คำอธิบำยรำยวิชำ
หลักสูตรอนุปริญญำบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
กลุ่มภำษำ
ศท 0101

ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
Thai for Communication

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการรับสาร การฟังจับใจความสาคัญ
การฟังเชิงลึ ก การอ่าน ทักษะการอ่านเร็ว การอ่านจับใจความ การอ่านตีความ การอ่านเพื่อหาข้อมูล
จาเพาะ ทักษะการส่งสาร การพู ด การพูดต่อสาธารณะ การนาเสนอความคิดและผลงาน การเขียน การ
เขียนบันทึก การย่อความ การเขียนรายงาน การเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศท 0102

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1
English for Communication 1

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน สาหรับการสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ศท 0103

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2
English for Communication 2

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลางสาหรับการสื่อสาร
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
ศท 0104

ทักษะกำรพูดและเขียนภำษำอังกฤษ
English Speaking and Writing Skills

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ทักษะการ พูด และเขียนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ององค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษาที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆโดยใช้คาศัพท์และโครงสร้างระดับสูง
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ศท 0105

ภำษำประเทศเพื่อนบ้ำน
Languages of Neighboring Countries

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
เลือกศึกษาภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน เช่น ภาษา
เขมร (Kmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
และภาษาพม่า (Burmese) เป็นต้น
ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ประโยคและบทความสั้นๆ คาศัพท์ที่ใช้
สื่อสารในชีวิตประจาวัน เช่น การทักทายและกล่าวลา แนะนาตนเองและผู้อื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ส่ วนตัว การกล่ าวคาขอโทษและขอบคุ ณ การบอกความจาเป็ นฉุ กเฉิน ฟั งและให้ ข้ อมูล ข่ าวสารและ
คาแนะนา แสดงความรู้สึก และแสดงความคิดเห็น ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติ ซึ่งสอดแทรกอยู่ใน
ภาษา
ศท 0201

กลุ่มมนุษยศำสตร์
กำรศึกษำทั่วไปเพื่อกำรพัฒนำมนุษย์
General Education for Human Development

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
การพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มนุษย์
เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจ และความสามารถทางเชาว์ปัญญา
การพัฒนาปัญญาให้เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์
ศท 0202

มนุษย์กับวัฒนธรรม
Human and Culture

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ความคิ ด และความหมายเกี่ ย วกั บ วัฒ นธรรม การขั ด เกลาทางสั งคมหรื อ การหล่ อ หลอมทาง
วัฒนธรรม (Socialization) ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การแสวงหา
คุณค่าและความหมายของมนุษย์ในมิติทางวิทยาศาสตร์ สังคมและศาสนา
ศท 0203

สุนทรียภำพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

3(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร์ แ ละสุ น ทรี ย ภาพ ความส าคั ญ และคุ ณ ค่ า ความงามต่ อ ชี วิ ต
ประสบการณ์ทางความงามจากการเคลื่อนไหวร่างกาย ความงามจากการมองเห็น ความงามจากการได้
ยิ น การตั ดสิ นคุ ณ ค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ รับ รู้ค วามงามและชื่น ชมผลงานด้ านทั ศ นศิ ล ป์ ดนตรีแ ละ
ศิลปะการแสดง ความสัมพันธ์ของศิลปกรรมท้องถิ่ นกับศิลปกรรมไทยต่างภาค การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น
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ศท 0301

กลุ่มสังคมศำสตร์
จังหวัดศึกษำ
Province Studies

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
การเรี ยนรู้เรื่ องของจั งหวัดอัน เป็นที่ตั้งของวิทยาลั ยชุมชน ในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินค้า พืชพรรณ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลสาคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัญ หาและแนวทางการ
พัฒนาจังหวัด การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และ
แนวทางการพัฒนา
ศท 0302

สังคมไทยกับกำรพัฒนำ

3(2-2-5)

Thai Social and Development
คำอธิบำยรำยวิชำ
สภาพปัจจุบัน อนาคต ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์
เหตุปัจจัยและผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา ลักษณะ
โครงสร้างทางสังคมไทยและสังคมหลังสมัยใหม่ (Post Modern)
ศท 0303

อำเซียนศึกษำ
ASEAN Studies

3(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ประวัติความเป็ นมา พัฒ นาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สภาพสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒ นธรรมกลุ่มประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์ เหตุปัจจัย ผลประโยชน์และ
ผลกระทบ การสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน และแนวทางการพัฒนา
ศท 0401

กลุ่มวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้
Information Technology for Learning

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรม
ระบบและโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อความหมายและการนาเสนอ บนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ศท 0402

กำรคิดและกำรตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ความหมาย ความสาคัญ ของการคิด กลไกทางสมอง การพัฒ นาการคิดของมนุษย์ การคิด
รูปแบบต่าง ๆ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล ข้อมูล หลักฐานมาประกอบการตัดสินใจ การฝึก
ทักษะการคิด
ศท 0403

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment

3(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ธรรมชาติของสภาวะแวดล้อม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชี วภาพ คุณภาพของสิ่งแวดล้อม ภาวะมลพิษและการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์และการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศท 0404

วิทยำศำสตร์เพื่อชีวิต
Science for Life

3(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
กระบวนการวิท ยาศาสตร์ ความรู้แ ละเจตคติ วิท ยาศาสตร์ วิธีก ารวิท ยาศาสตร์ การใช้ ห ลั ก
วิทยาศาสตร์ความสมเหตุสมผลเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดูแลรักษาสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
บธ 0101

หลักเศรษฐศำสตร์
Principles of Economics

3(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์
อุป ทาน และความยืดหยุ่น ทฤษฎีการผลิ ต ต้นทุนการผลิต รายรับจากการผลิ ต การกาหนดราคาและ
ผลผลิตในตลาดลักษณะต่างๆ รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การบริโภค การออม และการลงทุน
การค้าระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด วัฏจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
บธ 0102

หลักกำรจัดกำร
Principles of Management

3(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ย วกับหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการ หลักและกระบวนการจัดการ
ธุรกิจ เทคนิคต่างๆ ในการจัดการ การวางแผนการจัดองค์การ การควบคุม การติดตามและประเมินผล การ
นาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบ และ
จริยธรรมทางธุรกิจ
บธ 0103

หลักกำรตลำด
Principles of Marketing

3(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาบทบาทและความสาคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิด
การตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ ทางการตลาด ลักษณะของตลาดและพฤติกรรมการซื้อ ของผู้บริโภค
ปัจ จัย ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดส่วนประสมการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมส าหรับแต่ละส่ว น
ประสม การประยุกต์เทคโนโลยีส มัย ใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
บธ 0104

กฎหมำยธุรกิจ
Business Law

3(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
การตีความ การอุดช่องว่างของกฎหมาย หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ รวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย บุคคล ทรัพย์ นิติกรรมและสัญญาหนี้ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ สัญญาซื้อขาย
สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาค้าประกัน สัญญาจานอง
สัญญาจานา สัญญาตัวแทนและนายหน้า ประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญา
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บธ 0105

หลักกำรบัญชี
Principles of Accounting

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บั ติ เกี่ย วกับ แม่ บทบัญ ชี ความหมายของสิ นทรัพ ย์ หนี้สิ น และส่ ว นของเจ้าของ
วิเคราะห์ รายการค้า บั น ทึกรายการในสมุด รายวันทั่วไป สมุดบัญ ชีแยกประเภท จัดทางบทดลอง การ
ปรับปรุงและปิดบัญชีและกระดาษทาการ การทางบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซื้อมาขายไป
และการบัญชีสาหรับกิจการที่เข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณธรรมจริยธรรมวิชาการบัญชี
บธ 0106

หลักกำรเงิน
Principle of Finance

(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น
การวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ มูลค่าของเลินตามเวลา การวิเคราะห์โครงการ
ลงทุน การจัดหาเงินทุน ต้นทุน เงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลคต
อบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และนโยบายเงินปันผลของธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
ดาเนินงานด้านการเงิน
บธ 0107

โปรแกรมสำเร็จรูปทำงธุรกิจ
Business Program Package

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคา ตารางคานวณ และการ
น าเสนองาน ในการพิ ม พ์ แ ละจั ด รู ป แบบเอกสาร การแสดงผลด้ ว ยกราฟ การสร้า งการน าเสนองาน
การแทรกรู ป ภาพ วั ต ถุ และเสี ย งในลั ก ษณะมั ล ติ มี เดี ย การประยุ ก ต์ ใช้ โปรแกรมกั บ งานธุ รกิ จ อย่ า ง
เหมาะสม
บธ 0108

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
Management Information System

(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลในองค์กรธุรกิจ การจัดเก็บและการนาข้อมูลมาใช้ทั้งในระบบ
เดิม (Manual) และระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ หลักการการบริหารสารสนเทศ ทฤษฎีการจั ดองค์กร การใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริหารในองค์กร
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาบังคับ
บธ 0109

ระบบคอมพิวเตอร์
Computer System

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับระบบการทางานของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและหน้าที่การทางาน
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ วิเคราะห์และแก้ปัญหาการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บธ 0110

กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3(2-2-5)

Introduction to Computer Programming

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับขั้นตอนการทางานของโปรแกรม การเขียนผังงาน ภาษาสาหรับเขียน
โปรแกรม ประเภทข้อมูลแบบต่างๆ ค่าคงที่ ตัวแปรนิพจน์และตัวกระทาการ คาสั่ งในการควบคุมการ
ทางาน อาร์เรย์ โปรแกรมย่อย อาร์กิวเมนต์ วิธีการนาข้อมูลเข้า และแสดงผลข้อมูล อย่างง่าย การเขียน
โปรแกรมเพื่อทางานกับแฟ้มข้อมูล รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ
บธ 0111

โครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithm

3(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ แสตก คิว และแบบไม่ใช่เชิง
เส้น ต้นไม้ กราฟ เครือข่าย การนาโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เทคนิคการเรียงลาดับ ค้นหา
ข้อมูล การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ
บธ 0112

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Network

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี พื้ น ฐานของการสื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์มาตรฐาน ชนิดของสัญญาณ วิธีการส่งผ่านข้อมูลและสัญญาณ
ในแบบต่างๆ โครงสร้างและส่วนประกอบของเครือข่าย ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์
ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมเครือข่าย การเชื่อมต่อเครือข่าย โพรโคตอล ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายในเชิงธุรกิจ
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บธ 0113

กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์ ก รธุรกิ จ
ความจ าเป็ น ขอบข่ า ยของการวิ เคราะห์ ออกแบบงาน ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน วั ฏ จั ก รของระบบ
วิธี การศึกษาความเป็นไปได้ การใช้แผนภาพแทนข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ลักษณะของการ
ออกแบบระบบที่ดี การจัดทาเอกสารประกอบการออกแบบ มีกรณีศึกษา
บธ 0114

ระบบฐำนข้อมูล
Database System

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล องค์ประกอบฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล การจัดโครงสร้างทางตรรกะและทางกายภาพ การนอร์มัลไลซ์ข้อมูล การเรียนรู้
และการใช้ภาษาในการประมวลผลข้อมูล ระบบป้องกันความมั่นคงของข้อมูลและการประยุกต์ใช้ ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล และโปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล มีกรณีศึกษา
บธ 0115

กำรเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Base Programming

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ ภาษา
และโปรแกรมต่างๆ สาหรับการพัฒนาแอพลิเคชันบนอินเตอร์เน็ต หลักการทางานและสภาวะแวดล้อมของ
เว็บแอปปลิเคชัน การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจ
บธ 0116

โครงงำนคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
Project in Business Computer

3(0-6-3)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนดโครงงานด้านธุรกิจ ชุมชน หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยนาความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์และธุรกิจมาบูรณาการ เพื่อพัฒนาระบบงานจริงและจัดทาเอกสารประกอบ
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือก
บธ 0117

กำรออกแบบสิ่งพิมพ์ทำงธุรกิจ
Business Printing Design

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อจัดรูปแบบเอกสาร
และออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการทาธุรกิจ เช่น แบบฟอร์ม ซองจดหมาย จดหมายเวียน นามบัตร ฉลากติด
ผลิตภัณฑ์ ป้ายโปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น โดยการศึกษาวิธีการจัดทาด้วยตนเองในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อ
สนับสนุนการบริหารงาน การทาการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
จัดทาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
บธ 0118

กำรจัดกำรองค์ควำมรู้
Knowledge Management

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ย วกับ นั ย ส าคัญ ของสั งคมที่มีความรู้เป็ นพื้นฐาน ( Knowledge – Based
Society ) การเชื่อมโยงความรู้ กับการปฏิบัติและการดารงชีวิต การตัดสินใจ โดยอาศัยฐานความรู้และภูมิ
ปัญญา การจัดระบบความรู้ การบริหารจัดการความรู้ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต รวมทั้งการกาหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ มีกรณีศึกษา
บธ 0119

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะและองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทและการใช้
งานของสื่อมัลติมีเดีย ความรู้เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิตอล
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย สามารถสร้างสื่อมัลติมีเดียเชิงโต้ตอบได้ (User Interactive) การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปด้านสื่อมัลติมีเดีย การผลิตสื่อมัลติมีเดียจากโปรแกรมต่างๆ
บธ 0120

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

Electronic Commerce

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ หลักการเบื้องต้นใน
การจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ประเภทของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI ระบบการรับ-จ่ายเงินบนอินเตอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย ปัญหาอุปสรรคของ
การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์ในการใช้งานจริง การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบ
การจัดส่งสินค้า การขนส่งสินค้า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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บธ 0121

กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน
Supply chain management

3(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ย วกั บ ความหมายและบทบาทการจัดการโซ่อุป ทาน กระบวนการในการบริห ารและ
ควบคุมห่วงโซ่อุปทาน เครื่องมือและทักษะที่จาเป็นในการพัฒนาผลลัพธ์ที่หลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน
การกาหนดที่ตั้งของสถานประกอบการ การจัดการความต้องการซื้อ การวางแผนทรัพยากร การควบคุม
การไหลของวัตถุดิบ การจัดหา การควบคุมสินค้า คลังสินค้าและการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ระบบการกระจาย
สินค้า ระบบการขนส่ง การไหลของสารสนเทศในโซ่อุปทาน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน
บธ 0122

กฎหมำยจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(Laws and Ethics for Information Technology)

3(3-0-6)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ แ ละคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ พึ ง ประสงค์ ในอาชี พ คอมพิ ว เตอร์
บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เจตคติที่ดีในงานอาชีพคอมพิวเตอร์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และประเด็ น ทางสั ง คมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น กยศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์ ซิ น โดรม
(Computer syndrome) อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกัน
บธ 0123

กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming

3(2-2-5)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความเป็นมาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ
คลาส ออปเจก และองค์ประกอบต่างๆ ของออปเจก วงจรชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอร์ฟิซึม
การนากลับมาใช้ใหม่ (Reusability) การนาคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การใช้เอพีไอ การ
เชื่ อ มต่ อ ฐานข้ อ มู ล การจั ด การความผิ ด ปกติ โดย (Exception Handling) และฝึ ก พั ฒ นาระบบโดยใช้
แนวคิดเชิงวัตถุ
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ
วิชาการฝึ กงาน
บธ 0124

กำรฝึกงำน
On the Job Training

3(320)

คำอธิบำยรำยวิชำ
ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน การจัดทาแผนการฝึกที่มี
รายละเอี ย ดเกี่ย วกับ วัต ถุป ระสงค์ กระบวนการท างาน การประเมิน ผลการท างาน และการปรับ ปรุง
คุณ ภาพงานรวมทั้งการทางานร่วมกับผู้อื่น ได้และมีความรับผิดชอบ ภายใต้คาแนะนาช่วยเหลือของผู้มี
ประสบการณ์
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