพรอมกัน แบบสองทางพรอมกัน ชนิดของการสงขอมูล Analog และ Digital
สถาปตยกรรมของ Network Protocol ระบบเครือขาย WAN LAN และ Distributed
COM 4402 ระบบรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Security
วิธีการเขารหัสและการถอดรหัสขอมูล การกําหนดอํานาจหนาที่ การจัดประเภท
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย การปองกันเชิงกายภาพ การรักษาความปลอดภัย
ของฮารดแวรซอฟตแวร ความปลอดภัยของฐานขอมูล ความปลอดภัยของเครือขายและการ
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โทรคมนาคม ไวรัสตางๆ ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย และจริยธรรมในการใชคอมพิวเตอร ระดับ
ความปลอดภัยบนเครือขายขนาดใหญ ทฤษฎี การเขารหัส และ การออกแบบระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือขาย
COM 4902 การศึกษาอิสระดานคอมพิวเตอร
3(250)
Independent Study in Computer
ศึกษาปญหาทั่วไปและปญหาเฉพาะเรื่องเพื่อหาวิธีแกปญหา การเขียนผังงานเพื่อ
แสดงขั้นตอนการแกปญหา การเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร การประยุกตใชงานเทคโนโลยี
หรื อ การศึ ก ษาด า นฮาร ด แวร แ ละระบบเครื่ อ ง เพื่ อ ใช ง านหรื อ แก ป ญ หานั้ น ตลอดจนการทํ า
โครงการพิเศษทางโปรแกรมคอมพิวเตอร
เลือก
COM 1401 ดีสครีตและโครงสราง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics and Structure
เซต ความสัมพันธ และฟงกชั่น การนับและความสัมพันธเวียนบังเกิด (Recurrence
Relations) ทฤษฎีกราฟ ตนไม และการแยกจําพวก (Tree and Sorting) ขายงาน (Networks)
พีชคณิตแบบบูล (George Boole) และวงจรเชิงวิธีจัดหมู ออโตเมตา (Automata) ระบบเชิงพีชคณิต
(Algebraic System) โพเซตและแลตทิช (Poset and Lattice)
COM 3102 กฎหมายและจริยธรรมทางอินเตอรเน็ต
3(3-0-6)
Internet Law and Ethic
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาทางจริยธรรม กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการจัด
การสารสนเทศ การไมไววางใจ การจัดการเกี่ยวกับสัญญาทางกฎหมาย กฎหมายระหวางประเทศ
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา การไหลขามแดนของสารสนเทศ ความเปนสวนตัว และ
สิทธิแหงมนุษยชน เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา ไดแก ประวัติ ปรัชญา ทรัพยสินทางปญญา การ
วิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรในความจําเปน และการใชกฎหมายปองกันการละเมิดทรัพยสินทาง
ป ญ ญา ประเภทของทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาและ
มาตรฐานการเขากันได จารกรรมคอมพิวเตอร เกี่ยวกับจริยธรรม ไดแก หลักจริยธรรมโดยทั่วไป
ความลั บ เฉพาะข อ มู ล พนั ก งานกฎและแบบแผนด า นข อ มู ล ข า วสาร ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จาก
การทํางานผิดพลาดของคอมพิวเตอรหนาที่และความรับผิดชอบของผูใชคอมพิวเตอร
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COM 3202 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Learning
ศึกษาวิธีการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการเรียนการสอน การสรางโปรแกรม
หรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา

COM 3204 การบริหารเว็บเซิรฟเวอร
3(2-2-5)
Web Server Administrator
ระบบและโปรโตคอลการใหบริการทางอินเตอรเน็ต ระบบบริการเว็บ การสรางและ
ติดตั้งโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) เทคนิคการสรางเว็บแอพพลิเคชันเพื่อ
นํ า ไปใช อิ น เตอร เ ฟสสํ า หรั บ ติ ด ต อ ระบบให บ ริ ก ารฐานข อ มู ล ระบบให บ ริ ก ารจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ระบบใหบริการชื่อและไดเรกทอรี ระบบใหบริการขอความ การตรวจสอบและ
ดูแลความปลอดภัยบนเซิรฟเวอร การโปรแกรมเครือขาย มิดเดิลแวร โครงสรางระบบโปรแกรม
สําหรับองคกร ระบบใหบริการแอพพลิเคชัน
COM 3205 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Programming Development
สถาปตยกรรม ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณเคลื่อนที่ ระบบการจัดการฐานขอมูลบน
อุปกรณเคลื่อนที่ การทํางานบนระบบเครือขายสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ การติดตอรับสงขอมูล
สําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ การเชื่อมการติดตอสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ ในการประยุกตใช หลักการ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ ในระบบเครือขายไรสาย และเกมบนอุปกรณ
เคลื่อนที่ ในเครือขายไรสาย
COM 3206 การพัฒนาเว็บดวยเครื่องมือชวยสรางเว็บ
Web Publishing Tools

3(2-2-5)

53
ศึกษาความรูพื้นฐาน หลักการ วิธีการของเครื่องมือในการสรางเว็บ การสรางเว็บ
ไดนามิก การออกแบบและบํารุงรักษาเว็บไซต การพัฒนาเว็บไซต ดวยเครื่องมือชวยสรางเว็บไซต
เชน Dreamweaver, Fireworks, Frontpage, Flash เปนตน
COM 3302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
ศึกษาแนวคิดการจําลองสรรพสิ่งดวยเทคนิคเชิงวัตถุ อธิบายความหมายวัตถุ และ
แนะนําวิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส หลักการสําคัญของการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ เชน เอนเคปชูเลชั่น การถายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธีโพลีมอรฟซึ่ม หลักการเขียนโปรแกรมดวย
จาวา โครงสรางของโปรแกรมจาวา วิธีกําหนดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ การใชคําสั่งตาง ๆ การสราง
สวนปฏิสัมพันธกับผูใช และการใชคําสั่งเกี่ยวกับการปอนขอมูลเขา (Input) และการแสดงผลลัพธ
ขอมูล (Output)
COM 3406 การรักษาความปลอดภัยบนเว็บแอพพลิเคชัน
3(2-2-5)
Web Application Security
ศึ ก ษาถึ ง หลั ก การเขี ย นเว็ บ แอพพลิ เ คชั น (Web
Application) อย า งปลอดภั ย
การปองกันเว็บแอพพลิเคชันของตนเองจากการถูกเจาะระบบ ศึกษาถึงวิธีการเจาะระบบ และ
เทคนิคการเจาะระบบเว็บแอพพลิเคชัน
รวมทั้งความสําคัญของความปลอดภัยในการสราง
เว็บแอพพลิเคชัน การวิเคราะหและจัดการความเสี่ยง การฟนคืนสภาพ
COM 3503 วิศวกรรมซอฟตแวร

3(3-0-6)

Software Engineering
วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟตแวร การกําหนดความตองการประเภทตางๆ ของการ
ออกแบบซอฟตแวร เชน แบบขอมูล แบบเชิงวัตถุ และแบบเชิงกระบวนการ วิธีฟอรมอล การใช
CASE การออกแบบสวนเชื่อมตอกับผูใช วิธีการออกแบบโปรแกรม การกําหนดคุณลักษณะของ
โปรแกรม นามธรรมขอมูลและโครงสรางการควบคุม คุณสมบัติที่สําคัญๆ ของซอฟตแวร เทคนิค
การแกไขและการทดสอบโปรแกรม การบริหารโครงการพัฒนาซอฟตแวร เชน การวางแผนการ
คิ ด ราคา การพั ฒ นาซอฟต แ วร การบริ ห ารรู ป แบบระบบ และการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
ตลอดจนการจัดทําเอกสารประกอบการพัฒนาระบบ
COM 4202 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce

3(2-2-5)

54
ศึ ก ษาหลั ก การข อ ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ การค า ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ความก า วหน า ของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ อิ น เตอร เ น็ ต ที่ มี ผ ลกระทบต อ ระบบการค า การประยุ ก ต ใ ช เ ครื อ ข า ย
สารสนเทศเพื่อการคาในรูปแบบตางๆ แนวโนมของการพัฒนาเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อตอบสนอง
ตอการคา การไหลเวียนของขอมูลอยางรวดเร็วกับความเปลี่ยนแปลงดาน ความตองการของลูกคา
และระบบการคาแบบเวลาจริง (Real Time) ที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องระยะทางและความเหลื่อมของ
เวลา การประชุมทางไกลผานระบบโทรคมนาคม ระบบการเงินแบบอิเล็คทรอนิกสสมัยใหม ระบบ
ธนาคารออนไลน และขอกฎหมายที่จําเปน

COM 4203 การพัฒนาเกม
3(2-2-5)
Game Development
เทคนิคการเขียนโปรแกรมเกมทั่วไป อัลกอริทึมสําหรับการพัฒนาเกม เทคนิคการ
จั ด การโพลิ ก อน เทคนิ ค การให แ สง เทคนิ ค การสร า งพื้ น ผิ ว เสมื อ นจริ ง เงา ภู มิ ป ระเทศ 3 มิ ติ
เครื่องมือชวยการออกแบบตัวละคร การเคลื่อนที่ การจัดการทางเรขาคณิต การเขียนโปรแกรม
จัดการเสียง ผลกระทบของเสียง เครื่องชวยสราง 3 มิติ การพัฒนาเกมผูเชี่ยวชาญเบื้องตน ความ
ฉลาดทั่ว ไป เทคนิ คที่ เ ป นประโยชน และระบบเฉพาะทาง การคน หาเสนทางและการเคลื่อ นที่
การเคลื่อนที่ของกลุมแบบชาญฉลาด การพัฒนาเกมออนไลน
COM 4301 การพัฒนาโอเพนสซอรส
3(2-2-5)
Open Source Development
หลักการพื้นฐานของโอเพนสซอรส (Open Source) มาตรฐาน องคกร ที่ดูแลในเรื่อง
ของโอเพนสซอรส การเผยแพรและการพัฒนาโอเพนสซอรสเบื้องตน
COM 4601 การบริหารฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Administrators
ระบบบริ ห ารฐานข อ มู ล บนเครื อ ข า ย สถาป ต ยกรรมระบบฐานข อ มู ล การสร า ง
พจนานุกรมใหฐานขอมูล การจัดการแฟมขอมูลตาง ๆ ในระบบฐานขอมูล การเตรียมความพรอม
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ของระบบฐานขอมูล ในดานลอจิกคอลวิว Logical View การจัดการตารางขอมูล การจัดการดัชนี
ขอมูล การจัดการบูรณภาพ (Integrity) ของขอมูล การจัดการความมั่นคงของรหัสผาน (Password )
การจัดการผูใชในระบบ การจัดการสิทธิ์ในการใชงานขอมูลในฐานขอมูล และการถายโอนขอมูล
ระหวางฐานขอมูลหลักการจัดการระบบฐานขอมูล การตรวจสอบและจัดการขนาดฐานขอมูล การกู
คืนสวนผิดพลาดและการควบคุมระบบฐานขอมูลในการทํางานพรอมกัน ความปลอดภัยฐานขอมูล
ดวย ระบบจัดการฐานขอมูลตางๆ เชน SQL Server, Oracle, Informic, MySQL เปนตน
COM 4901 การสัมมนาคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Seminar in Computer
ศึกษาและสัมมนาเกี่ยวกับความกาวหนา แนวคิดที่แปลกใหมและผลงานที่มีคุณคา
ทางคอมพิวเตอรจากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือการที่ปฏิบัติงานจริง
COM 4903 หัวขอพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Special Topics in Computer
ศึ ก ษาป ญ หาหรื อ ความก า วหน า เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร ใ นงานเฉพาะเรื่ อ ง เช น
ขอสนเทศและขอมูล ซอฟตแวร ทฤษฎีและการคํานวณ ระบบวิธีการ การประยุกตใชงาน ฮารดแวร
และระบบเครื่อง เปนตน
MATH 1402 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 1401 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบเกี่ยวกับ พิกัดเชิงขั้ว ภาคตัดกรวย สมการอิงตัวแปร
เสริม เทคนิคการอินทิเกรต สมการเชิงอนุพันธการประยุกตใชอินทิกรัลจํากัดเขต อนุพันธและ
อินทิกรัลของฟงกชันในพิกัดเชิงขั้ว อินทริกรัลไมตรงแบบ หลักเกณฑ โลปตาล ลําดับและอนุกรม
อนุกรมกําลัง
STAT 1101 หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principle of Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมาย
ทางคณิตศาสตร โมเมนต การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยางสุม หลักการประมาณคาพารามิเตอร การ
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ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ คาเฉลี่ย สัดสวน และความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุมและสอง
กลุม การหาสหสัมพันธและการถดถอยเชิงเสนเชิงเดียว

3. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ
เลือก
PR 3501
การประชาสัมพันธหนวยงาน
3(3-0-6)
Public Relation of an Organization
ศึกษาถึงบทบาท และความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน 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
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน
ACC 2101 บัญชีการเงิน
3(3-0-6)
Financial Accounting
ศึก ษาความหมาย วัตถุ ประสงคของการบัญชี แมบทการบั ญชี การบั ญชี เ กี่ ย วกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอกเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว
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ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ การ
อุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ

FB 1401

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล
FB 1403

การเงินสวนบุคคล
3(3-0-6)
Personnel Finance
ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน
MK 1101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
การศึ ก ษาถึ ง ความหมาย ความสํา คั ญ และหน าที่ ข องการตลาดในฐานะเป น
กิจกรรมหลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด และปรัชญาทาง
การตลาด ส ว นผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป า หมายทางการตลาด แรงจู ง ใจ
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พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาด
ในเบื้องตน
MK 2504

การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integration Marketing Communication
วิชาที่ตองเรียนมากอน : MK 1101 หลักการตลาด
ศึกษาลักษณะทั่วไป และความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการสื่อสารทางการ
ตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด การผสมผสานเครื่องมือการสงเสริมการตลาด
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบการสื่อสารการตลาดภายใน
และภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสาร รวมถึงการประยุกต
วิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ
MK 3601

การบริหารการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
วิชาที่ตองเรียนมากอน : MK 1101 หลักการตลาด
ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหารการตลาด การ
วิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสรางตลาดและการ
วิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความตองการของตลาด
การแบ ง ส ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป า หมายและ การกํ า หนดตํ า แหน ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ตลอดจน
การศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดองคกรการตลาด
และการควบคุมทางการตลาด
MGT 1101 องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ
และแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการ
บริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน การสั่งการ
การจูงใจคนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว
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MGT 1102 ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน ซึ่ง
ครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปญหาที่
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

MGT 3102 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการ
จัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร การ
ว า จ า งและประโยชน ข องธุ ร กิ จ ขนาดย อ ม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่ มี ต อ ระบบเศรษฐกิ จ
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิดความคิด
ริเริ่มของตนเอง
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

3(3-0-6)

Small and Medium Business Management
ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน และ
ปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การ
ลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการดําเนินกล
ยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ
ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาดการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย การผลิต
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กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนม
และบทบาทของธุรกิจขนากลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
MGT 3105 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาดการเงิน การบัญชี และปจจัยที่มี
ผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการของ
ผูประกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและตอ
สังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน

ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
An Introduction to Economics
เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารองศึกษาแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการผลิตตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม
การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
3(3-0-6)
Thai Economy 1
ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรในภาค
การผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวางประเทศ
ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน
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การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผลและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
มนุษย
HRM 1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนําทาง
ธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอที่
ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและจิต ใหมีการฝกปฏิบัติ

4. กลุมวิชาปฏิบตั ิการและฝกประสบการณวิชาชีพ
COM 3821 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
2(90)
การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
Preparation for Professional Experience in Web Programming and Security
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัย
บนเว็บ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานการโปรแกรมและการ
รักษาความปลอดภัยบนเว็บ
COM 4821 การฝกประสบการณวิชาชีพ
5(350)
การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ
Field Experience in Web Programming and Security
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการโปรแกรมและการรักษาความ
ปลอดภัยบนเว็บ ในองคการหรือหนวยงาน หรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อใหไดรับ
ความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในอาชีพ

