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ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย:   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Business Administration Program in Business Computer 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย):   บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
ชื่อย่อ (ไทย):   บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Business Administration (Business Computer) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.B.A. (Business Computer) 
 

3. วิชาเอก 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
139 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ภาษาท่ีใช้  

ภาษาไทย  
5.3 การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 



 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2555 
 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุม 
                ครั้งท่ี 7/2554 วันท่ี 23 เดือน พฤษาคม พ.ศ. 2554 
 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุม 
                ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน   ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี    ใน 
ปีการศึกษา พ.ศ.2557 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
1.  เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและเอกชน 
2.  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
3.  ผู้ประกอบการธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
4.  ผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5.  นักพัฒนาเว็บไซต์ 

 
 9.  หลักสูตร  

9.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
9.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

                    โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.  2548  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
                  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า         139  หน่วยกิต 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 
      1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ        9  หน่วยกิต 
    2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ         3  หน่วยกิต 
    3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ         6  หน่วยกิต 
    4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ       6  หน่วยกิต 
   ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า                103  หน่วยกิต 
    1 กลุ่มวิชาแกน                          45  หน่วยกิต 
    2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ            45  หน่วยกิต 
    3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต 



     4 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ     7  หน่วยกิต 
   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 

          9.1.3 รายวิชา  
          ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า                    30  หน่วยกิต 
 1  กลุ่มวิชาภาษา  จํานวนไม่น้อยกว่า       9  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ         9  หน่วยกิต 
รหัส  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)  

  English for Everyday Communication   
1500127         ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ    3(3-0-6)  
  English for International Communication 
  
   รายวิชาเลือก 
รหัส  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6) 
  Chinese Conversation for Work  
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  

  Japanese for Communication      
1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6)   

  Japanese Conversation for Work   
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน       3(3-0-6)  

  Language of Neighboring Country  
 2  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ         3  หน่วยกิต 
รหัส  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000106  วิถีไทย          3(3-0-6)  

 Thai Living 
   รายวิชาเลือก 
รหัส  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)  
  Human  and Environment  
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
 



2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life 

2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  
  Thai Politics and Government 

2000111 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)  
  ASEAN Studies  
 

 3  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ         6  หน่วยกิต 
รหัส  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต        3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต        3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation  
    
  รายวิชาเลือก 
รหัส  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self Development  
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ        3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills  
2500113 ทวารวดีศึกษา         3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
 
 4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ             6  หน่วยกิต 
รหัส  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6)  
   Information and Communication Technology  
 
   รายวิชาเลือก 
รหัส  ช่ือวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life   
4000119 โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3(3-0-6)  
   World, Science and Technology  



 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life  
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6) 
  Sport Science for Health  
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)  

  Health Promotion  
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6)  

  Recreation for Life 
ข้อกําหนด  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มใดก็ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วย
กิต 

 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า               97  หน่วยกิต 
 1 กลุ่มวิชาแกน                  45  หน่วยกิต     
      
รหัส  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business  English 1 

3(3-0-6) 

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business  English 2 

3(3-0-6) 

2562302 กฎหมายธุรกิจ 
Business  Laws 

3(3-0-6) 

รหัส  ช่ือวิชา        น(ท-ป-ค) 
3521101 หลักการบัญชีชั้นต้น 1 

Principles  of  Accounting    1  
3(2-2-5) 
 

3521102 หลักการบัญชีชั้นต้น 2 
Principles  of  Accounting   2  

3(2-2-5) 
 

3522301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 
Managerial  Accounting 

3(3-0-6) 

3531101 การเงินธุรกิจ 
Business  Finance 

3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 
Principles  of  Marketing 

3(3-0-6) 

3543101 การบริหารการตลาด 
Marketing  Management 

3(3-0-6) 

3561101 องค์การและการจัดการ 
Organization  and  Management 

3(3-0-6) 



3562307 การบริหารการผลิต 
Production  Management 

3(3-0-6) 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic  Management 

3(3-0-6) 

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 
Micro-Economics 1 

3(3-0-6) 

3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค  1 
Macro-Economics 1 

3(3-0-6) 
 

3562501 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 
 

3(3-0-6) 
 

 2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  จํานวน                               45 หน่วยกิต 
รหัส  ช่ือวิชา              น(ท-ป-ค) 
3601101  จริยธรรมและกฎหมายสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

Ethics and Laws for Practitioner of Computer Business 
3(3-0-6) 

3601104  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
Computer Applications in Business 

3(2-2-5) 

3601801 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-2-5) 

3601802 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Management Information Systems 

3(3-0-6) 

3602801 ระบบฐานข้อมูล 
Database  Systems  

3(2-2-5) 

3602802 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
Systems Analysis and Design 
 

3(2-2-5) 

รหัส  
3602803 

ช่ือวิชา  
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

น(ท-ป-ค) 
3(2-2-5) 

3602804 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) 

3603801 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer  Networking 

3(2-2-5) 
 

3603802 การเขียนโปรแกรมสําหรับธุรกิจ 
Programming  for Business  

3(2-2-5)  

3603803 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี                                      
Programming Application for Finance and Accounting 

3(2-2-5) 



3603804 เทคโนโลยีโมบายพาณิชย์ 
Mobile Commerce Technology 3(2-2-5) 

3603805 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Business 

3(2-2-5) 

3604801 โครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ  
Business Computer Project 

3(2-2-5) 

3604802 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
Information Systems Security 
 

3(3-0-6) 

                   3  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  จํานวน                               6 หน่วยกิต 
 

รหัส  ช่ือวิชา             น(ท-ป-ค) 
3602601 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่นสําหรับงานธุรกิจ  

Computer Graphic and Animation for Business 
3(2-2-5) 

3603602 ธุรกิจอัจฉริยะ 
Business Intelligence 

3(2-2-5) 

3604603 อนุวัติเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 
  Computer Implementation in Business  
3603604 การวิจัยเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

Introduction to Research in Business Computer  
3(2-2-5) 
 

3604605 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Seminar in Business Computer 

3(2-2-5) 

 

4 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    จํานวน   7 หน่วยกิต   
ให้เลือกเรียนจากแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 

       4.1 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
รหัส  ช่ือวิชา          น(ชม.) 
3603901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       2(90) 
  Pre-practicum in Business Computer 
3604901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                               5(450) 
                    Professional Internship in Business Computer 
 
                           4.2 แบบสหกิจศึกษา   
รหัส  ช่ือวิชา          น(ชม.)     
3603902 การเตรียมสหกิจศึกษา                   1(45)    
                     Pre-cooperative Education 
3604902 สหกิจศึกษา        6(540) 

Cooperative Education 
 



                   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไม่น้อยกว่า                              6  หน่วยกิต 
               ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคย
เรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 

 
 

 
 

10. คําอธิบายรายวิชา 
          ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 1  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
 รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร       3(3-0-6)   
 Thai for Communication  
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถ     ใน
การฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ  การฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ  
การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการ
สมัครงาน   

 

1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)  
  English for Everyday Communication 

 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีเก่ียวข้อง    กับ
ชีวิตประจําวัน  การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  การถามตอบเก่ียวกับ
สถานท่ี  การเลือกซ้ือสินค้า  การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง  การเชื้อเชิญและการนัดหมาย  การขออนุญาต  การพูด
โทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
กับสถานการณ์  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับนานาชาต ิ                     3(3-0-6)  
  English for International Communication 
   การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล  โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือขายสินค้าและบริการ  การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น  การบรรยายเหตุการณ์และ
ประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
 

          รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
1500128  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร       3(3-0-6)  
  Chinese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา  การแนะนํา
ตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือของ การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับ



ตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 

1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6)  
  Chinese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง      การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ         ท่ีเก่ียวกับการทํางาน 
การอธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ การ
รับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
 
 

1500130 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา        การ
แนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือสินค้าและบริการ  การถาม
ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
 
 

1500131  สนทนาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการทํางาน     3(3-0-6)  
  Japanese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน        การ
อธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัดหมาย การสัมภาษณ์   การรับ
ฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
 
 

1500132  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน       3(3-0-6)  
                    Language of Neighboring Country 
  การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันได้ 
 
 

 2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
 รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย         3(3-0-6)  

 Thai Living 
  วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์  การตั้งถ่ินฐาน  
สถาบันทางสังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดําริ   ท่ี
ส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย  การวิเคราะห์
สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก  รวมท้ัง   การ
ปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
 
 
 



 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม        3(3-0-6)  
  Human  and Environment  
  ความหมาย  ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ เชิงระบบระหว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีท่ีมี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
  ความรู้ ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชน
และกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  การ
ประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน 
 
 

2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life 
  ความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ  แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน  
 
 

2000110 การเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6)  
  Thai Politics and Government 

  ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  หลักการท่ัวไปเก่ียวกับระบอบการเมือง
การปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน  สภาพ
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย  ตลอดจนบทบาทการเมืองการปกครอง
ไทยในประชาคมอาเซียน 
 
 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
2000111 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
  พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
อาเซียน  สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง  และการเข้าเป็นประเทศสมาชิก
ของอาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  และระหว่างอาเซียนกับประเทศและ
กลุ่มประเทศอ่ืน  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 



 

 3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
 รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต      3(3-0-6)  
 Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลักจริยธรรม
เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพ่ือการ
ดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต      3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
    ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์  ศิลปะการแสดง       การ
เสริมสร้างรสนิยมด้านสุนทรีย์   เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  และพัฒนาความเป็นมนุษย์   ท่ี
สมบูรณ์ 
 

 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     3(3-0-6)  
 Human Behavior and Self Development 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา  
จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล  การปรับตัว การทํางาน
เป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง  มนุษยสัมพันธ์  และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต 

 

2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ      3(3-0-6)  
  Information Literacy Skills 
   ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
และกฤตภาคออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่า
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การนําเสนอผลการรู้
สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากลและมี
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
2500113 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
  ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง       การ
ปกครองในสมัยทวารวดี  ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี  ความสําคัญของอารยธรรม    ยุคทวาร
วดีท่ีมีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
 



 4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์   
 รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6)  
 Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  ความคิด
สร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 
 

4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology 
   ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา  ด้าน
ตารางคํานวณ  ด้านการนําเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย  ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 
 

 รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life 
   คณิตศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าท่ีใช้ในการ
ชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น  และคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6)            
World, Science and Technology 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  ด้านการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ         ภัย
ธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
 Agriculture in Daily Life 

  เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  สารเคมี
ทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการผลผลิตทางการเกษตรใน
ระดับครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 



รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ     3(3-0-6)  
 Sports Science for Health 
  ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ  ประโยชน์
ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา  การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี  การสร้างเสริมสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 
 

4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ      3(3-0-6)  
 Health Promotion 
  เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ  อาหาร ยา และ
สมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะชีวิต
เชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุมโรค  หลักการ
ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกําลังกาย 
สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 

 

4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต      3(3-0-6)  
  Recreation for Life 

  ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือกกิจกรรม
นันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส       การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจําวัน  การ
เป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  การ
กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม       
 

          ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 1  กลุ่มวิชาแกน 
 รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา         ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                น(ท-ป -ค) 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0-6) 
 Business English 1 
 An introductory Business English course in situations concentrating on inter-office 
communication. Understanding common business vocabulary and expressions through related 
business topics.  
 

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
  Business English 2 
  Pre-requisite: 1551605 Business English 1 
  Exploring business worldwide with concentration on domestic and international 
trades. Engaging in simulated business transactions in various fields and situation, making agendas 
and minutes, company reports, product/service presentations, business articles. 
 

 



 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
2562302 กฎหมายธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Business  Laws 
  หลักกฎหมายท่ัวไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญากฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อกฎหมายเก่ียวกับการ
ส่งเสริม การลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการค้าท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมายเก่ียวกับการฟ้ืนฟูกิจการและ
ระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
 

3521101 หลักการบัญชีช้ันต้น 1      3(2-2-5) 
  Principles  of  Accounting 1 
  ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวความคิดและหลักการของการจัดทําและนําเสนอ
งบการเงินท่ีสมบูรณ์ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชีและผู้ทําบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า 
การบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการข้ันต้นและข้ันปลาย การปรับปรุงรายการบัญชีซ่ึงรวมถึงวิธีการคิดค่าเสื่อม
ราคาและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การจัดทํางบการเงินของธุรกิจบริการ โดยครอบคลุมด้านภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกับ
รายการบัญชี และจริยธรรมของผู้ทําบัญชี 
 

3521102 หลักการบัญชีช้ันต้น 2      3(2-2-5) 
  Principles  of  Accounting 2 
  รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  3521101   หลักการบัญชีชั้นต้น 1 
  วงจรบัญชีของธุรกิจซ้ือมาขายไป อุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยเน้นถึงระบบบัญชีสินค้า และ
หลักการบัญชีเก่ียวกับเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ตั๋วเงินรับ เงินลงทุนในตราสาร ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ตั๋วเงินจ่าย ส่วนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ส่วนของเจ้าของ รวมถึงการจัดทํางบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคารและระบบใบสําคัญ 
 

3522301 การบัญชีเพ่ือการจัดการ      3(3-0-6) 
  Managerial  Accounting 
  รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  :  3521102   หลักการบัญชีชั้นต้น 2 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้าน
การวางแผนงานและการควบคุมของฝ่ายบริหาร ตลอดจนข้อจํากัดของการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการบริหาร โดย
เน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจเก่ียวกับการจัดทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด การนํา
ผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้เพ่ือวางแผนและตัดสินใจ การปรับระดับราคาในงบการเงินด้วยเลขดัชนี 
แนวความคิดเก่ียวกับต้นทุน วิธีการบัญชีต้นทุนรวม และวิธีการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ต้นทุน ปริมาณ กําไร และการจัดทํางบประมาณเพ่ือการวางแผนและการควบคุม 
 

3531101 การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Business  Finance 
  รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 3521101   หลักการบัญชีชั้นต้น 1 
  จุดมุ่งหมายและหน้าท่ีการบริหารทางการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนทาง
การเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบประมาณการลงทุน เงินทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุนและโครงสร้างของเงินทุน 



นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปันผล 
 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
3541101 หลักการตลาด       3(3-0-6) 
  Principles  of  Marketing 

 ความหมาย แนวคิดและความสําคัญของการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูล
การตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด ซ่ึง
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปรับไปใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

 
 

3543101 การบริหารการตลาด                  3(3-0-6) 
  Marketing  Management  
  ความหมาย ความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารการตลาด 
กระบวนการบริหารการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทางการตลาด 
การวัดและการพยากรณ์ตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดเพ่ือนําไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ  
 
 

3561101 องค์การและการจัดการ          3(3-0-6) 
  Organization  and  Management 
  ความหมายและประเภทขององค์การ แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ หน้าท่ีของการจัดการ
ตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทํางาน การอํานวยการและการควบคุม พร้อมท้ังนํา
ทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทํางานในองค์การเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การ
จัดการระบบคุณภาพต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนาองค์การ 
 
 

3562307 การบริหารการผลิต                   3(3-0-6) 
  Production  Management 
  ลักษณะและความสําคัญของการผลิตและการบริการ        การตัดสินใจด้านกําลังการผลิต การ
เลือกทําเลท่ีตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การกําหนดตารางการผลิตและ
การจัดลําดับงาน   การจัดซ้ือ   ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ      ระบบการซ่อมและบํารุงรักษา การวางแผน
และควบคุมโครงการ ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิต 
 
 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6) 
  Strategic  Management 
  แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ขอบเขต หน้าท่ี ลักษณะและกระบวนการการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์ การดําเนินกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ของ
องค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซ่ึงจะนําไปสู่การเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 
 



3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                 3(3-0-6) 
  Micro-Economics 1 
  ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค   พฤติกรรมของผู้ผลิต อุป
สงค์ อุปทาน การกําหนดราคาในตลาด ประเภทต่าง ๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปค่าเช่า 
ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไป 
 

 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                      3 (3-0-6) 
  Macro-Economics 1 
  พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซ่ึงเป็นตัวกําหนด รายได้ประชาชาติ พฤติกรรมส่วนรวม
ของการบริโภค  การออม  การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับเงินเฟ้อ   เงินฝืด การคลัง 
นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

3562501 สถิติธุรกิจ               3(3-0-6) 
  Business  Statistics 

 ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน ข้ันตอนในการใช้
สถิติเพ่ือการตัดสินใจ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงค่าท่ีได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
3601101         จริยธรรมและกฎหมายสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
                      Ethics and Laws for Practitioner of Computer Business                                      
             จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และทัศนคติเก่ียวกับสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงในการประมวลผลคอมพิวเตอร์ การใช้และการ
ล่วงละเมิดข้อมูลคอมพิวเตอร์ในองค์กร และผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วม
สมัย บทบาทของวิชาชีพท่ีมีต่อสังคมรวมถึงจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ 
 

3601104         การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ                                       3(2-2-5) 
            Computer Applications in Business 

  การปฏิบัติเก่ียวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในงานธุรกิจ เรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์
เพ่ืองานทางธุรกิจ งานธุรการ และฝึกปฏิบัติทักษะพิมพ์งานเอกสาร สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการประยุกต์ใช้
ในงานธุรกิจได้ การจัดการงานเอกสารในสํานักงาน การจัดทํารายงาน การคํานวณ สรุปข้อมูลสําหรับผู้บริหาร การ
นัดหมายการประชุม การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการระบบฐานข้อมูล 

3601801        การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
  Computer Programming 

 หลักการโปรแกรมเบื้องต้น ลําดับการทํางาน กระบวนความ ผังงานโครงสร้าง หลักการโปรแกรม
แบบโครงสร้าง คําสั่งในการประมวลผล คําสั่งในการคํานวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่างๆ คําสั่ง



ควบคุมโปรแกรม คําสั่งรับข้อมูลและแสดงผล ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับหลักการโปรแกรมเบื้องต้น และสามารถเขียนลําดับการทํางานโดยใช้คําสั่ง
ภาษาคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ ฝึกเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง  

 
 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
3601802         ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      3(3-0-6) 
  Management Information Systems 
  แนวความคิดเก่ียวกับการจัดระบบสารสนเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการ การวิเคราะห์ 
การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านั้น บทบาทและหน้าท่ีของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
และผลกระทบต่อสารสนเทศเพ่ือการจัดการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานต่าง ๆ 
รวมถึงระบบสํานักงานอัตโนมัติด้วย 
 
3602801        ระบบฐานข้อมูล                3(2-2-5) 
  Database Systems   

 แนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล โครงสร้างการเก็บข้อมูล ตัวแบบของ
ข้อมูล ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบลดหลั่นกันตามลําดับ และฐานข้อมูลแบบเครือข่าย การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน ภาษาท่ีใช้จัดการฐานข้อมูลและการใช้งาน ความม่ันคง ความ
ถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของระบบจัดการฐานข้อมูล 
 

3602802       การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ      3(2-2-5) 
                  Systems Analysis and Design 
         รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 3602801   ระบบฐานข้อมูล   
                  หลักการเก่ียวกับการวิเคราะห์ระบบและการวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การ
ตรวจสอบระบบศึกษา ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียด ระบบท่ีใช้ใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการนํา
ข้อมูลเข้าและข้อมูลออก การออกแบบแฟ้มข้อมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบท่ีออกแบบการนําไปใช้
รวมถึงการแก้ไข การบํารุงรักษา การทําผังระบบการสื่อสาร การประเมินและการตัดสินใจการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของธุรกิจ 
 

3602803        การเขียนโปรแกรมบนเว็บ        3(2-2-5) 
  Web Programming 

 การเขียนโปรแกรมภาษามาตรฐานของเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบ   สแต
ติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การสร้างโปรแกรม  
ฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกก้ีและการสร้างเว็บท่ีเก็บสถานะ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคํานึงถึงด้านความม่ันคง
ของระบบงาน 

 

3602804        โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี                3(2-2-5) 
  Data Structures and Algorithms 

          โครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริงก์ อะเรย์ เรคคอร์ด และ พอยน์เตอร์ ลิงค์ลิสก์  สแตก 
คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟและการประยุกต์ใช้  การเรียงลําดับและการค้นหาข้อมูล และ การประยุกต์โครงสร้าง



ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาในธุรกิจ 
 
 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 
3603801        เครือข่ายคอมพิวเตอร์         3(2-2-5) 
  Computer Networking 

 ระบบการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ท้ังแบบใช้สายสัญญาณและไร้สายสัญญาณ มาตรฐานสากลและโปรโตคอลต่างๆ ในการสื่อสารข้อมูลด้วยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย การออกแบบติดตั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับงานธุรกิจ 

 

3603802       การเขียนโปรแกรมสําหรับธุรกิจ               3(2-2-5) 
           Programming for Business 
         การพัฒนาโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์โดยนําคอมพิวเตอร์ไปช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจ และนํา
โปรแกรมมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ การเขียนโปรแกรม  ชนิดของข้อมูล ตัวแปร คําสั่ง
ทํางานต่าง ๆ รวมท้ังคําสั่งตรวจสอบความผิดพลาด การสร้างเมนู การสร้างและใช้ฐานข้อมูลและใช้คําสั่งค้นหาและ
แสดงข้อมูล การคอมไพล์โปรแกรมและกําหนดไดนามิกไลบรารีเพ่ือนําไปติดตั้งเป็นโปรแกรมประยุกต์ต่อไป 
 

3603803        โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี                               3(2-2-5) 
  Programming Application for Finance and Accounting 

          การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการเงินและการบัญชี เช่น บัญชีเงินเดือน บัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ 
บัญชี สินค้าคงคลัง บัญชีวิเคราะห์ต้นทุนและค่าแรง บัญชีต้นทุนและการผลิตตามคําสั่ง บัญชีเพ่ือการวิเคราะห์งบ
การเงิน ภาษีมูลค่าเพ่ิม การจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม ระบบเงินสดย่อย งบการเงิน 

 

3603804        เทคโนโลยีโมบายพาณิชย์                                         3 (2-2-5)  
             Mobile Commerce Technology 

         หลักการของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์เคลื่อนท่ีในระบบเครือข่ายไร้สาย สถาปัตยกรรม
ของระบบเครือข่ายไร้สาย การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย  การใช้โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายระบบการ
สื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี และการสั่งงานทางไกลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย 

 

3603805        ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์                 3(2-2-5) 
  Electronic Business 

 หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และ
หลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชําระเงิน
บนอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย การพัฒนาและการจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม การตลาดออนไลน์และ
การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กฎหมายและจริยธรรม ปัญหาอุปสรรคของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มและ
เทคโนโลยีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 
 

3604802       ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ                             3(3-0-6) 
  Information Systems Security       
                   รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 3603801   เครือข่ายคอมพิวเตอร์   

         ระบบความปลอดภัย  การเข้ารหัส  การวิเคราะห์รหัส  มาตรฐานการเข้ารหัส ข้อมูล  เทคนิคการ



สร้างรหัสและข้อตกลงในการสื่อสาร  การจัดการระบบรหัสสาธารณะ  ลายมือชื่อแบบดิจิตอล  ระบบความ
ปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล  การเข้าไปในระบบฐานข้อมูล  ระบบการตรวจหาผู้บุกรุก  แบบจําลองความม่ันคงของ
สารสนเทศ  การปฏิเสธการให้บริการ  หลักการตรวจสอบการเข้ารหัส การใช้คีย์กับสารสนเทศ  การควบคุมการ
เข้าถึง  กฎแห่งสิทธิ์   มาตรฐานความม่ันคงของระบบสารสนเทศ  

 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
3604801        โครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ                3(2-2-5) 
  Business Computer Project 

          วิเคราะห์ รูปแบบ กระบวนการดําเนินงาน  โครงการ  แนวทางการประยุกต์งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กับโครงการ  ปฏิบัติเขียนโครงการโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนําเอา
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการทําโครงการ  และนําโครงการมาปฏิบัติจริง  จัดทําเอกสารประกอบโครงการ  และ
นําเสนอ 

 

 3  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ค) 
3602601         คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมช่ันสําหรับงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
  Computer Graphic and Animation for Business 

 โปรแกรมกราฟิกและแอนิเมชั่นท่ีใช้ในการสร้างภาพ ตกแต่งภาพ การเพ่ิมแสงสี แบบลาย  ต่าง ๆ 
ให้กับภาพ การเคลื่อนไหวของภาพ      โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์  2 มิติใน
ระดับพ้ืนฐาน การนําเสนอ ภาพเคลื่อนไหวบนเว็บ เป็นต้น 
 

3603602         ธุรกิจอัจฉริยะ                                                             3(2-2-5) 
             Business Intelligence 
                     แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประเภทและกระบวนการตัดสินใจ 
ลักษณะสารสนเทศสําหรับธุรกิจอัจฉริยะและเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ แบบจําลองการจัดการและแบบจําลองการ
วิเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ ประเภท องค์ประกอบ และซอฟต์แวร์ของธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ การพัฒนาแบบจําลองเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ 
 

3604603        อนุวัติเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                 3 (2-2-5)  
            Computer Implementations  in  Business 

         การอนุวัติและจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ การวางแผน การคัดเลือก การจัดเตรียมท้ัง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการบริหารข้อมูลและเครือข่าย การบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีในเทคโนโลยี
สารสนเทศและความสามารถในการลงมือ ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ตลอดจนแนวโน้มด้านเทคโนโลยีในส่วนท่ีประยุกต์
กับระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ 
 

3603604          วิธีวิจัยเบ้ืองต้นทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                          3(2-2-5)                      
                      Introduction to Research in Business Computer 
                       ความสําคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย     การนําเสนอ
เค้าโครง การเขียนเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ การ
บันทึกและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หรือโปรแกรมตารางงาน การใช้คําสั่งประมวลผลข้อมูลให้ได้



ค่าสถิติท่ีต้องการ การออกรายงานสถิติเชิงข้อความและแผนภูมิ การเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห์
สังเคราะห์ผลการวิจัยเพ่ือนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 
 

 3604605       สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 
           Seminar in Business Computer 

         การวิเคราะห์ปัญหา  และวิธีการแก้ปัญหาเก่ียวกับงานธุรกิจโดยนําคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เน้นให้
นักศึกษาวิเคราะห์  ออกแบบระบบพร้อมท้ังนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหาร หรือนําความรู้
และเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณีศึกษาได้ 

4 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

     4.1 แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา     น(ชม.) 
3603901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                        2(90) 
  Pre-practicum in Business Computer 
  ฝึกนักศึกษาให้สามารถประยุกต์หลักการ     และทฤษฎีทางจัดการคอมพิวเตอร์เพ่ืองานธุรกิจ 
การศีกษาแนวโน้ม สภาพการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางธุรกิจ โดยการใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จําลอง การ
เตรียมความพร้อมเก่ียวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ  การ
ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน  การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

3604901         การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ            5(450) 
  Professional Internship in Business Computer 

                    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 3603901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ

คอมพิวเตอร์ในองค์กรหรือหน่วยงานให้เกิดความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติและประสบการณ์เก่ียวกับการ
จัดการคอมพิวเตอร์เพ่ือการประกอบอาชีพ โดยมีอาจารย์นิเทศก์  และผู้บริหารกิจการเป็นผู้คอยให้คําแนะนํา  จัด
ให้มีการปฐมนิเทศ เก่ียวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์อาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ังหมด  หรือฝึก
ประสบการณ์และทําโครงการพิเศษ  หรือฝึกประสบการณ์และทําภาคนิพนธ์    

     4.2 แบบสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา  ช่ือและคําอธิบายรายวิชา    น(ชม.) 
3603902 การเตรียมสหกิจศึกษา                        1(45) 

 Pre-cooperative  Education 
 ฝึกนักศึกษาให้สามารถประยุกต์หลักการ     และทฤษฎีทางจัดการคอมพิวเตอร์เพ่ืองานธุรกิจ 

การศีกษาแนวโน้ม สภาพการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางธุรกิจ โดยการใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จําลอง การ
เตรียมความพร้อมเก่ียวกับทักษะการใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ  การ
ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา 

 
 

 



3604902 สหกิจศึกษา                 6(540) 
  Cooperative Education 
                    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 3603902 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
           จัดให้นักศึกษาได้ฝึกสหกิจศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานจริงด้านคอมพิวเตอร์  ในองค์การ
ผู้ใช้บัณฑิต (Work-based Learning)  อย่างเป็นระบบ หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีจากการ
เรียนการสอนในห้องเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้ากับรายวิชา ท่ี
เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 
 

 
 


