ภาคผนวก ก คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มภาษา
1.1 บังคับเรียน
9 หน่ วยกิต
GELA101 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ศึกษาหลักการสื่ อสารทางภาษาไทย หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย
การสื บค้น การพัฒนาทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน การเขียน และการนาเสนอข้อมูล
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านทักษะภาษาให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวติ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างความเข้าใจอันดีในสังคม
Study the principles of communication in Thai; Thai primary language usage;
information retrieval; develop listening, speaking, reading, writing, and presentation of skills in a
variety of ways, in order to enhance effective application in daily life and clear understanding in
society.
GELA103 พืน้ ฐานการใช้ ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Fundamentals of English Usage
ศึกษาและประยุกต์ใช้หลักไวยากรณ์พ้นื ฐานภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่ อสารเบื้องต้น
และเพื่อพัฒนาการฟัง พูด อ่าน และเขียนทัว่ ไป พัฒนาความรู ้ความเข้าใจและการสร้างคาศัพท์และ
ประโยค ประยุกต์ใช้ความหมาย เสี ยง และโครงสร้างประโยคเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
Study and apply English grammatical structure for basic communication and
development of listening, speaking, reading, and writing skills for general purposes; develop
knowledge of formation of vocabulary and sentences; apply meanings, sounds, and sentence
structure for daily communication.
GELA104 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ศึกษาหลักการสื่ อสารภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารในสถานการณ์ ทวั่ ไป ฝึ กการสื่ อสารในสถานการณ์ ทวั่ ไปที่
หลากหลาย บูรณาการทักษะการอ่าน และการฟั งเข้ากับทักษะการเขียนและการพูดเพื่อการสื่ อสาร
ด้วยการพูดและการเขียนอย่างมีประสิ ทธิ ผล

Study English communication principles and develop primary English ability in
listening, speaking, reading, and writing skills for communication; practice communication in a
variety of general situations; integrate all language learning skills for effective oral and written
communication.

1.2 เลือกเรียน
GELA102 การพูดภาษาไทยเพือ่ ประสิ ทธิผล
3(3-0-6)
Thai for Efficiency Speech
ศึกษาแนวคิดและหลักการพูดประเภทต่าง ๆ มโนทัศน์และองค์ประกอบของ การพูด
การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทการพูด การใช้ภาษา การใช้เสี ยง การนาเสนอข้อมูลและลีลาการพูด
Study different types of approaches and principles of speech, concepts and factors
of speeches; develop personality and mannerisms for speaking; apply language usage, sound
techniques, presentation of information and speech styles.
GELA105 ภาษาอังกฤษเพือ่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Developing Study Skills
ศึ กษาและประยุกต์ใช้หลักการอ่ านและเทคนิ คการอ่านทัว่ ไปเพื่ อการสื บค้นข้อมู ล
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อสื บค้นข้อมูลและเรี ยนรู ้จากสื่ อและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เช่ น เอกสาร ตารา หนังสื อพิมพ์ วารสาร เว็บไซต์ พัฒนากลยุทธ์การอ่านเพื่อการเรี ยนรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ที่จาเป็ น
Study and apply general reading principles and techniques for information
retrieval from various materials and sources such as textbooks, newspapers, magazines, web sites;
develop knowledge of vocabularies, sentences, paragraphs, articles, essays, stories, etc.; develop
reading comprehension for fundamental grammatical points.
GELA106 ภาษาญีป่ ุ่ นพืน้ ฐานเพือ่ การสื่ อสารในชี วติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Japanese for Everyday Communication
ศึกษาหลักการใช้ภาษาญี่ปุ่นและพัฒนาความสามารถ 4 ทักษะ คือ การอ่าน การฟั ง
การพูด และการเขียน ศึกษาตัวอักษรฮิรากานะ คาตะคานะ และความรู ้เบื้องต้นของตัวอักษรคันจิ
เพื่อใช้ในการสื่ อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับ การทักทาย การแนะนาตนเอง การบอกเวลา การบอก
จานวน สถานที่ และสิ่ งของ และศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Study usages of Japanese language and develop all language learning skills; learn
Hiragana, Katakana, and a basic knowledge of Kanji for communication in various situations;
use vocabularies and basic grammar for daily communication focusing on greetings and
introductions, time, numbers, places, objects, etc. and study Japanese culture.
GELA107 ภาษาจีนเพือ่ การสื่ อสารประจาวัน
3(3-0-6)
Chinese for Everyday Communication
ศึกษาระบบเสี ยงภาษาจีนกลาง หลักการเขียนตัวอักษรจีนเบื้องต้น ศึกษาคาศัพท์
สานวน และรู ปประโยคเบื้องต้นที่ใช้สื่อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ ฝึ กทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน
และเขียน ตลอดจนเรี ยนรู้วฒั นธรรมจีน
Study sound system of Mandarin Chinese, principles of basic Chinese usage,
characters and vocabularies, basic idioms and sentences used in various situations for daily
communication; practice all language learning skills and learn Chinese culture.
2 . กลุ่มมนุษยศาสตร์ เลือกเรียนอย่างน้ อย
6 หน่ วยกิต
GEHU101 พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาทักษะชี วติ
3(3-0-6)
Human Behavior and Life Skills Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ก ารเรี ย นรู ้ ข องมนุ ษ ย์
องค์ประกอบและปั จจัยของพฤติกรรม สุ ขภาพจิตและพัฒนาบุคลิกภาพ การค้นหาศักยภาพของ
ตนเอง สร้ างโปรแกรมการพัฒนาตนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง ทักษะชี วิต การมีมนุ ษยสัมพันธ์
และการมีศิลปะในการสร้ างมนุ ษยสัมพันธ์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสารและอยูร่ ่ วมกันในสังคมกับ
บุคคลในสังคมอย่างมีความสุ ข
Study approaches and theories related to human learning and behavior, elements
and factors of behavior, mental health and personality development, personal potential, personal
development program based on the sufficiency economy theory; apply life skills, human
relationships, art of human relationship for mutual communication and harmony in society.
GEHU102 สุ นทรียภาพเพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศึ ก ษาและจาแนกคุ ณ ลัก ษณะและประเภทของความงาม ความหมายของ
สุ นทรี ยภาพเชิ งการคิดกับสุ นทรี ยภาพเชิ งพฤติกรรมโดยสังเขป ความสาคัญของการรับรู ้กบั ความ
เป็ นมาของศิ ลปะทางการเห็ น ศิ ลปะทางการได้ยิน และศิ ลปะทางการเคลื่ อนไหว สู ่ ท ศั น์ศิ ล ป์

ดนตรี และศิลปะการแสดง ผ่ า นขั้น ตอนการเรี ยนรู ้ เ ชิ ง คุ ณ ค่ า จากระดับ การราลึ ก ขั้น ตอน
ความคุ ้น เคย และนาเข้า สู่ ข้ ัน ความซาบซึ้ ง เพื่อให้ได้มาซึ่ งประสบการณ์ ของความซาบซึ้ งทาง
สุ นทรี ภาพ ศึกษาพระปรี ชาสามารถของพระบรมวงศานุวงศ์เกี่ยวกับสุ นทรี ยภาพ
Study features and types of beauty, meanings of conceptual and behavioral
aesthetics, importance of art history, visual and audio art, art of movement, music and performing
arts, a process of value learning from the level of recollection, acquaintances to a state of
appreciation, experience of aesthetics, aesthetics talent of Thai Royal family.
GEHU103 ความจริงของชีวติ
3(3-0-6)
Meaning of Life
ศึกษาความจริ งของชีวติ ความหมายของชีวิต การดารงชีวิตในปั จจุบนั และโลกยุค
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเอาความจริ งและหลักศาสนาธรรม วิถีชีวิต ค่านิ ยม
และวัฒนธรรมอันดี งามไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหา และพัฒนาสติ ปัญญา ชี วิตและสังคม
การพัฒนาคุ ณธรรมและจริ ย ธรรม มี จิตส านึ ก สาธารณะ เพื่ อให้ชี วิ ตมี สั นติ สุ ข และสั ง คมเกิ ด
สันติภาพ
Study the reality and meanings of life, survival in the present and in the era of
science and information technology; apply reality, ethics, religious principles, ways of life, value
and culture for problem solving and for development of intelligence; study life and society and
develop morals, ethics and public mind for peace in society.
GEHU104 สารสนเทศเพือ่ การเรียนรู้
3(3-0-6)
Information usage for academic purposes
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั ญ ของสารสนเทศ การเรี ยนรู้ ส ารสนเทศ
สังคมสารสนเทศ แหล่งเรี ยนรู ้และทรัพยากรสารสนเทศ จริ ยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การ
ใช้สารสนเทศเพื่อเลือกใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ
กลยุทธ์และกระบวนการสื บค้นสารสนเทศ ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการ
อ้างอิง การเขียนรายการบรรณานุ กรม การเรี ยบเรี ยงการเขียนและนาเสนอข้อมูล สารสนเทศด้วย
วิธีการและรู ปแบบที่หลากหลายและถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อผูเ้ รี ยน ได้พฒั นาความรู้และ
ทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และสามารถนาสารสนเทศจากการสื บค้นไปประยุกต์ใช้ใน
การทารายงาน การวิจยั สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและ มีประสิ ทธิ ภาพ
Study the meanings and importance of information, information learning and
information society, learning and information resources, ethics and laws relating to the accurate

and appropriate use of information, searching strategies and the process of self access to
information technology, as well as writing references, cataloging, editing, and presenting
information from a variety of sources in order to develop knowledge and skills for independent
study; apply ability in searching for information for accurate and efficient writing of report,
dissertation, research, and thesis.
3. กลุ่มสั งคมศาสตร์ เลือกเรียนอย่างน้ อย
6 หน่ วยกิต
GESO101 เศรษฐกิจและสั งคมเชิ งบูรณาการ
3(3-0-6)
Integration of Economics and Society
การน าหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปพัฒ นาชี วิ ต สั ง คม และองค์ก ร
เพื่ อให้เกิ ด ครอบครั วอบอุ่ น ชุ ม ชุ นเข้ม แข็ง สั ง คมอยู่เ ย็นเป็ นสุ ข บนความหลากหลาย ทาง
วัฒนธรรม พร้อมทั้งบริ หารจัดการและวิเคราะห์เศรษฐกิจในระดับครัวเรื อน ชุ มชนและสังคม เพื่อ
การดาเนิ นชี วิตที่ดี รวมถึ งการมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อเป็ นแนวทางนาพาสังคมและองค์กร ก้าว
ไปสู่ ความสาเร็ จ
Study the sufficient Economy philosophy for the development, companionship
and happiness of life, society and organization with cultural diversity; manage and analyze
economics at the levels of family, community and society for quality of life, morality and ethics
to be the guidelines for success of organizations and society.
GESO102

การจัดการเพือ่ คุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Quality of Life Management
ศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับคุ ณภาพชี วิตและหลักการจัดการในยุคปั จจุบนั การจัดการ
ความรู้ การจัดการสั ง คมข้อ มู ล ข่ า วสาร การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ข ้อ มู ล ข่ า วสาร การจัด การ
ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อม องค์ก รคุ ณภาพ การจัด การ การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดระเบียบสังคม
ส่ ง เสริ มคุ ณธรรมจริ ย ธรรม หลักการมี ส่ วนร่ วม สิ ท ธิ และหน้า ที่ ข องพลเมื องไทยและการใช้
กฎหมายพื้นฐานในชีวติ ประจาวัน เพื่อคุณภาพชีวติ
Study concepts of life quality and management principles in present times,
knowledge management, management of social information; make analysis of situations of
information; study management of environmental resource, organizations working on quality and

management, change in environment of economics, society, politics, and culture, utilization of
information technology, social organization, promotion of morality, participation principles,
rights and duties of Thai citizens, standard everyday-life law for the quality of life.
GESO103 พลวัตสั งคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ศึกษาวิวฒั นาการสังคมและวัฒนธรรมไทย แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงทาง
สัง คมและวัฒ นธรรมไทย วิเ คราะห์ แ นวทางการพัฒนาสัง คมไทย แนวทางการปรั บ ตัว ของ
สังคมไทย ยุทธศาสตร์ ทางเลือกเพื่อการพัฒนาและการดาเนิ นชี วิ ตที่สอดคล้องกับกระแส การ
เปลี่ยนแปลงของโลกบนพื้นฐานวัฒนธรรมชุ มชน หรื อเศรษฐกิจพอเพียงหรื อภูมิปัญญาไทย เพื่อ
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
Study concepts of life quality and management principles in present times,
knowledge management, management of social information; make analysis of situations of
information; study management of environmental resource, organizations working on quality and
management, change in environment of economics, society, politics, and culture, utilization of
information technology, social organization, promotion of morality, participation principles,
rights and duties of Thai citizens, standard everyday-life law for the quality of life.
GESO104 ท้องถิ่นศึกษา
3(3-0-6)
Local Studies
ศึกษาสภาพทัว่ ไปและภูมิหลังของท้องถิ่ น ด้านสภาพภูมิศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อม
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิ จ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษาและชาติ พนั ธุ์ อาชี พการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ตาบล โบราณสถาน โบราณวัตถุ ซากดึกดาบรรพ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยมุ่งเน้นให้ศึกษาความสัมพันธ์ และผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชุ มชน
ตลอดจนวิเคราะห์ ปัญหาและอุ ปสรรคของการพัฒนาท้องถิ่ นในสถานการณ์ ปัจจุบนั เพื่อให้เกิ ด
ความรู ้ความเข้าใจ อันนาไปสู่ ความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
Study the general features and background of local area, geography and
environment, history, economics, social features, customs, culture, language and races, farming,
local products, ancient places an findings, fossils and tourist attractions of Phetchabun province,
relationships and effects on the community's way of life; analyze problems and obstacles in local
development in the current situation for knowledge and understanding for appreciation and pride
of the locality.

GESO105

การเมืองการปกครองและกฎหมายในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Politics Government and Law in Everyday Life
ศึกษาบริ บทสาคัญเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความสาคัญและ
จาเป็ นต่ อการดารงชี วิตของมนุ ษ ย์ใ นฐานะการเป็ นพลเมื องที่ ดี ได้แก่ หลัก การเมื อง หลัก การ
ปกครอง วิถีชีวติ แบบประชาธิปไตย สิ ทธิทางการเมืองและสิ ทธิมนุษยชน ความเสมอภาค สถาบัน
ทางการเมืองกระบวนการทางการเมือง การเมืองภาคพลเมือง รัฐธรรมนูญ กฎหมายกับสังคมและ
ประชาชน ลาดับชั้นและการจัดทากฎหมาย และกฎหมายในชี วิตประจาวัน เช่ น การบุกรุ ก การ
ละเมิด ความผิดต่อชีวติ และร่ างกาย ข่มขืนกระทาชาเรา อนาจาร กักขังหน่วงเหนี่ ยว หมิ่นประมาท
ความผิดว่าด้วยสัญญา ทาให้เสี ยทรัพย์ หนี้ มรดก กฎหมายครอบครัว เป็ นต้น
Study key contexts of politics, governance and law for citizens to live together,
principles of politics, governance, democratic way of life, political and human rights, equality of
political institution and process, politics in the public sector, constitution, law; society and people,
hierarchy and jurisprudence process, law in daily life covering intrusion, culpability, rape
molestation, imprisonment, libel, contract, property, obligation, succession, and family law.
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ เลือกเรียนอย่ างน้ อย
6 หน่ วยกิต
GESC101 วิทยาศาสตร์ ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Everyday Life
ศึกษากระบวนการแสวงหาความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ และการดาเนิ นการแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางด้านกายภาพและ
ชี วภาพ สิ่ งมีชีวิต สารเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร นาโนเทคโนโลยี พลังงาน
การสื่ อสารและโทรคมนาคม การเปลี่ยนแปลงของโลกและบรรยากาศ อาหาร ยาและสุ ขภาพที่
เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวัน
Study the process of acquiring scientific knowledge and problem solving skills,
the role of science and technology in the modern world focusing on both biological and physical
sciences including organisms, chemical, biotechnology, food technology, nanotechnology,
energy, telecommunication technology, the earth and atmospheric changes, food, medicine and
general health in daily life.

GESC102

การคิดและตรวจสอบเหตุผล
3(3-0-6)
Thinking and Deliberation
ศึกษาหลักการและกระบวนการคิดของมนุ ษย์ ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการ
แสวงหาความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ ความคิดเชิ งตรรกะและการให้เหตุผล กาหนดการเชิ งเส้ น และ
การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชี วิตประจาวันด้วยแนวคิดเรื่ องกระบวนการคิด ได้แก่ รู ปแบบ
การคิ ดและลัก ษณะการคิ ดแบบต่ า งๆ กระบวนการคิ ดเพื่ อนาไปประยุก ต์ใ ช้ใ นชี วิ ตประจาวัน
กระบวนการคิดให้เหตุผลแบบอุปนัย กระบวนการคิดให้เหตุผลแบบนิ รนัยและกระบวนการคิด
วิจารณญาณ
Study the principles and processes of human thinking, creative thinking in
studying of scientific knowledge, logical and reasonable thinking, linear programming and the
application of thinking processes in daily life such as logical thinking, inductive thinking,
deductive thinking, and critical thinking.
GESC103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ชีวติ
3(3-0-6)
Information Technology for Life
ศึกษาหลัก การ ความส าคัญ และองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวติ และสังคมปั จจุบนั การใช้โปรแกรมระบบ
และโปรแกรมสาเร็ จรู ปด้านการจัดการเอกสาร การนาเสนอข้อมูล และการจัดตารางการทางาน
รวมถึ งการแสวงหาความรู ้ จากฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
บริ การต่าง ๆ บนอินเทอร์ เน็ต และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
การป้ องกันอัน ตราย หรื อภัย จากการใช้ง านเทคโนโลยีส ารสนเทศ กฎหมายและจริ ย ธรรม ที่
เกี่ ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ และความรั บผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม
ส่ วนรวม
Study the principles and importance of information systems, the role and impact
of information technology on society nowadays; apply systems and document management
software packages; present and schedule working time and seek knowledge from databases and
other data sources on the internet; utilize other internet services; study future trends of
information technology, threats from information technology and protection, laws and moral
responsibility of using information technology in society.

GESC104

สิ่ งแวดล้อมกับชีวติ
3(3-0-6)
Environment and Life
ศึกษาสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความเชื่ อมโยงของระบบสิ่ งแวดล้อม
ของโลกมนุ ษ ย์แ ละระบบนิ เ วศ วัฏ จัก รของโลกทั้ง ระบบ พิ บ ัติ ภ ัย ทางธรรมชาติ ปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้อมและทรั พ ยากรธรรมชาติ แนวทางแก้ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชี วิต
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
Study the environment and natural resources, the relationship between the earth
environment and ecosystems, the earth cycle systems, natural disasters, current environmental and
natural resource problems and solutions, progression of science and technology and its influence
on the environment and quality of life, conservation of sustainable environment and natural
resources.
GESC105

สุ ขภาพ กีฬาและนันทนาการเพือ่ ชี วติ
3(3-0-6)
Health Sport and Recreation for Life
ศึกษาสถานการณ์โลกกับความจาเป็ นในการมีสุขภาพที่ดี องค์ประกอบสาคัญของ
การมีสุขภาพที่ดี ภาวะสุ ขภาพของบุคคลวัยต่าง ๆ พฤติกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ความรู ้ ความเข้าใจทัว่ ไปเกี่ยวกับกีฬาและการออกกาลังกาย
หลักการออกกาลังกาย การเลื อกกิจกรรมกี ฬาและการออกกาลังกายที่เหมาะกับตนเองและการใช้
ในชีวติ ประจาวัน การฝึ กทักษะพื้นฐานทางกีฬา หลักการดูกีฬา คุณธรรม จริ ยธรรมในการเล่นและ
การดู กี ฬ า ความหมายความจาเป็ นและความสัม พัน ธ์ ข องนันทนาการเพื่ อพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิต
ประเภทชนิ ด และคุ ณค่าของกิจกรรมนันทนาการ ฝึ กปฏิบตั ินนั ทนาการเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวติ
Study the current world phenomenon in terms of the need to be fit and healthy,
health conditioning and behaviour that supports good health; organizing of activities to develop
quality of life; study background knowledge and understanding of exercise principles, the
decision in selection of appropriate exercises and sports to fit individual health needs; train basic
skills in playing sports; develop ethics and morality involved in both being a spectator and the
playing of sports; study the meaning, need and relationship of recreation in developing quality of
life, types and value of recreational activities and its application in daily life.

GESC106

เทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Technology
ศึ กษาปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงตามแนวพระราชดาริ การใช้เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับการดารงชี วิตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ น การเลื อกใช้เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิ ควิธีการเพื่อประหยัดพลังงาน ลดต้นทุ น
การผลิ ตและการใช้จ่า ยในครั วเรื อน การเกษตรแบบยัง่ ยืน การแปรรู ป การถนอมผลิ ตผลทาง
การเกษตรเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อนและการจัดจาหน่าย
Study the philosophy of Sufficiency Economy of His Majesty the King;
application of suitable technology for life in congruence with social and economical
circumstances; promote local wisdom; the select tools, materials and techniques to save energy
and reduce manufacturing and household expenditures; study sustainable agriculture, process of
agricultural production for household consumption and distribution.
GESC107

กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
3(3-0-6)
Problem Solving and Decision Making Processes
ศึ ก ษาหลัก การและกระบวนการแก้ปั ญ หาแบบต่า ง ๆ กระบวนการแก้ปั ญ หา
ของโพลยา กระบวนการทางสถิติการวิเคราะห์ขอ้ มูล กระบวนการตัดสิ นใจภายใต้สภาวการณ์
แน่ นอน กระบวนการตัดสิ นใจภายใต้สภาวการณ์ ไม่แน่ นอน และกระบวนการตัดสิ นใจภายใต้
สภาวการณ์ เ สี่ ยงและการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาในชี วิ ต ประจ าวัน ด้ ว ยแนวคิ ด เรื่ อง
กระบวนการคิ ด ได้แ ก่ รู ป แบบกระบวนการแก้ปั ญ หา และกระบวนการทางสถิ ติ เ พื่ อ น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน รู ้จกั วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสาร
Study principles and processes of problems solving, Polya’s problem solving
method, statistical process and data analysis, decision-making process under a predictable and
unpredictable situations, risk situations, decision-making process under a risky circumstance;
apply the thinking process concept for everyday problem solving, problem solving model and
statistical methodology for everyday life; analyze everyday information.
GESC108 ตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท
3(3-0-6)
Footsteps of His Majesty the King
ศึกษาหลักการทรงงาน วิเคราะห์ ทาความเข้าใจ ในโครงการพระราชดาริ ในเรื่ อง ที่
เกี่ ย วข้องกับ ป่ าไม้ น้ า ดิ น และเทคโนโลยีต่า งๆ โดยเน้นถึ ง พระราชประสงค์ กระบวนการคิ ด

ขั้นตอนการวางแผน การดาเนิ นงาน การวิจยั และพัฒนาจนกระทัง่ ได้ผลผลิตออกมาเป็ น โครงการ
ตามพระราชดาริ ดา้ นต่าง ๆ
Study the principles for working of His Majesty the King; analyze of the Royal
projects covering forestry, soil, water, and technologies with emphasis on his purpose and
thinking process: planning, operation, research and development, and production; study a variety
of Royal projects in many areas.
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐาน
MSOF101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Business English
ศึกษา ศัพท์ สานวน เอกสารทางธุ รกิ จ ตลอดจนภาษาที่ ใช้ในงานธุ รกิ จ เพื่อให้มี
ความเข้าใจและมีความสามารถที่ จะนาไปใช้ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่ อสารในงานธุ รกิ จและ
การค้าระหว่างประเทศ
A studying vocabulary, aphorism, the data information until using the language in
business for understanding and applying listening, speeking, reading and write for communication
in business and export trade.
MS0F102

องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางการจัดการและองค์การ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ
จริ ยธรรมในการจัดการ หน้าที่และกระบวนการในการจัดการ โดยมีเนื้ อหาเชื่ อมโยงกับการสรรหา
การพัฒนา และการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์
A studying objective of organization and management, emend in organization,
ethical management, duty and process in management by concern with selecting development and
preserving the human resource management.
MSMK101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบ
ข้อมูลทางการตลาดและการวิจยั การตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค การแบ่งส่ วนตลาด การเลื อกตลาด

เป้ าหมาย การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริ หารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและ
การกระจายสิ นค้า การส่ งเสริ มการตลาด การตลาดเพื่อสังคม และจรรยาบรรณทางการตลาด
Study the basic concepts and functions of marketing. Marketing environment.
Information systems marketing and marketing research. Consumer behavior. Market
segmentation. Selecting a target market. Product positioning. Product management, pricing
distribution channels and distribution. Marketing promotions. Social marketing. And ethical
marketing.
MSBC201

โปรแกรมสาเร็จรู ปและการประยุกต์ ใช้ งานทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Software Package and Application
การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชี พเบื้องต้น การใช้โปรแกรมประมวลผลคา จัดทา
เอกสารเพื่องานธุ รกิ จ การใช้โปรแกรมตาราง โดยเน้นการคานวณ เช่ น ต้นทุน ราคาสิ นค้า บัญชี
รายการวัส ดุ ฯลฯ การใช้โ ปรแกรมการน าเสนองาน เน้น การสร้ า งกราฟและตาราง การใช้
อินเทอร์ เน็ตสื บค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับ - ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การใช้ประโยชน์
จากเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ กบั ระบบสารสนเทศ
Using computers to elementary occupations. Using a word processor. Preparation
of documents for business applications. Using a table. The focus on the account such as cost
prices for materials, etc. The use of presentation software. Focus on the creation of graphs and
tables. Using the Internet for careers searching and receiving - sending electronic mail. Taking
advantage of the Internet. Ethics and responsibilities in the use of computers and information
systems.
MSEC226

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสถิติ การนาเสนอข้อมูล การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้ม
เข้า สู่ ส่ วนกลาง การวัดการกระจาย ตัวแปรสุ่ ม และการแจกแจงความน่ า จะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
Study of statistical concepts , information presentation, frequency distribution,
central tendency measuring, distribution measurement, random variables and probability
distribution of a random variable , hypothesis testing and variance analysis.

MSEC105

เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาความหมาย และความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลังและการค้าระหว่างประเทศ
Study the meaning and the importance of economics subject production theory ,
the behavior of a consumer , market , price theory , nation income , finance , banking the public
finance and international trade.
MSAC104 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุ ประสงค์ การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บท
ทางการบัญชี และ พ.ร.บ.ทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชี และผูท้ าบัญชี
หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น ประกอบด้วย
สมุดรายวันทัว่ ไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุ ง
การจัดทางบการเงิน สาหรับกิจการบริ การและกิจการซื้ อขายสิ นค้า
Study meaning, objective, benefit of data accounting, accounting framework and
act of accounting 2543. The difference between the accountant and account inventor , double –
entry accounting , business forms , recording accounting in general journal compose general
journal , special journal , ledger , trial balance , adjusting entries , financial statement for selling,
buying goods and service.
MSFN201

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา
MSAC104 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
ศึกษาบทบาทหน้าที่ และวัตถุประสงค์ของการบริ หารทางการเงิ นของธุ รกิ จ การ
วางแผนและการควบคุมทางการเงิ น การจัดการเงินทุนจากแหล่งเงิ นทุนในระยะต่างๆ การบริ หาร
สิ นทรั พย์หมุ นเวียน การวิเคราะห์ ทางการเงิ น งบลงทุ น การจัดโครงสร้ างเงิ นทุ น ค่าของทุ น
นโยบายเงินปั นผล และการเงินระหว่างประเทศ

Prerequisites: passing the exam of MSAC104 Principles of Accounting 3(2-2-5)
Studying role and objective of financial management, planning and controlling,
cost management (from other source of investment funds),current assets management, financial
analysis, investment statement, cost structure management, investment cost and dividend policy.
MSEC321 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน :
MSEC118 สถิติเศรษฐศาสตร์ 1 หรื อ MSEC226 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสิ นใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิ คทางคณิ ตศาสตร์
เชิ งปริ ม าณเพื่ อช่ วยในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ความน่ า จะเป็ นแผนภูมิ เพื่ อการตัดสิ นใจ (Decision
Trees) ตัวแบบเชิงสิ นค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming)
เทคนิ คการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์ กอฟ (Markov
Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจาลองเหตุการณ์ (Simulation)
Learn the decision making processes and benefits of using quantitative
mathematical techniques to help decisions making such as probability chart to decision (Decision
Trees), inventory model (Inventory Model) linear (Linear Programming) techniques to evaluate
and review project (PERT/CPM) models of the theory of markov (Markov Model) games (Game
Theory) rows waiting (Queuing), and event simulation (Simulation).
MSAC412 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Accounting
วิชาบังคับก่อน : ต้องสอบผ่านรายวิชา :
MSAC104 หลักการบัญชี 3(2-2-5) และ MSFN201 การเงินธุ รกิจ 3(3-0-6)
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทัว่ ไปของการบัญชี เพื่อการจัดการ งบการเงิน การวิเคราะห์
งบการเงิ น งบกระแสเงิ นสด ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับต้นทุน การบัญชีตน้ ทุนรวมและต้นทุนผันแปร
การวิเคราะห์ตน้ ทุน ปริ มาณและกาไร การจัดทางบประมาณ การใช้ตน้ ทุนเพื่อการตัดสิ นใจ และ
การวิเคราะห์การลงทุน
Prerequisites: pass the exam MSAC104 Principles of Accounting 3(2-2-5) and
MSFN201 Business Finance 3(3-0-6)
Study role of managerial accounting , financial statement , financial analysis ,
statement of cash flow , introduction cost , totals cost and variable cost , cost – volume - profit
analysis , preparation of the master budget , relevant cost in decision making , capital analysis

MSMA101 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Operation
ศึ กษาถึ งลักษณะพื้นฐานของธุ รกิ จประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ ใช้ในการ
ประกอบธุ รกิจได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ เอกสาร
ทางธุ รกิจ ภาษีอากรธุ รกิ จ จริ ยธรรมธุ รกิ จ รวมทั้งศึกษาปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาในการดาเนิ น
ธุ รกิจ
Learn the basics of business categories and elements used in business include
management , accounting, financial , marketing , production, human resource management,
business documents, business taxes, business ethics, including the study of problems and solution
approach to business problems.
MSMA102 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ศึกษากฎหมายเกี่ ยวกับการจัดองค์กรธุ รกิ จ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบ
กิจกรรมทางธุ รกิ จ กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน โดยคานึงถึงจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจ
Study of the law on business organization. Law related assembling business
activity .The law on financial instruments with regard to ethics in business.
MSMA310 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Production and Operations Management
ศึ ก ษาการวางแผนและการควบคุ ม การผลิ ต สิ น ค้า และบริ ก าร การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ การเลือกทาเลที่ต้ งั และการวางผังสถานประกอบการ การจัดการคุณภาพ
การจัด การสิ น ค้า คงเหลือ การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตและการ
ปฏิบตั ิการ
Education planning and controlling the production of goods and services. Designing
products and processes. Select location and workplace map, quality management , inventory
managing, supply chain management, technology that involves the production and operation.
MSMA401 การจัดการเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบ
ทางการแข่ ง ขัน การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก าร ที่ ส่ ง ผลต่ อการ
กาหนดกลยุท ธ์ โดยเน้นการนากรณี ศึ กษามาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนนโยบายธุ รกิ จใน
องค์กรทั้งด้านการจัดการ การตลาด การเงิน การผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Researching theory, principles , strategic planning process to create competitive
advantage. Analysis the environment both within and outside the organization that affect
configuration strategy by focusing on the case studies are used as guidelines for planning a
business policy in organization management, marketing , financial , production and human
resources management.
2) กลุ่มวิชาเอก
ด้ านองค์ การและระบบสารสนเทศ
MSBC101 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(2-2-5)
Management Information System
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน :
MSBC301 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
ความสาคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ โครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการ
สื่ อสารระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การธุ รกิ จ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการ
จัด การในด้า นการวางแผน ระบบสารสนเทศเพื่ อ สนับ สนุ น การตัด สิ น ใจ การพัฒ นาระบบ
สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ
The importance of information systems. Data and information in organizations.
The structure of management information systems. Information technology hardware, software
and communications technologies in information systems. Information systems in business
organizations. Information systems to support management, decision support systems.
Development of a computerized information system used to manage.
MSBC102 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Analysis and Design
แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุ รกิจ วงจร
การพัฒนาระบบ ระเบียบวิธีการ เครื่ องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังงานระบบ การกาหนดปั ญหา
และการศึกษาความเป็ นไปได้ของระบบ การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการลงทุน การออกแบบข้อมูล
นาเข้า การออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบกระบวนการ
ประมวลผลระบบ
The concept of information systems and information systems in business
organizations. System development cycle. Methodology. Tools for system analysis and planning

system to determine the feasibility of the system. Analysis of the cost of investment. Design
input. The design of the output of the system. Database design. Process design processing system.
MSBC103 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Security
ภัยรุ กรานของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตีและการป้ องกัน นโยบายและการ
ปฏิ บตั ิเพื่อความมัน่ คงของระบบ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ บริ การด้านความมัน่ คง
การวิเคราะห์การรุ กราน การจัดการด้านความมัน่ คง การบริ หารระบบป้ องกันการบุกรุ ก แอลแดป
ซอฟต์แวร์ ต่อต้านไวรัส โครงสร้างพื้นฐานระบบกุญแจสาธารณะ.
Invasions Security of information systems. Attack and defense mechanisms.
Policies and practices to ensure the stability of the system. To prove that the computer system.
Security services. Analysis of the invasion. The security arrangements. Management, intrusion
prevention systems. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), Anti-virus software. Public
key infrastructure.
MSBC104 การจัดการสั มมนาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(2-2-5)
Management Seminar on Business Computer
หลักการจัดการ รู ปแบบ องค์ประกอบของการสัมมนา การเขียนโครงการและการ
ดาเนินโครงการ เกี่ยวกับวิวฒั นาการและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
การรั บการถ่ ายทอดประสบการณ์ จากการทางานของวิทยากร และหรื อการเข้าไปศึกษาจากการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในองค์การ
Manager component form of the seminar. Writing projects, and projects about the
evolution and advances in computer technology. The inherited experience of the lecturer. And a
study of the actual operations of the organization.
of the lecturer. And a study of the actual operations of the organization.
MSBC105 หัวข้ อพิเศษทางด้ านคอมพิวเตอร์
3(0-3-6)
Special Topic for Business Computer
เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความจาเป็ นกับชี วิตและธุ รกิจ รวมทั้ง
เครื่ องมือในการสร้างสารสนเทศที่มีความจาเป็ นต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ
สื่ อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาปั ญหาจากสภาพแวดล้อมจริ งเพื่อนามา
วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของโครงงานคอมพิวเตอร์
Understand the role of information technology is essential to life and business. As
well as tools to generate information that is necessary to depend on computer technology.

Telecommunications technology and other related technologies. To study the problems of the real
environment in order to analyze the problem and method of solution. And presentation of
information in the form of computer projects.
MSBC106 โครงงานพิเศษทางด้ านคอมพิวเตอร์
3(0-3-6)
Special Project for Business Computer
นาผลจากการศึกษาปั ญหาในงานต่าง ๆ จากหน่ วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มา
ดาเนิ นการวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบหรื อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และทดลองใช้นวัตกรรม เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหา ติดตั้งและทดสอบระบบ ตลอดจน
ประเมินผลการใช้งานตลอดจนนาเสนอผลการดาเนินงานโครงงาน
The results of the study of problems in various organizations, both public and
private sectors. The analysis and design solution by computer. Develop and test innovative
programs. Used to solve the problem. Installation and testing. The evaluation of the use and
presentation of the project.
ด้ านเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์
MSBC201 การประยุกต์ ใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ปในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Software Package Application
ปฏิ บตั ิการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชี พเบื้องต้น การใช้โปรแกรมประมวลผลคา
จัดทาเอกสารเพื่องานอาชี พ การใช้โปรแกรมตารางทาการเพื่องานอาชี พโดยเน้นการคานวณ เช่ น
ต้นทุน ราคาสิ นค้า บัญชี รายการวัสดุ ฯลฯ การใช้โปรแกรมการนาเสนองาน เน้นการสร้างกราฟ
และตาราง การใช้อินเทอร์ เน็ตสื บค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับ - ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์
จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์ กบั ระบบสารสนเทศ
Use computers to perform basic jobs. Using a word processor document
preparation for careers. The use of spreadsheets for careers such as cost, price list, etc., using the
presentation material. Focus on the creation of graphs and tables. Using the Internet for careers
information and an email. Ethics and accountability in the use of computers and information
systems.

MSBC202

โปรแกรมประยุกต์ ด้านการจัดการสานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Programming Application office Automation
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการออกแบบกราฟิ กและแผนภูมิ แผนผัง และตารางเวลา
การจัดการไฟล์เพื่อการนาเสนอข้อมูลให้รองรับระบบปฏิ บตั ิการได้ทุกระบบ การเข้ารหัสข้อมูล
และการสร้างความปลอดภัยของข้อมูล กรสร้างเอกสารในรู ปแบบมัลติมีเดีย
Using software to design graphics and charts, diagrams and schedules, manage to
present information to support all operating systems. Data encryption and security of data.
Construction documents in a multimedia format.
MSBC203 การใช้ ซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ สในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Open Source Software in Business
ความหมาย รู ปแบบหลักการทางาน การใช้งาน การติดตั้ง ประเภทของซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ สหรื อซอฟต์แวร์ เสรี ฝึ กปฏิบตั ิการใช้ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส ในการจัดการงานธุ รการ
งานสารบรรณ ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สในงานทางด้านธุ รกิจต่างๆ เช่น งานด้านเอกสาร
การใช้ฟังก์ชนั่ ในคานวณ การใช้คาสั่งในการจัดการกับข้อมูล การนาเสนองาน
Meaningful form of work to install the software, open source or free software.
Practice using open source software. To handle administrative tasks. Correspondence and
application of open source software in business applications such as paperwork. The function of
computing. The use in dealing with data presentation.
MSBC204 โปรแกรมประยุกต์ ด้านระบบสารสนเทศเพือ่ การบริ หาร
3(2-2-5)
Application for management information systems
ข้อมูลเพื่อการบริ หาร เช่น หลักการด้านข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การจัดองค์การ
การวัดผลและการประเมินผล การจัดทารายงาน ฝึ กเขียนโปรแกรมหรื อนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมา
ประยุกต์ใช้ดา้ นระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
The principles for managing data. Management information systems.
Organizations. Measurement and assessment. The preparation of the report. Training programs or
software applications and information systems management.
MSBC205 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
หลัก การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ ตในการพาณิ ช ย์ ขั้นตอน และสื่ อที่ ใ ช้ในทาง
การตลาดของพาณิ ชย์อิเลคทรอนิ กส์ หลักการและนัยของการค้นหาที่มีต่อการแข่งขัน การจัดชุ ด
สิ นค้าข้อมูลและการกาหนดราคา การประยุกต์ใช้งานสาหรับการค้าปลีกระหว่าง ระบบการชาระ

เงิ น ความมัน่ คงทางคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสลับทางคอมพิวเตอร์ และความเป็ นส่ วนบุคคลและ
ทรัพย์สินทางปัญญา
The use of Internet in commercial processes and media in electronic commerce.
The principle of the search and implications for the competition. The series information of
product and pricing. Apply Payment system, computer security, computer encryption, privacy and
intellectual property for retail.
MSBC206 การประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Application in Business Research Processing
ฝึ กทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการดาเนิ นการวิจยั ทาง
ธุ รกิจ การสุ่ มตัวอย่าง การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิ งธุ รกิจ
ปริ มาณ การทดสอบสมมติฐานและระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ และการจัดทารายงานการวิจยั ทาง
ธุ รกิจ
Practice using the computer as a tool for planning, conducting business research. Random
sampling A tool to collect data. Data analysis in business volume. Hypothesis testing and statistical
significance. And preparation of business research reports.
MSBC207 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Graphic for Business
ความรู ้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ งานกราฟิ ก หลั ก การในการออกแบบกราฟิ กด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบงานกราฟิ ก พื้นฐานทฤษฎี สีและการออกแบบ แนวคิดการตกแต่งและ
ออกแบบภาพกราฟิ กด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อนาไปใช้ร่วมกับงานประเภทอื่น ๆ
Introduction to graphics. Principles of graphic design, computer graphics
elements. Basic color theory and design. The concept of decorating and design, graphics and
software to be used in conjunction with other types.
MSBC208 การประยุกต์ ใช้ งานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Multimedia Application for Business
ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ย วกับระบบมัล ติ มี เดี ย ศึ ก ษาองค์ป ระกอบของมัลติ เดี ย ได้แก่
ข้อความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว เสี ย ง และวีดีโอ การเตรี ย มข้อมู ล การวางโครงร่ า งเพื่ อการ
นาเสนอ เทคนิ คการนาเสนอสื่ อมัลติมีเดีย ปฏิบตั ิการสร้างงานสื่ อมัลติมีเดีย เพื่อให้มีความรู้และ
ความเข้าใจสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียในการนาเสนองานต่าง ๆ

Introduction to multimedia systems. Studies of multi-media elements, including
text, photos, animations, audio, video and data preparation. The outline for the presentation. The
creation of multimedia. To have knowledge and understanding can be used presentation
multimedia tasks.
MSBC209 การออกแบบสิ่ งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Design for Printed Media
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน :
รหัส MSBC 207 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก 3(2-2-5)
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรู ้ทวั่ ไปของสื่ อสิ่ งพิมพ์ การจัดวางองค์ประกอบของงาน การใช้
สี ในงานออกแบบ รวมถึ งหลักในการออกแบบ และวิธีการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอธิ บายสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ที่ใช้สาหรับงานธุ รกิ จ การออกแบบสื่ อโฆษณา การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทหนังสื อ
วารสาร อี ก ทั้ง การอธิ บ ายการใช้ง านคอมพิ วเตอร์ ก ับ งานออกแบบสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินผลงาน
Regulations regarding the introduction of print media. The composition of the
work. The use of color in design. Included in the design. How to design and print media. To
describe the media used for business applications. The design of advertisements. The types of
books, journals and publications designed to explain the use of computers to design and print
media. Inspection and evaluation.
ด้ านเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์ แวร์
MSBC301 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Computer and Information Technology Fundamentals
ความรู ้ เบื้องต้นของระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศ ความเป็ นมา
เลขฐานสองและระบบดิ จิ ต อล ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระดับ ความสามารถและรู ป แบบต่ า งๆ
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมทางฮาร์ดแวร์ โดยเน้นไมโครคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบซอฟต์แวร์
การบริ หารข้อมูล เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตและบริ การ ระบบประมวลผลและระบบสารสนเทศทาง
ธุ รกิจ จริ ยธรรมและมิติทางสังคมสังคม ความมัน่ คงของระบบ
Introduction of information systems. The role of information systems. Binary and
digital. Computer system. Skill levels and styles. Hardware components and architecture of the
microcomputer. Software components information management. Internet networks and services.

Computing and Information Systems business. Ethical and social dimension. The stability of the
system.
MSBC302 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
ภาษาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
โครงสร้ างค าสั่ง ต่ างๆ โดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ งตามที่ ก าหนด ชนิ ดของข้อมู ลที่ เป็ นมาตรฐาน
ข้อมูลประเภทโครงสร้าง ระเบียน แถวลาดับ ตัวแปรและการกาหนดชื่ อ นิ พจน์และการดาเนิ นการ
การควบคุ มการทางานของโปรแกรม โปรแกรมย่อยทั้งที่เป็ นแบบมาตรฐานและที่เขียนขึ้ นมาใช้
งานเอง การบันทึกและอ่านข้อมูลในไฟล์ ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรมด้วย
ตนเอง และการทดสอบการทางาน
Computer programming language. Components, role, step to programming. The
Syntax of statement, Using a particular language, as required. The type of standardized data. The
type of structure, row, index, Array, the variable and name. Expressions and actions. To control
the operation of the program. Program as a standard and write up your own use. To save and read
of file. Study of sample and Self-study programming and functional testing.
MSBC303

การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์ เน็ตเพือ่ งานธุรกิจ
3(2-2-5)
Internet Programming for Business
ระบบอินเตอร์ เน็ตเบื้องต้น ซอฟต์แวร์ สาหรับอินเตอร์ เน็ต การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมบนอินเตอร์ เน็ต ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบนอินเตอร์ เน็ตหลักการเขียนโปรแกรม
บนอินเตอร์ เน็ต ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์ เน็ตด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอล การเชื่ อมโยง
เอกสาร การสร้ างตาราง การแสดงรู ปภาพ การสร้ างแบบฟอร์ ม และการกาหนดส่ วนของจอภาพ
ศึกษาภาษาสคริ ปต์ เพื่อการกาหนดเงื่อนไขและโต้ตอบกับผูใ้ ช้บนอินเตอร์เน็ต
Introduction to the Internet. The software for the Internet. Design and develop
applications on the Internet. The language used to develop applications on the Internet.
Programming on the Internet. Practice on the Internet programming with HTML language.
Linked documents, to create a table, to display the image, to create the form and the portion of the
screen. Scripting language to determine the conditions and interact with users on the Internet.

MSBC304

การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Data Communication and Network
องค์ประกอบ และความเป็ นมาของการสื่ อสารข้อมูล การส่ งผ่านข้อมูลทั้งทางเดียวและ
สองทาง ชนิ ดของการส่ งข้อมูล อนาล็อก ดิจิตอล ชนิ ดของสายการสื่ อสาร ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต สถาปั ตยกรรม มาตรฐาน แบบจาลองโอเอสไอและทีซีพีไอพี โทโพโลยี อุปกรณ์
เครื อข่าย โปรโตคอลและสื่ อสัญญาณ หมายเลขไอพี โครงสร้ างระดับกายภาพ ระบบเครื อข่าย ระดับ
และประเภทต่างๆ หน่ วยงานมาตรฐานและผูใ้ ห้บริ การ แนวโน้มและพัฒนาการของการสื่ อสารข้อมูล
และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการเครื อข่ายเบื้องต้น ภัยรุ กรานและความมัน่ คงของเครื อข่าย
Component and a source of information. Transmission of both single-and twoway. The type of data transmission, analog, digital, type of communications, computer network,
network architecture. OSI Model and TCP/IP Model, Topology, network devices, protocol and
signaling, IP Address, physical structure, network system, level and type of ISP and providers.
Trends and evolution of communication systems and computer networks. Basic network
management. Threat of aggression and the stability of the network.
MSBC305 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ด้านฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Application Development
แนวคิดและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ดา้ นฐานข้อมูล ภาษาใด
ภาษาหนึ่ง เขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลแบบโดยตรง และแบบผ่าน ODBC การเพิ่ม ลบ และ
แก้ไขข้อมูล การค้นหาข้อมูล การจัดทารายงาน และเรี ยนรู ้ คาสั่งภาษา SQL ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
จัดการฐานข้อมูล โดยปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรมด้านฐานข้อมูล ให้เหมาะสมกับงานธุ รกิจสาขาที่
สนใจ
Concepts and practices concerning the development of database applications.
Programming connection to the database directly and via ODBC. Insert, delete and search. The
creation of the report and study SQL Language associated with database management, practices
the development programming of the database. To fit the business of interest.
MSBC306 การพัฒนาเว็บไซต์ เพือ่ การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Web Development to Electronic Commerce
แนวคิดพื้นฐานของการค้าขายแบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ รวมถึงฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟแวร์ ที่จาเป็ นในการจัดทาเว็บไซต์ ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย ระบบการชาระเงิน ระบบการค้นหา การโฆษณา ระบบรักษาความ

ปลอดภัย และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จรรยาบรรณสาหรับการทาธุ รกิจ
บนอินเทอร์เน็ต และแนวโน้มของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
The basic concept of trade and electronic commerce. Includes hardware and
software needed to do. Practice on the design and development of e-commerce sites. The Consist
payment system, search system, Advertising, computer security and study the laws relating to
electronic commerce. Ethics of conduct for doing business on the Internet and trends of ecommerce in the future.
MSBC307 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
JAVA Programming
พื้นฐานของจาวา โครงสร้ างคาสั่งต่าง ๆ การประกาศตัวแปร การสร้ างคลาสและ
การสื บทอด การเรี ยกใช้โปรแกรม การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม การจัดการกับ Exception
รวมถึง JAVA Multithreading Streams และการใช้ JAVA Applet เพื่อติดต่อกับผูใ้ ช้
The basics of Java. The syntax of statement. Variables creating classes and
inheritance. To run the program. The errors of the program. To deal with Exception and involve
of JAVA Multithreading Streams and to used JAVA Applet and interact with users.
ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ
MSBC401 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริทมึ่
3(3-0-6)
Data Structures and Algorithms
โครงสร้ า งข้อ มู ล แบบต่ า งๆ ลิ ส ต์ สแตก แถวคอย ต้น ไม้ กราฟ เซ็ ต และ การ
เรี ยงลาดับข้อมูลด้วยอัลกอริ ทึมแบบ บับเบิล การแทรก เชลล์ ฮีพ ควิก การค้นหาด้วยอัลกอริ ทึม
แบบตามล าดับ แบบไบนารี ใช้ต ารางแฮช โครงสร้ า งต้น ไม้แ ละการด าเนิ น การกับ ข้อ มู ล ใน
โครงสร้างต้นไม้ โครงสร้างกราฟและการดาเนิ นการกับข้อมูลในโครงสร้างกราฟ การประยุกต์ใช้
โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุ รกิจ
Type of data structure such as Lists, Stacks, Tree, Graph, Set, Sorting algorithm
with a Bubble, Inserting, Shell, Heap, Quick. A search algorithm, respectively, Binary, Hash.
Tree structure and operation of the data in the document tree. Graph structures and operations on
the data in the graph. The application of data structures to solve problems in business.

MSBC402

ระบบการจัดการฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Management System
แนวคิ ด หลักการ คุ ณสมบัติและสถาปั ตยกรรมฐานข้อมู ล เบื้ องต้น แบบจาลอง
ข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การนอมัลไลซ์ เซชั่น ระบบจัดการฐานข้อมูล ความ
มัน่ คง การทางานเวลาเดี ยวกัน ความสมบูรณ์ การดูแลระบบฐานข้อมูล พื้นฐานของการออกแบบ
คลัง ข้อมู ล ออกแบบฐานข้อมู ล โดยใช้ก รณี ตวั อย่า งทางธุ รกิ จ ใช้ร ะบบจัดการฐานข้อมู ล และ
โปรแกรมเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างเพื่อทดลองสร้าง บันทึก แก้ไข ข้อมูลในฐานข้อมูล
Concepts, principles, basic features and database architecture. Relational data
model, Database design, Normalization, Database management system, Stability operations at the
same time. Integrity, database administrator. The basis of the data warehouse design. Design a
database using a business case. The database management system and access to an experimental
create, save, edit data in a database.
ด้ านฮาร์ แวร์ และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
MSBC501 การศึกษาวงจรและซ่ อมบารุ งไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Circuit Description and Microcomputer Maintenance
พื้นฐานเบื้องต้นของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ท้ งั ในด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การบูท
เครื่ อ ง หลัก การเบื้ อ งต้น ของระบบปฏิ บ ัติ ก าร ทรั พ ยากรของคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษาจุ ด เด่ น ของ
ระบบปฏิ บตั ิการแบบต่างๆ สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล หลักการซ่ อมบารุ ง ปฏิ บตั ิการ
ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบตั ิการต่างๆ ที่แพร่ หลายในปั จจุบนั
The basics of computers in both hardware and software. Boot up, Basic principle
of operating systems. Resources of the computer. Prominent of Different operating systems. For
personal computers. Study prominent of Different operating systems for personal computers.
Maintenance principle. Practice install Operating System and running various operating systems.
Prevalent today.
กลุ่มปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
MSBC601 เตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
1(0-3-2)
Preparation for Professional Experience in Business Computer
การเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์วิชาชี พในด้านการรับรู ้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจู งใจ

และคุ ณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชี พทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยการกระทาในสถานการณ์ หรื อ
รู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
Preparation of students prior to training in the recognition of professional
experience and career opportunities. Development of the attendees with the knowledge, skills,
attitudes, motivation and features for the computer professional. The action in the situation or the
various forms which implicate to the computer.
MSBC602 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
6(540)
Field Experience in Business Computer
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน
:
MSBC601 เตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1(0-3-2)
จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชี พด้านคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานของรัฐ หรื อ
เอกชนภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนาความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิที่ได้รับ
จากการศึกษาไปใช้ในการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่
จริ งและสถานการณ์ จริ ง ทั้งนี้ สถานที่ฝึกขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิ เทศเกี่ ยวกับ
รายละเอียดของการฝึ กประสบการณ์ และจัดให้มีการปั จฉิ มนิ เทศเพื่ออภิปรายปั ญหาของการฝึ ก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
The students have professional experience in computer training for government
agencies. Or private sector under The control of a supervisor. The emphasis in both theory and
practice that has been studied for use in the practice of professional experience. In order to
understand its application in real places and real situations. However, the practice is appropriate.
Provide an orientation about the details of the training experience. And provide supervision for
the concluding discussion of the experience. And propose solutions to achieve well.
MSBC603 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
Pre - Cooperative Education
การปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมก่อนออกปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการโดยให้
มี องค์ค วามรู ้ เรื่ องหลัก การแนวคิ ดเกี่ ย วกับ สหกิ จศึ ก ษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิ จศึ ก ษา
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การพัฒนาความรู ้และทักษะพื้นฐานเทคนิ คการเขียนจดหมาย
ในการสมัค รงาน การสอบสั ม ภาษณ์ บุ ค ลิ ก ภาพ และการเลื อกสถานประกอบการ ตล อดจน
คุณลักษณะอื่น ๆ

ที่จาเป็ นสาหรับการไปปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ การเสริ มสร้างทักษะและจริ ยธรรมในวิชาชีพ
เฉพาะสาขาวิ ชา ความรู ้ เกี่ ยวกับมาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัย และอาชี วอนามันใน
สถานประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและนาเสนอผลงาน
Preparation for professional practice in an organization or a workplace
emphasizing knowledge about the concept, process and step, and relevant rules and regulation of
cooperative education; Development of basic knowledge and skills about job application letter
writing techniques, job interview, personality development, workplace selection, and other
qualification needed for working; Promotion of professional skills and ethics in a specific area,
knowledge about international standard of security and professional health care in a workplace,
academic report writing and presentation skills.
MSBC604 สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน :
MSBC603 การเตรี ยมสหกิจศึกษา 1(0-3-2)
นักศึกษาต้องไปปฏิบตั ิงานเชิงวิชาการหรื อเต็มเวลาเสมือนเป็ นพนักงานชัว่ คราว ณ
สถานประกอบการครบ 1 ภาคการศึกษาตามที่สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิงานแล้ว
นักศึกษาจะส่ งรายงานวิชาการ และนาเสนอผลการไปปฏิบตั ิงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทา
การประเมินผล โดยการประเมินต้องดาเนิ นการโดยอาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา และพนักงานที่
ควบคุมการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ และประเมินจากรายงานวิชาการ
Students are required to perform fulltime academic and professional practice just
as an employee at an organization or a workplace, decided by the certain program, for one
semester. After finishing their working practice, they are to submit the academic report of their
working and do presentation to the teachers in the program for evaluation. The evaluation is done
by the cooperative advisers and the supervisor in the workplace and is also based on the academic
report.
หมายเหตุ 1. วิชาเตรี ยมสหกิจศึกษา ต้องมีเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง
2. วิชาสหกิจศึกษา ต้องมีหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
3. สาขาวิ ชาสามารถปรั บเปลี่ ยนค าอธิ บายรายวิ ชาและจ านวนหน่ วยกิ ตได้ตามความ
เหมาะสม แต่ตอ้ งเป็ นตามเกณฑ์มาตรฐานสหกิจศึกษา ตามที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่ งชาติ
กาหนด

