
โครงสร้างหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา 

ชื่อหลักสูตร : อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชา : (003805)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ระยะเวลาในการศึกษา : 3 ปี 

จ านวนหน่วยกิตรวมที่ต้องศึกษา : 90 หน่วยกิต 

รายละเอียดของหลักสูตร : 

  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน 

รายละเอียดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 

ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต)  

      1. กลุ่มวิชาภาษา (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  

ศท 0101 : ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3(2-2-5) 

ศท 0102 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

ศท 0103 : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

ศท 0104 : การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3(2-2-5) 

ศท 0105 : ปัญญาจากวรรณกรรม 3(2-2-5) 

ศท 0106 : ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ 3(2-2-5) 

ศท 0107 : ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3(2-2-5) 

      2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  

ศท 0201 : จังหวัดศึกษา 3(2-2-5) 

ศท 0202 : ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3(2-2-5) 

ศท 0203 : พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 

ศท 0204 : พลังของแผ่นดิน 3(2-2-5) 

      3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต) 

 

ศท 0301 : การเข้าใจดิจิทัล 3(2-2-5) 

ศท 0302 : การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(2-2-5) 

ศท 0303 : วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

ศท 0304 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3(2-2-5) 



ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 

ศท 0305 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

     วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)  

ศท 0104 : การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3(2-2-5) 

ศท 0105 : ปัญญาจากวรรณกรรม 3(2-2-5) 

ศท 0106 : ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ 3(2-2-5) 

ศท 0107 : ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3(2-2-5) 

ศท 0204 : พลังของแผ่นดิน 3(2-2-5) 

ศท 0303 : วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 

ศท 0304 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3(2-2-5) 

ศท 0305 : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต)  

      1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)  

คธ 0401 : หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

คธ 0402 : หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

คธ 0403 : หลักการตลาด 3(3-0-6) 

คธ 0404 : กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

คธ 0405 : หลักการบัญชี 3(2-2-5) 

คธ 0406 : ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 

คธ 0407 : การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

      2. วิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)  

            2.1 วิชาบังคับ (ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต)  

            คธ 0408 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

            คธ 0409 : ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

            คธ 0410 : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

            คธ 0411 : การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 

            คธ 0412 : การออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 

            คธ 0413 : การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 

            คธ 0414 : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

            คธ 0415 : โครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 3(0-6-3) 
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            2.2 วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  

                  2.2.1 กลุ่ม 1 การพัฒนาเว็บไซต์  

                  คธ 0416 : การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

                  คธ 0417 : การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ CSS 3(2-2-5) 

                  คธ 0418 : ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ 3(2-2-5) 

                  2.2.2 กลุ่ม 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก  

                  คธ 0419 : การออกแบบกราฟิกข้ันสูง 3(2-2-5) 

                  คธ 0420 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

                  คธ 0421 : การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 

                  2.2.3 กลุ่ม 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

                  คธ 0422 : การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

                  คธ 0423 : ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 3(2-2-5) 

                  คธ 0424 : ความมั่นคงด้านเครือข่าย 3(2-2-5) 

2.3 วิชาการฝึกงาน (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)  

คธ 0425 : การฝึกประสบการณ์ 3(0-320-0) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
 

 


