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ชื ่อสถาบันอดุมศึกษา มหาวื ทยาลัยราชภืัฏสวนสืุนันทาื
วื ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะวื ทยาการจัดการ 

 

 
 
 

รห สและชืั อหล กส ตร 
หมวดทั ่ 1.  ข้อม ลทั ่วไป 

ภาษาไทย หลืักสูตรบรื หารธืุรก จบัณฑื ต สาขาว ชาคอมพื วเตอรธ์ืุรก จื
ภาษาอืังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business 

Computer 
 
 

ชือ่ปริญญาและสาขาวัิชา 
ชื ่อเต็ม (ภาษาไทย) บร หารธืุรก จบัณฑื ต (คอมพ วเตอรธ์ืุรก จ) 
ชื ่อเต็ม (ภาษาอืังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Business Computer) 
ชื ่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.บ. (คอมพื วเตอรธ์ืุรก จ) 
ชื ่อย่อ (ภาษาอืังกฤษ) B.B.A. (Business Computer) 

จานวนหน วยกิตท ่เร ยนตลอดหล กส ตร 
จานวนหนื่วยก ตตลอดหลักสืูตรไมื่นื อยกว่า 129 หนว่ยกื ต 

ร ปแบบของหลั กส ตร 
1.  ร ปแบบ 

หลืักสูตรระดับปร ญญาตรี 4 ปี 
2.  ภาษาท ่ใช้ 

ภาษาไทย 
3. การร บเข้าศั กษา 

รบันักศึกษาไทย และ/หรื อนืักศึกษาต่างชาต มืีความรูื ในการอา่น การเขืียนภาษาไทยเป็นอยื่างดี 
4.  ความร วมมือก บสถาบ นอัื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวื ทยาลัยราชภืัฏสวนสืุนันทา 
5.  การให้ปริญญาแก ผ ส้าเร็จการศั กษา 

ได รับปรื ญญาเพืียงสาขาเดียว 



 

 

หล กส ตรและอาจารย์ผั ้สอน 
1 หล กส ตร 

1.1 จานวนหน วยกิต 
จานวนหนื่วยก ตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นื อยกว่า 129 หนว่ยก ต 

1.2 โครงสร้างหลั กส ตร 
หลืักสืูตรบรื หารธุรกื จบืัณฑื ต สาขาว ชาคอมพื วเตอรื์ธุรกื จ ระดืับปรื ญญาตรี มืีสืัดสื่วนหนื่วยกื ตแยก 

ตามหมวดวื ชาและกลุ่มวื ชาดังนี้ 
ก. หมวดวัิชาการศั กษาท ว่ไป เรียนไม่นื อยกว่า 30 หน วยกิต 

(1) กลุ่มว ชาภาษา 12 หนว่ยก ต 
(2) กลุ่มว ชามนุษยศาสตรื์และสังคมศาสตร์ 9 หนื่วยก ตื
(3) กลุ่มว ชาวื ทยาศาสตร์และคณ ตศาสตรื์ 9 หนื่วยก ต 

ข. หมวดวัิชาเฉพาะ เรียนไม่น อยกว่า 93 หน วยกิต 
(1) วื ชาแกน 39 หนว่ยก ต 
(2) วื ชาเฉพาะด าน 42 หนว่ยก ต 

-  บังคับเรียน 27 หนว่ยก ต 
-  เล อกเรียน 15 หน่วยก ต 

(3) วื ชาภาษาอืังกฤษสาหรับวื ชาชืีพ 6 หน่วยก ต 
(4) วื ชาสหก จศืึกษาหร อการฝึกประสบการณ์ว ชาชืีพ 6 หน่วยก ต 

มีการอบรมกื่อนออกสหก จศึกษาหร อการฝึกประสบการณื์วื ชาชืีพ ดังนี้ 
- การอบรมภาษาอืังกฤษเพื ่อการสนทนาทางธุรก จ ไม่น อยกว่า 10 ชืั่วโมง 
- การอบรมการใช งานคอมพื วเตอร์เพ ื่องานธืุรก จ ไม่น อยกว่า 10 ชืั่วโมง 
- การอบรมบุคล กภาพ ไม่น อยกว่า 10 ชืั่วโมง 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรั  เรียนไม่น อยกว่า 6  หน วยกิต 



 

 

รห สวัิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ) 
GEL1101 การใช ภาษาไทย 3(3-0-6) 

Thai Usage 
GEL1102 ภาษาอืังกฤษเพื ื่อการส ื่อสารและการสื บค น 3(3-0-6) 

English for Communication and Information Retrieval 
GEL1103 ภาษาอืังกฤษเพื ื่อการส ื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0-6) 

English for Communication and Study Skills 
 

GEL2201 ภาษาไทยเช งวื ชาการ 3(3-0-6) 
Thai for Academic Purpose 

GEL2202 ภาษาอืังกฤษเช งวื ชาการ 3(3-0-6) 
English for Academic Purpose 

GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
ASEAN Languages 

GEL2204 ภาษาไทยเพื ่อการประกอบวื ชาชืีพ 3(3-0-6) 
Thai for Careers 

 

รหัสวื ชา ชื ่อวื ชา น(บ-ป-อ) 
GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวื ต 3(3-0-6) 

Aesthetic Appreciation 
GEH1102 สังคมไทยในบรื บทโลก 3(3-0-6) 

Thai Society in Global Context 
 

GEH2201 การพืัฒนาตน 3(3-0-6) 
Self Development 

GEH2202 ความจร งของชีวื ต 3(3-0-6) 
Truth of Life 

GEH2203 ชืีวื ตในสังคมพหวุืัฒนธรรม 3(3-0-6) 
Life in Multicultural Society 

GEH2204 ความเป็นพลเมื อง 3(3-0-6) 
Civil Education 

GEH2205 ทักษะชืีวื ตเพื ื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 3(3-0-6) 
Life Skills for the Absolute Human 

 

รายวัิชาในหล กส ตร 
ก. หมวดวิชาการศั กษาท ว่ไป เรียนไม่น อยกว่า 30 หน วยกิต 
1. กลุ มวิชาภาษา เรียนไม่น อยกว่า 12 หนว่ยก ต 

ก. บังคับเรียน 3 รายวื ชา 9 หนื่วยก ต ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. เล อกเรียน 1 รายวื ชา 3 หนว่ยก ต ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. กลุ มวัิชามนัุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ เรยีนไม่นื อยกวื่า 9 หน่วยก ต 
ก.  บังคับเรียน 2 รายวื ชา 6 หนว่ยก ต ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข. เล อกเรียน 1 รายวื ชา 3 หนื่วยก ต ดังนี้ 



 

 

GES1101 เทคโนโลยืีสารสนเทศเพื ื่อการส ่อสารและการเรียนรู  3(3-0-6) 
Information Technology for Communication and Learning 

GES1102 วื ทยาศาสตร์และเทคโนโลยืีกืับคณุภาพชืีวื ต 3(3-0-6) 
Science and Technology for Quality of Life 

 

GES2201 วื ทยาศาสตร์และเทคโนโลยืีกืับสื ่งแวดลื อม 3(3-0-6) 
Science and Technology for Environment 

GES2202 การคื ดและการตืัดส นใจ 3(3-0-6) 
Thinking and Decision Making 

GES2203 ความรู เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6) 
Information Literacy 

GES2204 คณื ตศาสตร์เพื ื่อชืีวื ต 3(3-0-6) 
Mathematics for Quality of Life 

GES2205 นันทนาการเพื ่อคุณภาพชืีวื ต 3(3-0-6) 
Recreation for Quality of Life 

รหัสวื ชา ชื ่อวื ชา น(บ-ป-อ) 
GES2206 ชืีวื ตและสุขภาพ 3(3-0-6) 

Life and Health 
 

ACC1107 หลืักการบัญชืีเบ ้องต น 3(2-2-5) 
Fundamental Accounting 

ACC2107 การบัญชีบรื หาร 3(3-0-6) 
Managerial Accounting 

BEC1111 เศรษฐศาสตร์จืุลภาค 3(3-0-6) 
Microeconomics 

BEC2104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
Macroeconomics 

BUA2102 กฎหมายธืุรก จ 3(3-0-6) 
Business Law 

BUA3102 จร ยธรรมทางธุรก จและความรับผื ดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 
Business Ethics and Social Responsibility 

BUA3126 สถ ต ธืุรก จ 3(3-0-6) 
Business Statistics 

BUA4103 การว จืัยธืุรก จ 3(2-2-5) 
Business Research 

 

3. กลุั มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรียนไม่นื อยกวื่า 9 หน่วยก ต 
ก. บังคับเรียน 2 รายวื ชา 6 หนื่วยก ต ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ข. เล อกเรียน 1 รายวื ชา 3 หนื่วยก ต ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข. หมวดวัิชาเฉพาะ เรียนไมื่น อยกวื่า 93 หนั วยกิตั
(1) วิชาแกน 39 หนั วยกิต 



 

 

BCM2302 การว เคราะหื์และออกแบบระบบงานธืุรก จ 3(2-2-5) 
System Analysis and Design for Business 

รหัสวื ชา ชื ่อวื ชา น(บ-ป-อ) 
BCM2303 ระบบสารสนเทศเพื ่อการจดัการทางธุรก จ 3(2-2-5) 

Management Information System for Business 
 

BCM1104 การประยืุกต์สารสนเทศทางธืุรก จ 3(2-2-5) 
Information Application in Business 

BCM3302 เทคโนโลยืีอื นเทอร์เนื็ตและพาณ ชย์อ เล็กทรอน ืกส์ 3(2-2-5) 
Internet Technology and Electronic Commerce 

BCM3305 ธืุรกรรมอื เล็กทรอนื กส์ 3(2-2-5) 
Electronic Business 

BCM3309 ระบบสนับสนุนการตัดสื นใจ 3(2-2-5) 
Decision Support System 

BCM3403 ระบบจัดการความรู ทางธุรก จ 3(2-2-5) 
Knowledge Management System for Business 

BCM4307 การพืัฒนาพาณ ชยื์อื เล็กทรอน กส์ 3(2-2-5) 
Electronic Commerce Development 

BCM4308 การพืัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรก จ 3(2-2-5) 
Information System Development for Business 

BCM4801 สัมมนาคอมพื วเตอรธ์ืุรก จ 3(2-2-5) 
Seminar in Business Computer 

BCM4802 โครงงานด านคอมพื วเตอรธ์ืุรก จ 3(0-6-3) 
Project in Business Computer 

 

 

FIN1104 การเง นธุรก จ 3(3-0-6) 
Business Finance 

FIN2104 ภาษอีากรธุรก จ 3(3-0-6) 
Business Taxation 

HRM1102 การจัดการองคื์การ 3(3-0-6) 
Organization Management 

HRM4102 การจัดการเช งกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
Strategic Management 

MKT1104 หลืักการตลาด 3(3-0-6) 
Principles of Marketing 

(2) วิชาเฉพาะด้าน 42 หน วยกิต 
- กลุ มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ15 หนั วยกิต 

o บังคับเรียน 6 หนื่วยก ต ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o เล อกเรียน 9 หนว่ยก ต ดังนี้ 



 

 

BCM2208 การจัดการฐานขื อมูลธืุรก จ 3(2-2-5) 
Business Database Management 

BCM4305 โปรแกรมสาเร็จรูปทางธุรก จ 3(2-2-5) 
Software Package for Business 

 

BCM3306 การออกแบบเครื อข่ายคอมพื วเตอร์เพ ื่องานธืุรก จ 3(2-2-5) 
Computer Network Design for Business 

BCM3307 การออกแบบและพืัฒนาเวื็บไซต์เพื ื่องานธืุรก จ 3(2-2-5) 
Web Design and Development for Business 

BCM3308 การพืัฒนาแอปพล เคชืันทางธืุรก จบนม อถ อ 3(2-2-5) 
Mobile Application Development 

 

BCM1205 โปรแกรมภาษาคอมพื วเตอรเ์บ ้องต น 3(2-2-5) 
Principle of Programming Language 

BCM2209 พื ้นฐานการโปรแกรมบนเวื็บ 3(2-2-5) 
Fundamental of Web Programming 

BCM2301 โครงสร างข อมูลและอืัลกอร ทืึม 3(3-0-6) 
Data Structure and Algorithm 

 

BCM1204 ระบบคอมพื วเตอร์เบ ื องต น 3(2-2-5) 
Fundamental of Computer System 

BCM1206 การจัดการเคร อข่ายคอมพื วเตอร ์ 3(2-2-5) 
Computer Network Management 

 

- กลุ มเทคโนโลยั เพื่องานประยัุกต์ 12 หนั วยกิต 
o บังคับเรียน 6 หนื่วยก ต ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

o เล อกเรียน 6 หนื่วยก ต ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวื ชา ชื ่อวื ชา น(บ-ป-อ) 
BCM3401 คอมพื วเตอรื์กราฟื กประยุกตื์ทางธุรก จ 3(2-2-5) 

Computer Graphic for Business 
BCM3402 มัลต มีเดียเพื ่องานธืุรก จ 3(2-2-5) 

Multimedia for Business 
BCM4306 การพืัฒนาสื่วนต่อประสานผู ใชื  3(2-2-5) 

User Interface Development 
- กลุ มเทคโนโลยั และวัิธ การทางซอฟต์แวร์ 9 หน วยกัิต 

o บังคับเรียน 9 หนื่วยก ต ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ มโครงสร้างพัื้นฐานระบบ 6 หน วยกิต 
o บังคับเรียน 6 หนว่ื ยก ต ดังนี้ 



 

 

BUA2142 ภาษาอืังกฤษธุรก จ 3(3-0-6) 
Business English 

BCM3206 ภาษาอืังกฤษสาหรืับคอมพ วเตอรธ์ืุรก จ 3(3-0-6) 
English for Business Computer 

 

BUA4923 สหก จศืึกษา 6(0-500-0) 
Co-operative Education 
หร อ 

BUA4924 การฝึกประสบการณื์วื ชาชืีพบร หารธืุรก จ 6(0-500-0) 
Field Experience in Business Administration 

 

(3) วิชาภาษาอั งกฤษสาหรั บวัิชาชั พ 6 หนั วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

(4) วัิชาสหกิจศ กษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาช พั 6 หน วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการอบรมก่อนออกสหก จศกึษาหร อการฝืึกประสบการณื์ว ชาชพีื ดังนี ้
-  การอบรมภาษาองักฤษเพ อ่การสนทนาทางธุรก จ ไม่น อยกวื่า 10 ชืั่วโมง 
-  การอบรมการใช ืงานคอมพ วเตอร์เพ อ่งานธุรก จ ไมื่น อยกว่า 10 ชืั่วโมง 
-  การอบรมบุคลื กภาพ ไม่น อยกวื่าื10 ชืั่วโมง 

ค. หมวดวชิาเลือกเสรั  เรียนไม่น อยกว่า 6  หน วยกิต 
ใหื เลื อกเรืียนรายว ชาใด ๆ  ในหลืักสืูตรมหาว ทยาลืัยราชภัฏ โดยไมื่ซื ากืับรายวื ชาทีื่เคยเรืียน 

มาแลื ว และตื องไมื่เปื็นรายวื ชาทีื่กาหนดใหื เรืียนโดยไมื่นืับหนื่วยกื ตรวมในเกณฑื์การสาเรื็จหลืักสืูตรของื
สาขาวื ชานี้ 


