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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยสยาม  

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร 25511811102505  
 ชื่อภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  
 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Digital Business 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)  
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)  
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Digital Business) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.B.A. (Digital Business) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 132 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช้  
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).................................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...อังกฤษ...  

 5.4 การรับเข้าศึกษา  
   รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
   รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  

 5.6การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
   ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 

    ปริญญาร่วมกับสถาบัน  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256 0 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 
2555 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

 - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี .../2562เมื่อ
วันที่........................ 

 - คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี .../2562 เมื่อวันที่......... 

 - สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ .../2562เมื่อวันที่.......... 
  



3 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2563 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 

 (1) นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
 (2) นักวิจัยทางการตลาดดิจิทัล  
 (3) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  
 (4) นักเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ  
 (5) นักพัฒนาเว็บไซต์  
 (6) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์  
 (7) นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 (8) ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ลําดับ 

 
ตําแหน่ง 

 
ช่ือ-สกุล 

 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 
คุณวุฒิ ปีท่ี

จบ 
ภาระงาน

สอน 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน 
1 อาจารย์ ศรัญธร  มั่งมี 3 7006 00321 xx x วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2554 12 ศรัญธรมั่งมี . (2558). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการความเส่ียงโครงการ. ในการประชุมวิชาระดับชาติ
และระดับนานาชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่  5. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ. 

ศรัญธรมั่งมี. (2559). ระบบบริหารจัดการห้องประชุม
กรณีศึกษาบมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต. ในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาตRิMUTT Global 
Business and Economics National and 
International Conference 2016 (RTBEC 2016). 
ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร.ี 

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ 

2549 

2 อาจารย์ พิชญากร  เลค 3 1023 00479 xx x วท.ม. (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2540 12 Pitchayakorn Lake. (2016). Applying correlation 
analysis and TAM for determining relationship 
between two variables. ในมหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี(หน้า 139-
141). กรุงเทพฯ: สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย. 

พิชญากรเลค. (2559). การทํานายจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วย
เทคนิคเหมืองข้อมูล. ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต
ศรีราชา , การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างย่ังยืน Proceedings KU 
SRC 1st National conference 2016 (หน้า 453-463). 
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2537 

         
3 อาจารย์ ปุณยภัสร์  ชวรัตน์ธนรังษี 1 1014 00488 04 1 วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2553 12 ปุณยภัสร์ชวรัตน์ธนรังษี. (2559). การพยากรณ์มูลค่า
การใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส ์(e-Money) สําหรับ
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ลําดับ 
 

ตําแหน่ง 
 

ช่ือ-สกุล 
 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

คุณวุฒิ ปีท่ี
จบ 

ภาระงาน
สอน 

ผลงานทางวิชาการ 
สาขาวิชา สถาบัน 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2551 Nonbank โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูล. ในมหาวิทยาลัยสยาม. สาขาบริหารธุรกิจ. 
บัณฑิตวิทยาลัย, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที ่6: 
เศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของวิสาหกิจเริ่มต้น (หน้า 88-
99). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

(สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ) 

ประกายรัตน์  สุวรรณ 3 1008 00467 60 8 วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540 12 ประกายรัตน์สุวรรณ. (2557). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
เร่ืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ในมหาวิทยาลัยสยาม, 
งานประชุมนวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
สยาม. 

วท.บ.(คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2536 

5 อาจารย์ สรายุทธ  อินทรเสมา 3 7306 00500 30 4 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2547 12 TanawatJaturogpattana, PoohridateArpasat, 
KwanchaiKungcharoen, SarayutIntarasema and 
WichianPremchaiswadi. (2017). Conformance 
Analysis of Outpatient Data Using Process 
Mining Technique. In Siam University, 
Proceedings 2017 Fifteenth International 
Conference on ICT and Knowledge Engineering 
(ICT & KE2017 (pp. 102-107). Bangkok: Siam 
University. 

คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2540 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 จากแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งได้กําหนดเปูาหมายในการ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดข้ึน
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช .) ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –2559) ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการภายใต้
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผลผลิตชุมชน ในแผนพัฒนาฯนี้ คือบริบทใหม่ของโลกในการปรับตัวของประเทศไทย 
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า ทําให้ตลาดแรงงานด้านธุรกิจดิจิทัล  เกิดการขยาย
ตัวอย่างมาก ดังนั้นสถาบันการศึกษา จึงต้องการพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ  เพ่ือตอบสนองต่อตลาดแรงงาน และเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค
อาเซียนต่อไป   

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว   ส่งผลให้เกิดข้อมูลจํานวนมากในสังคม
และขยายวงกว้างในกิจการธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก  จึงเป็นสิ่งจําเป็นในการจัดการข้อมูลเพื่อให้ตอบสนองตามความ
ต้องการของภาคธุรกิจ  ซึ่งขณะนี้หลายภาคส่วนได้เริ่มจัดการกับข้อมูลมาโดยตลอด  ปัจจุบันแหล่งข้อมูลมาจาก
สื่อสังคมออนไลน์และสื่อสาธารณะต่าง ๆ แหล่งข้อมูลทวีความสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ เกิดข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่อง 
เทคโนโลยีใหม่จึงต้องสามารถรองรับ ปริมาณข้อมูลจํานวนมาก ที่มีหลากหลายรูปแบบ มาจากหลายแหล่งข้อมูล 
อีกท้ังการประมวลผลจะต้องทําอย่างรวดเร็วทันความต้องการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

  ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบัน  และนวัตกรรมที่จะเกิดข้ึนใหม่
ในอนาคต 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  พันธกิจของมหาวิทยาลัยคือ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้นนวัตกรรม
เทคโนโลยี และความร่วมมือกับกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ มีทัศนคติและสมมรรถะในการ
ประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการทํางานในบริบทของโลกาภิวัฒน์  มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีความเข้าใจและยอมรับ  สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบในบริบทของความหลากหลายของ
วัฒนธรรม  มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในการดําเนินการดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะส่งเสริม การวิจัย  การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ขณะที่ในปัจจุบันภาพของความเจริญในยุคดิจิทัล
เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดข้อมูลจํานวนมหาศาลในสังคมออนไลน์ ดังนั้นภาระหน้าที่หลัก
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ของหลักสูตรจําเป็นจะต้องผลิตบัณฑิตให้สามารถนําข้อมูลขนาดใหญ่ในโลกดิจิทัล มาพัฒนาธุรกิจของประเทศ
และสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าตามยุคสมัย และต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีจรรยาบรรณที่ดีในสายอาชีพ
ทอย่างเหมาะสม 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 
 13.1.1 วิชาในกลุ่มวิชาแกนทางบริหารธุรกิจ รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจ 

 13.1.2 วิชาในกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  

 1 3.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ / ภาควิชาอื่นต้องมาเรียน 

 13.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิชาคอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน สอนให้สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยสยาม 
 13.2.2 กลุ่มวิชาโท ซึ่งเปิดสอนให้กับนักศึกษาคณะวิชา / หลักสูตรอื่น  
  ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาของ
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาโทบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต 

137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสําหรับองค์กร 3 (3-0-6) 
  Information Systems and Applications for Organization 
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
  Programming for Business 
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
  Database Design and Management 

  และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกของ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล อีก
จํานวน 6 หน่วย 

 13.3 การบริหารจัดการ  

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากในคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 



8 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร/ความส าคัญ 

 เป็นหลักสูตรที่นําศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มาบูรณาการเข้ากับศาสตร์ด้านการ
บริหารธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางธุรกิจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงาน
ธุรกิจและชีวิตประจําวัน ตลอดจนการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมและความเข้าใจในปรัชญาทางธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีการดําเนินชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงนับเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 

 จากการสํารวจความต้องการของตลาดผู้ใช้บัณฑิตด้านเทคโนโลยีพบว่า หน่วยงานมีความต้องการ
บัณฑิตที่พร้อมใช้งานได้ทันที และประมาณร้อยละ 80 ขององค์การขนาดกลางและขนาดย่อม ( SME) มีความ
ต้องการบัณฑิตท่ีมีความสามารถพัฒนาโปรแกรมให้กับองค์การ อย่างไรก็ตามการผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ ปริมาณความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงความจําเป็นและ
ความสําคัญของการผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเชิงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติสามารถเป็น
ผู้นําในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแบบธรรมาภิบาลในองค์การ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยให้
ก้าวทันเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เพ่ือออกไปรับใช้สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.2วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพื่อผลิตบุคลากรให้มีคุณลักษณะและความรู้ความชํานาญ ดังนี้  
1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สามารถศึกษาวิจัย เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ โดยเน้นให้เป็นนักวิคราะห์ข้อมูลทางการตลาดดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานทางด้านธุรกิจ ตลอดจน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่ชุมชนและสถานประกอบการทางธุรกิจ 

 2) เป็นผู้นําในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ผลิตและสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 3) เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารองค์การ การจัดการธุรกิจ และงาน
ด้านกราฟิกและสื่อประสม สามารถนําศาสตร์เหล่านั้นไปบูรณาการได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเสริมทักษะของตนเองใน
การประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

มาตรฐานไม่ต่ํากว่าที่ สกอ. 
กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตร
ในระดับสากลที่ทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการทํางาน 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการ
ของผู้ประกอบการด้านธุรกิจดิจิทัลทุกปี
การศึกษา 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการทํางาน 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการนํา
ความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศไปปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้
ทํางานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก 
 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
 

-พัฒนาทักษะการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

- พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที่เน้น
การสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์และการ
สื่อสาร  

- จํานวนโครงการการพัฒนา
ทักษะการสอนและการ
ประเมินผลของอาจารย์ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
- ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษา 
ต่อทักษะการสอนของอาจารย์
ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

-ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

- พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยการจัดการสอนที่
ส่งเสริมระบบการคิดวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ ได้แก่ การสอนแบบใช้
ปัญหาเป็นหลัก กรณีศึกษา และวิเคราะห์
สถานการณ์ เป็นต้น 

- ผลการประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและความ
พึงพอใจของผู้เรียน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 - จัดทําบทเรียน e-learning เพ่ือส่งเสริม

ศักยภาพในการเรียนของนักศึกษา 
- จํานวนรายวิชาที่มีการจัดทํา

บทเรียน e-learning 
- จํานวนผู้เรียนที่เข้าใช้ระบบแต่

ละรายวิชา 

 - ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 

- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ  

 การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตร ี

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร  

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่มี  

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

 1. วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. และเวลา 16.30-21.30 น. 

 2. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น. และเวลา 16.30-21.30 น. 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 1 . เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสําเร็จการศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่า 

 2 . ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 3 . ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม 

 4 . ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อต้องผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 พื้นฐานความรู้ของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากัน อาทิ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็น
ต้น 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

 1. มหาวิทยาลัยจัดการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนให้สอดคล้องกับระดับ
ความรู้ 

 2. จัดการสอนนอกเวลาเพื่อปรับพื้นฐานให้ผู้เรียน  
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 จํานวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 100 คน และสําเร็จตามหลักสูตร ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 – 2565 

ชั้นปีที่ / พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565 
1 100 100 100 100 100 
2 - 100 100 100 100 
3  - 100 100 100 
4   - 100 100 

รวม 100 200 300 400 400 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 100 100 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน  

 ตามแผนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยประเมินจัดทําตามแผนปี
การศึกษา 2561 – 2565 

 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ค่าบํารุงการศึกษา 2,015,000.00  3,805,000.00  5,595,000.00  7,385,000.00  7,385,000.00  
2. ค่าหน่วยกิต 4,750,000.00  9,500,000.00  14,250,000.00  19,000,000.00  19,000,000.00  
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 6,765,000.00  13,305,000.00  19,845,000.00  26,385,000.00  26,385,000.00  
หมายเหตุ รายได้ต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 263,850.00 บาท 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)  
หมวด 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ค่าใช้จ่ายด้านการผลิตบัณฑิต (ค่าสอน) 2,000,000.00  4,000,000.00  6,000,000.00  8,000,000.00  8,000,000.00  
2. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 500,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00  2,000,000.00  2,000,000.00  
3. ค่าใช้จ่ายด้านบริการวิชาการ 150,000.00  300,000.00  450,000.00  600,000.00  600,000.00  
4. ค่าใช้จ่ายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000.00  100,000.00  150,000.00  200,000.00  200,000.00  
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าเครื่องมืออุปกรณ์) 800,000.00  1,600,000.00  2,400,000.00  3,200,000.00  3,200,000.00  

รวมทั้งสิ้น 3,500,000.00  7,000,000.00  10,500,000.00  14,000,000.00  14,000,000.00  

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 140,000.00 บาท 

 

 2.7 ระบบการจัดการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก  
  แบบทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
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  แบบทางไกลทางอินเทอร์เนต 
  อื่นๆ (ระบ)ุ  

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย  

 การเทียบโอน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอน
หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2552  และ
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรียงหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 
2545 
3. โครงสร้างหลักสูตร 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิต 132หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็น  3 หมวดวิชาดังนี้ 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 33หน่วยกิต 

  1)ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามท่ีกําหนดจํานวน 18 หน่วยกิตดังนี้ 

   ก.1กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3หน่วยกิต 

   ก.2กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9หน่วยกิต 

   ก.3กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3หน่วยกิต 

   ก.4กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
 2) เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ ได้อีกไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน93หน่วยกิต 
  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชาดังนี้ 
  ข.1 วิชาแกนธุรกิจ 30หน่วยกิต 
  ข.2 วิชาเอกบังคับ 48หน่วยกิต 
  ข.3 วิชาเอกเลือก  15 หน่วยกิต 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน6หน่วยกิต 

หมายเหตุ ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลเป็นวิชาโท ต้องศึกษารายวิชาของ 
 สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาโทบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต  

137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสําหรับองค์กร 3 (3-0-6) 
 Information Systems and Applications for Organization 
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 Programming for Business 
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
 Database Design and Management 
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  และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกของ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลอีก
จํานวน 6 หน่วยกิต 
 

ความหมายของรหัสวิชา 
101-1xx หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
101-2xx หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร 
101-3xx หมายถึง  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
101-4xx หมายถึง  กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 
130-xxx หมายถึง  คณะบริหารธุรกิจ  
190-xxx หมายถึง  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
191-xxx หมายถึง  ภาควิชาธุรกิจดิจิทัล 
192-xxx หมายถึง  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 3.1.3 รายวิชาและจ านวนหน่วยกิต 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 33หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  3 หน่วยกิต  

   *101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้   9 หน่วยกิต 

   *101-201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(2-2-5) 
(Thai Language for Communication)  

 **@101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น     3(2-2-5) 
(English for Remediation) 
(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) 
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได้)  

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5)  
(Daily Life English)  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ   3(2-2-5)  
                     (English for Academic Study)  

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  3 หน่วยกิต 

 **101-301    ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษท่ี 21         3(2-2-5)  
   ( Digital Literacy for 21ST Century)    

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต 

**101-401   ชีวิตสุขภาวะ และการออกกําลังกาย    3(2-2-5)  
(Life, Well-Being and Sports)              
 

และใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า15  หน่วยกิตดังนี้ 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
**101-102  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก   3(3-0-6) 
  (Civic Literacy in Thai andGlobal Context)  
**101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพ่ือความเป็นผู้นํา   3(2-2-5) 
  (Designing Your Self and Personality for Leadership)   
**101-104   การ บริหารการเงินอย่างชาญฉลาด    3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม         3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 
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 **101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว    3(3-0-6) 
   (Politics and Law in Everyday Life) 

101-107   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต     3(3-0-6)  
(Philosophy, Religions and Life Style)   

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3( 2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 *101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6)  
  ( Human Relations and Personality Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนใน โลกยุคใหม่      3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
*101-113   ทักษะการศึกษา       3(2-2-5) 

(Study Skills)      
101-114 จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6)  

 ( General Psychology) 
 1 01-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น    3(3-0-6)  
   ( Introduction to Sociology) 
 101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                      3(3-0-6) 
   (Principle of Economics)    

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 *101-202  ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ      3(2-2-5) 
  (Thai Language for Presentation) 

**101-206 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนอแบบมืออาชีพ    3(2-2-5) 
                (English for Professional Presentation) 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบข้อสอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
                      (English for Proficiency Test) 
**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน    3(2-2-5) 
                      (Computer Coding for Everyone) 

 101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)      3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)      3(2-2-5) 

 101-211 ภาษาญี่ปุุน  1(Japanese 1)     3(2-2-5) 
 101-212 ภาษาญี่ปุุน 2 (Japanese 2)     3(2-2-5) 
 1 01-213 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)     3(2-2-5) 
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 101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)     3(2-2-5) 

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 **101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ      3(2-2-5) 
(Data Science and Visualization) 

 **101-303   เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(3-0-6)
  (Green Technology for Sustainable Development) 
 **101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่    3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน      3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห้องทดลองท่ีมีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน        3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

(Information Technology)      
*101-308   คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน   3(2-2-5) 

   (Computer for Studies and Work) 
 *101-309   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 
   (Life and Environment) 

*101-310   อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี       3(3-0-6) 
(Healthy Diet) 

*101-311   เคมีในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
(Chemistry in Daily Life) 

*101-312   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life)  

*101-313   สถิติในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)               
 ( Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม      3(3-0-6)  
(Mathematics in Civilization)   

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น         3(3-0-6)   
   (Statistics and Probability)           
  

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 **101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต     3(3-0-6) 
     (Art and Music Appreciation)        

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม      3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  
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 **101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน     3(2-2-5) 
   (Designing Your Dream) 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต            3(2-2-5)  
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์     3(2-2-5) 
  (Creative Photography) 

 

ข.หมวดวิชาเฉพาะจ านวน93หน่วยกิตให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 

ข.1กลุ่มวิชาแกน จ านวน 30 หน่วยกิต  

ให้เรียน 30 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Micro Economics 
130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Law 
130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขัน 3 (3-0-6) 
 Strategic Management for Competitivieness 
131-103 การบัญชีการเงิน1 3 (3-3-6) 
 Financial Accounting 1 
131-104 การบัญชีการเงิน2 3 (3-3-6) 
 Financial Accounting 2 
131-204 การบัญชีบริหาร  3 (3-3-6) 
 Managerial Accounting  
132-203 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Finance 
133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 Principles of Marketingand Digital Marketing 
134-201 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 
 Principles of Management 
136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3 (3-0-6) 
 Production and Operation Management 

 

ข.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน) จ านวน 48 หน่วยกิต 
137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสําหรับองค์กร 3 (3-0-6) 
 Information Systems and Applications for Organization 
191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
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 Programming Concept for Business 
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ  3 (2-2-5) 
 Programming for Business 
191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางธุรกิจ  3 (2-2-5) 
 Development in Database Applications for Business 
191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ  3 (2-2-5) 
 Web Design and Development for Business 
191-203 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3 (2-2-5) 
 Data Structures and Algorithms  
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล  3 (2-2-5) 
 Database Design and Management 
191-301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 Business Systems Analysis and Design 
191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Project Management 
191-305 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 3 (3-0-6)  
 Data Science 
191-306 การจัดทําเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3 (3-0-6)  
 Data Miningand Data Analytic in Business 
191-406การจัดการความม่ันคงระบบคอมพิวเตอร์   3 (3-0-6) 
 Information Security Management 
191-413 การพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจบนอุปกรณ์ไร้สาย 3 (2-2-5)  
 Application Development for Mobile Devices 
 191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจ Startup 3 (3-0-6) 
 Principle of Technology for Startup Business  
191-416 การตลาดออนไลน์และสื่อทางสังคม 3 (3-0-6) 
 Online Marketing and Social Media  

 191-417 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและปัญญาประดิษฐ์สําหรับงานธุรกิจ 3 (3-0-6) 
  Internet of Things and Artificial Intelligence for Business 

 

ข.2.3กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
191-419 สัมมนาคอมธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 Seminar in Digital Business  
191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
 Digital Business Project 

ให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชานี้ 
190-490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1) 
 Co-operative Education Preparation 
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190-491 สหกิจศึกษา 5 (0-30-0) 
 Co-operative Education 
191-303 การจัดการทรัพยากรเครือข่าย  3 (3-0-6) 
 IT Resource Management 
191-405 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (3-0-6) 
 Fundamental Computer Solution 
191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Innovation Management 
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191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ 3 (3-0-6)  
 Business Intelligence 
191-418 เทคโนโลยีการทําเสมือนจริง 3 (3-0-6) 
 Virtualization Technology 
191-421 ศึกษาเฉพาะเรื่องด้านธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 
 Selected Topics in Digital Business 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
เลือกจากรายวิชาใดๆท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม จํานวนไม่น้อยกว่า 6

หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ 1.นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาอ่ืนเป็นวิชาโทได้โดยต้องเรียนรายวิชาโทตาม
ข้อกําหนดของสาขาวิชาที่เลือกนั้น จํานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  2.นักศึกษาหลักสูตรหรือสาขาอ่ืน ที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลเป็นวิชาโท   
ต้องศึกษารายวิชาของสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาโทบังคับ จํานวน 9 หน่วยกิต 

137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสําหรับองค์กร 3 (3-0-6) 
 Information Systems and Applications for Organization 
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 Programming for Business 
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
 Database Design and Management 

  และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกของ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลอีก
จํานวน 6 หน่วยกิต   
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลหลักสูตร 4 ปี 

ปีท่ี ภาคท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1 1 101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเดียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3 (3-0-6) 
  xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
  101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น 3 (2-2-5) 
  101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21 3 (2-2-5) 
  101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย 3 (2-2-5) 
  130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6) 
  191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

รวม 21 
1 2 xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
  101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (2-2-5) 
  101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3 (2-2-5) 
  131-103 การบัญชีการเงิน 1 3 (3-3-6) 
  137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสําหรับองค์กร 3 (3-0-6) 
  191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
  191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 

รวม 21 
2 1 xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
  131-104 การบัญชีการเงิน 2 3 (3-3-6) 
  133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  134-201 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 
  191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
  191-203 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5) 

รวม 18 
2 2 xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
  131-204 การบัญชีบริหาร 3 (3-3-6) 
  132-203 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
  136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3 (3-0-6) 
  191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ 3 (2-2-5) 
  191-301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ 3 (2-2-5) 

รวม 18 
     
     
     
     
     
3 1 xxx-xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 
  130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
  191-305 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 3 (2-2-5) 
  191-306 การจัดทําเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
  191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ Startup 3(3-0-6) 
  191-416 การตลาดออนไลน์และสื่อสังคม 3 (3-0-6) 
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แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลหลักสูตร 4 ปี 

ปีท่ี ภาคท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
รวม 18 

3 2 130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 3 (3-0-6) 
  191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ 3 (3-0-6) 
  191-406 การจัดการความม่ันคงระบบคอมพิวเตอร์ 3 (3-0-6) 
  191-413 การพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจบนอุปกรณ์ไร้สาย 3 (2-2-5) 
  191-417 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและปัญญาประดิษฐ์สําหรับงานธุรกิจ 3 (3-0-6) 
  191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 

รวม 18 
4 1 190-490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1) 
  191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 
  191-XXX วิชาเอกเลือก 3 
  XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3 
  XXX-XXX วิชาเลือกเสรี 3 

รวม 13 
4 2 190-491 สหกิจศึกษา 5 (0-30-0) 

รวม 5 
รวมท้ังหลักสูตร 132 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

*101-101   หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

  หลักการ แนวคิด และความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่
ยั่งยืน และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 
development (SD), and sustainable developmentgoals (SDGs); living in contemporary society 
with SEP for sustainable development from project-based learning or case study 

 

**101-102  ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก     3(3-0-6) 
 (Civic Literacy in Thai andGlobal Context)  

   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหา
ร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิดที่
เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในฐานะ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of 
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural 
diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility 
against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; 
roles and duties of individual as a Thai and global citizen 
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**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้น า        3(2-2-5) 
 (Designing Your Self and Personality for Leadership) 
 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเปูาหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็นคุณค่า

ในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ การ
แนะนําตนเองเพ่ือความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืนการพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem 
improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public 
speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; human 
relation skills; team working 

**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด    3(3-0-6) 
          (Smart Money Management) 
  การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เปูาหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี การ
เป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial 
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax 
planning; entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement and 
financial independence 

 

**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม        3(2-2-5) 
  (Community Explorer and Service Learning) 

การ เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะการ
เข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
บริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and 
development approaches using collaborative community based approach among learners and 
community members; techniques and enhanced skills in approaching community engagements, 
community participation, social and life skills, communication; service learning; project 
development and implementation for community development and services; preparation for 
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becoming community researcher and developer in variety dimensions of sustainable 
community development in the 21ST century  

**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว          3(3-0-6) 
  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เก่ียวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ 
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ 
ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil 
Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related to 
current social situations 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต     3(3-0-6)  
  ( Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต ความหมาย
และคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การพัฒนาตน
และการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางานและ
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; 
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, 
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through religious 
teachings; application for successful working and peaceful living with others 

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

  หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้
ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา 
การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้เพ่ือ
การพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive 
thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking; 
comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied thinking; 
conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; creative 
thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to various resources for 
lifelong self development 
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*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6)  
(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ 

ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของ
บุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและมารยาท
ทางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและใช้ภาษาท่ีถูกต้องและเหมาะสม
กับสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal 
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to 
circumstances in society; theories of personality; individual personality development for social 
adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and social 
manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve personality 
and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and proper use of 
language to fit circumstances 

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน ( Psychology in Daily Life)   3(3-0-6)  
  แนวคิดทางจิตวิทยา และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการรับรู้ 
การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว  
  Psychological concepts and application in daily life; human development; 
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional analysis; 
learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental health and 
adjustment 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World)      3(3-0-6) 
  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่ม
ประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความท้า
ทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน
และประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวที
โลก 
  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic 
growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  Asian and 
ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; progression of ASEAN 
and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles of 
ASEAN and Thailand in global stages 
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*101-112  อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies)    3(3-0-6) 
  อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อ
มรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และ
มรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern 
age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts 
in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in 
ASEAN  

*101-113   ทักษะการศึกษา  (Study Skills)          3(2-2-5) 
 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็นสําหรับการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา     Value 
of education; learning methods for success in higher education;  necessary learning skills in 21st 
century; use of library and information technology;  analytical thinking skill; critical thinking; 
creativity thinking; team work; public mind; time management 

 
 

101-114 จิตวิทยาทั่วไป ( General Psychology)   3(3-0-6)  
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เปูาหมาย ของวิชา
จิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of 
the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; 
personalities and individual differences; emotions; development of each step of life; 
intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self 
understanding and development 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Sociology)  3(3-0-6)  
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีมีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in 
society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes 
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towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by 
ranking; technology progress and population change 

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์  ( Principle of Economics)   3(3-0-6) 
  หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัย
ต่าง ๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
  General principles of economics regarding values, pricing and resource 
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction 
rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply of products 
and services of product factors in the complete and incomplete competitive market; 
production factors and determination of production factors by shortening in terms of 
comparative cost 
 
 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

*101-201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)     3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษาในการ

พูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สารที่อ่าน 
หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

Thai language for communication in various situations; listening comprehension; 
principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages; 
principles of writing in various forms 

*101-202   ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ  (Thai Language for Presentation)      3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆอาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ 

การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 
  Using Thai language to present information in various situationssuch as academic 
presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; presentation 
reliable information by using the right and effective communication channel for learning and 
work 

**@101-203   ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น(English for Remediation)             3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การวัดผล :ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U) 
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เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตท่ีนักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน 
เรียนรายวิชา 101-204ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได ้

  คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ข้ันพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การตั้งคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่ายใน
ระดับคํา วลี และประโยคสั้นๆ 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer and 
simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
               101-203 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปรับพื้น (English for Remediation) 

**101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน(Daily Life English)            3(2-2-5) 
  คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อใน
ชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with 
emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
               101-204ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน(Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา 
               ดงักล่าว  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ     3(2-2-5) 
(English for Academic Study)  
วิชาบังคับก่อน :101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน(Daily Life English) 
การฝึกทักษะที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และ

คําศัพท์ 
  Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension, 
oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary   

**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ    3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ์
งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 
presentation, and job interview 
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**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน   3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการ
สอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่เป็น
ประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading 
and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice 
useful examination techniques 

**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน    3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 

  ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนการติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียน
โปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับข้อมูลเข้าและ
การแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตร์และ
กราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  
  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  
Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and 
output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and 
graphic library and graphic application 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)           3(2-2-5) 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ 
อย่างง่ายทีใ่ช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and simple 
expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on correct 
pronunciation 

101-210 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)          3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน :101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องท่ีเป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพ่ิมข้ึนอีกประมาณ 300 คํา 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 
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101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1)      3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุุนขั้นพ้ืนฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุุนระบบ การออก เสียง
ภาษาญี่ปุุนคําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิราคานะ
และคาตะคานะ 
  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese 
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence 
level; writing using Hiragana and Katakana characters  

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2)      3(2-2-5) 
  วิชาบังคับก่อน : 101-211 ภาษาญี่ปุุน 1   

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น คําศัพท์  และ สํานวนอย่างง่าย  
ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  

101-213 ภาษาเกาหลี1 (Korean 1)         3(2-2-5) 
ตัวอักษรระบบเสียงและรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ใน

ชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน   
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; 

vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for daily 
communication 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)         3(2-2-5) 
  วิชาบังคับก่อน :101-213 ภาษาเกาหลี 1 

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนา
อย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียน อนุเฉทเก่ียวกับชีวิตประจําวัน โดยใช้สํานวน
อย่างง่าย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple 
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about 
everyday life using simple expressions 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

**101-301    ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที่ 21      3(2-2-5) 
    (Digital Literacy for 21st Century) 

ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วย
เทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและสังคม
ออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ การ
ทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การ
สร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล   
  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology 
management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media; daily 
life-related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions; online 
purchase through e-commerce services; e-government services; digital society balancing; office 
application usage; info graphic creation; digital marketing 

**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ       3(2-2-5) 
    (Data Science and Visualization) 

ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการตระหนัก
ถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแอพลิเคชัน 
  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of 
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with 
applications 

**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    3(3-0-6) 
 (Green Technology for Sustainable Development) 

แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย  
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ การ
จัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product 
life cycle; carbon  credit; carbon footprint; management of environmental impacts using 
modern technologies 
  



34 

**101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่   3(3-0-6) 
(Logicand Design Thinking for Innovation and Start Up) 
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพ่ือการออกแบบนวัตกรรม และธุรกิจใหม่  การสํารวจ

ปัญหา การระดมความคิดการวิเคราะห์เพ่ือสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการแก้ปัญหาที่
ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ
การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovationand start up; 
customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-
market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน     3(2-2-5) 
(Internet of Thing for Everyone) 

 ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและการ
เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 

Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน    3(2-2-5) 
    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของ ห้องทดลองท่ีมีชีวิต  และ การประยุกต์ ใช้หลักการดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจําลองเพ่ือขยายผลและประยุกต์ใช้ใน
สถานที่อ่ืนๆ และในขนาดท่ีใหญ่ขึ้นได้การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือ
ประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving 
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative 
scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer; project 
management emphasized on designing and developing buildings for sustainably energy saving 

*101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology)       3(2-2-5) 
  แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ ทํางาน
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร์เน็ต
และการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

Concept of computer technology; components of computer system; the 
functions of hardware and software; data communication and computer networking; 
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing 
implementation; developing basic Webpage 
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*101-308  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน         3(2-2-5) 
  (Computer for Studies and Works)       
  หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟูมข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา 
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ก ฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ และ
แนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน  โปรแกรมนําเสนองาน 
  Principles of data and information management; types of data files; algorithm 
and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and 
certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software 
presentation  

*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (Life and Environment)        3(3-0-6)          
  ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อมความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหา ของสิ่งแวดล้อมและ ผลกระทบ ต่อมลภาวะ และการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Relationship between human and environment; significance of natural resources, 
energy, global climate change1; awareness of environmental problems and impacts: from 
pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology and 
alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of sufficiency 
economy 

*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Healthy Diet)         3(3-0-6)
  ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค 
โภชนาการเพ่ือการปูองกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและการเสื่อมเสีย
ของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความเชื่อของ
การเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 
 Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition and 
diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation; contamination 
and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability; belief of 
supplementary diets and dietary supplements products; food innovation and marketing 
direction of healthy diets 

*101-311 เคมีในชีวิตประจ าวัน (Chemistry in Daily Life)               3(3-0-6) 
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสารโลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญใน

ชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติดดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีท่ีก่อให้เกิด
มะเร็ง สารเคมีท่ีเป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวันการปูองกันและแก้พิษจากสารเคมี 
  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical 
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugsand addictive drugs; detergents and 
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cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical prevention 
and alleviation 

*101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   (Mathematics in Daily Life)      3(3-0-6)
   ตรรกศาสตร์ เบื้องต้นและ การให้เหตุผล  เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
  Logic and reasoning;Geometry and implementation in daily life; application of 
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for problem 
solving and decision making in daily life 

*101-313 สถิติในชีวิตประจ าวัน( Statistics in Daily Life)       3(3-0-6) 
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติการเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่าย
ประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่ายการประยุกต์ใช้ ความรู้
เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพ่ือการตัดสินใจ ในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน และ การ
พยากรณ์อากาศ 
     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income 
and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic 
statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and weather 
forecast 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม(Mathematics in Civilization)      3(3-0-6) 
  หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดข้ึนของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน 
การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการของความ
เป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
  Fundamental principle and development of numbers and thinking system with 
numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering system 
and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical numbers  

*101-315 สถิติและความน่าจะเป็น(Statistics and Probability)       3(3-0-6) 
  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง ความถี่ การ
ประมาณค่า ทางสถิติ  ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การ วิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of 
business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency distribution; 
statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of covariance and 
correlation coefficient; hypothesis testing 
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กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์  

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย     3(2-2-5) 
(Life, Well-Being and Sports)           

สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ 
อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆใน
ร่างกาย การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลังกายในลักษณะของกีฬาเพ่ือ
การแข่งขัน 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life; 
health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication, 
cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical exercises 
on various systems of body; personal sports and game sports practices 

**101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต          3(3-0-6) 
(Art and Music Appreciation)    
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม  

นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งในศิลปะ 
การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ  ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน และคุณค่า
ความงามในงานศิลปะแขนงต่างๆในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์     

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances 
and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic 
evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a tool 
to sustain the human mind 

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม           3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็น

ไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี 
นาฏศิลป์ และการละเล่นพ้ืนบ้าน  แนวทางอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; identity 
of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways of life; 
music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of Thainess 

**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน                    3(2-2-5) 
  (Designing Your Dream)  
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ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องท่ีสนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและให้
เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้  
นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และ
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and 
ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; reviewing 
of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data collection and data 
analysis planning; practicing systematic process of thinking, data gathering, problem-solving,and 
group working for the presentation of ideas in order toenhance lifelong learning skills 
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**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต     3(2-2-5)  
    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝึกโยคะเพ่ือร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญา
โยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิเพื่อ
โยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อควร
ระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการดํารงชีวิต 
    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; 
yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; 
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; 
recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic 
health concept and art of living 

**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
    ( Creative Photography) 

การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพ่ือการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การจัด
องค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ 
แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and other 
cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual communication 
by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, balance, 
photographic creation and perspective 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

 กลุ่มวิชาแกน 

130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        3(3-0-6)  
            (Business Economic) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การนําทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เพื่อการวิเคราะห์
อุปสงค์ของสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต กําไรทางธุรกิจและกําไรทางเศรษฐศาสตร์ในการกําหนดราคาทั้งใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ ตลอดจนรายได้ประชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจ  เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจการลงทุนทางธุรกิจ 

Introduce economic theory in both micro amd macro levels that can be applied in 
business. Emphasizes topics to be beneficial for business decision making and investment, 
namely, demand analysis of goods and services, cost of production, economic profit and 
business earnings, price determination in perfect and imperfect competitive markets, national 
income, monetary policy, and fiscal policy 

 

130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Law 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและกฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ ๆ 
เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้าประกันภัย ตั๋วเงิน 
เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ้นส่วนและบริษัทและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เป็นต้น 

Meaning and nature of juristic acts and contracts. Laws relating to sale, exchange, gifts, 
hire of property and hire-purchase, agency, brokerage, loan, and negotiable instruments. Laws 
regarding the organization, operation and liquidation of partnerships, limited companies and 
public companies, intellectual property, labor, and taxation 
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130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 3 (3-0-6) 
 Strategic Managementfor Competitiveness 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 แนวคิดพ้ืนฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การกําหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์การ ระดับหน่วยธุรกิจ 
และระดับหน้าที่ การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพ่ือให้องค์การเกิด
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน  

    Basic concepts and processes in strategy development. The process begin analysis of 
business environment, vision, mission, corporate strategy, business strategy, functional strategy, 
implementation strategic into practice effectively and evaluation. Strategic management should 
be concerned with building and sustaining competitive advantage 

 

131-103 การบัญชีการเงิน1 3 (3-0-6) 
 Financial Accounting 1 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี วงจรการบัญชี งบการเงินและการนําเสนอ
งบการเงิน หลักและวิธีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดกระดาษทําการ 
การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิมสมุดรายวันเฉพาะจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  

Conceptual framework for financial reporting; accounting equation; accounting cycle; 
financial statements and presentation of financial statements; principles and procedures of 
accounting record; adjusting entries and correction of errors; worksheet; accounting for 
inventory; accounting for value added tax; special journal; accounting professional ethics 
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131-104 การบัญชีการเงิน2 3 (3-0-6) 
 Financial Accounting 2 
 วิชาบังคับก่อน : 131-103การบัญชีการเงิน1 

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย เงินลงทุน ตั๋วเงินรับลูกหนี้ สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน 
ส่วนของเจ้าของ การบัญชีสําหรับกิจการอุตสาหกรรม ระบบใบสําคัญ งบกระแสเงินสด   

Bank reconciliation statement; accounting for petty cash, investment, notes 
receivables, accounts receivable, non-current assets, property plant and equipment, natural 
resources, intangible assets, current liabilities, non-current liabilities, owner’s equity; accounting 
for manufacturing firms; the voucher system; statement of cash flows 

 

131-204 การบัญชีบริหาร 3 (3-0-6) 
 Managerial Accounting 
 วิชาบังคับก่อน : 131-103การบัญชีการเงิน 1 

  การบัญชีบริหารและแนวคิดต้นทุน ต้นทุนงานสั่งทํา ต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-กําไรการวางแผนกําไร งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ผลต่าง การวัดผลการปฏิบัติงานในองค์กรกระจายอํานาจการวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง ประเด็นสําคัญต่อการ
ตัดสินใจ 

 Managerial accounting and cost concepts; job-order costing; activity-based costing; 
process costing, cost-volume-profit relationship analysis; profit planning; flexible budgets, 
standard costing and variance analysis; performance measurement in decentralized 
organizations; differential analysis; key issues in decision making 

 

132-203 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Finance 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

หลักการ ทฤษฎี และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าที่ของจัดการทางการเงินใน
การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรการใช้เงินทุน โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล การ
คํานวณอัตราส่วนทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
เงินสด และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ การ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกําไร  ค่าของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน การจัดหาเงินทุน การบริหารเงินทุน 
การจัดการนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

Principles of business finance,the role and task of financial management in financial 
planning, raising fund, and allocation fund considering the good governance. Financial ratios. 



43 

Financial planning and forecasting, working capital management,cash management and 
marketable security management,account  receivable management. Inventory management. 
Break-even analysis and profit planning,time value of money. Capital budgeting ,short-term  and  
long-term  financing,dividend policies 

 
133-202  หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล       3 (3-0-6) 
Principles of Marketing and Digital Marketing 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล การศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การแบ่งส่วนตลาด การกําหนดลูกค้าเปูาหมาย ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ และส่วน
ประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัลการเตรียมความพร้อมในการนําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์
ทางการตลาด และการติดต่อสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคม   

Meaning, importance and role of marketing towards economy and society in the digital 
era.  The course provides students with knowledge of consumer behavior in the digital era, 
market segmentation, target group, product positioning, marketing mix of product, price, place, 
promotion and digital marketing tools. The course also covers the application of digital media 
as a marketing tool, preparation of using digital marketing as a marketing strategy and marketing 
communication through social media 
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134-201 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 
 Principles of Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับหน้าที่ทางการจัดการ โดยมุ่งเน้น ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ อันประกอบไปด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การนํา และการควบคุม และทบทวนแนวคิดวิวัฒนาการ
ทางการบริหารต่างๆรวมทั้ง หน้าที่การบริหารจัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนให้ความสนใจเป็นพิเศษในแนวคิดและ
วิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่และร่วมสมัย 

An introduction to the management function. This course emphasizes on the theory 
and fundamental concepts of management including planning, organization, leadership, and 
control. This class reviews the evolution of management thought, function, and practice and 
will stresses current management approaches and emerging management concepts. 
 

136-301 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 
 Production and Operation Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความเป็นมา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการผลิตและดําเนินงาน หน้าที่ในการผลิตตลอดจน
การดําเนินงานการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์ความต้องการ การเลือกทําเลที่ตั้ง 
การวางแผนผลิตภัณฑ์ การวางแผนกําลังการผลิต การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การวางแผนผัง
กระบวนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังระบบ MRP และ JIT และการจัดการคุณภาพ ฯลฯ โดยเน้นวิธีการ
วิเคราะห์ปัญหาและการประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ 

The evolution, principles, concepts and theories of production and operations 
management. Functions and operations of effective production such as  forecasting of demand, 
location selection, product planning, production planning and control, production scheduling, 
production process layout, inventory management, MRP and JIT systems, and quality 
management by emphasis on problem analysis and applying  the knowledge of  quantitative 
analysis  to decision making  
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานส าหรับองค์กร 3 (3-0-6) 
 Information Systems and Applications for Organization 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล ธุรกิจอัจฉริยะ บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองค์กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศธุรกิจ การจัดการความรู้ จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาการประยุกต์ระบบสารสนเทศในธุรกิจ 

Information system concepts, database and data warehouse, business intelligence, 
role of information system in organization, decision support system, expert system , executive 
information system, geographic information system, strategic information system, enterprise 
resource planning, information system development, business information system, knowledge 
management, ethics and information security, issues and case studies of information system 
application in business 

 

191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Programming Concept for Business 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสภาพแวดล้อมของการเขียนโปรแกรม หลักการเขียนและการ
ทํางานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การเขียนรหัสจําลอง การ
วิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึม โครงสร้างของชุดคําสั่ง คําสั่งแบบมีเงื่อนไข คําสั่งแบบทําซ้ํา การฝึกปฏิบัติ 
การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบ
และแก้ไขโปรแกรม กรณีศึกษาการประยุกต์ระบบงานธุรกิจ 

General concepts in computer programming, programming environment, programming 
concept and execution, software process and development, flowchart, pseudocode, algorithm 
analysis and design, syntax structure, control statement, iterative statement. The laboratory 
component covers development of small programs using a popular programming language, 
testing, debugging and development tools, and case studies of application in business 
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191-101  การโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 Programming for Business 
 วิชาบังคับก่อน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุรูปแบบการใช้ไวยากรณ์ สภาพแวดล้อมการ
พัฒนาแบบบูรณาการ ( IDE) การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก การเขียนโปรแกรมแบบทําซ้ํา การสร้างเมธอด
และการส่งค่าพารามิเตอร์ การออกแบบหน้าจอกรณีศึกษาการประยุกต์ระบบงานธุรกิจ 

Using basic object-oriented programming language, syntax, integrated development 
environment (IDE), conditions statements, repetition statements, functions and methods, 
parameters, graphic user interface (GUI) design,and case studies of application in business 

 

191-201  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 Development in Database Applications for Business 
 วิชาบังคับก่อน : 191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ การสร้างส่วนการ
ติดต่อกับผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลการสร้างรายงาน และการสร้างโปรแกรมติดตั้งกรณีศึกษาการ
ประยุกต์ระบบงานธุรกิจ 

Using advanced object-oriented programming language, object-oriented programming 
concept, creating advanced graphic user interface (GUI), database programming, creating report, 
creating deployment and installation, and case studies of application in business 

 

191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 Web Design and Development for Business 
 วิชาบังคับก่อน : 191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

ความรู้พื้นฐานอินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลความรู้พ้ืนฐานและชุดคําสั่งด้วย
ภาษาสคริปต์การใช้แคสเคดสไตล์ชีส (CSS) ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์การจัดการสถานะของ
ข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษาการประยุกต์ระบบงานธุรกิจ 

Basic concept of the Internet, Hypertext Markup Language (HTML) programming, basic 
concepts and commands of script languages, using Cascading Style Sheets (CSS), basic concept 
of server side programming, state management and database management on the internet 
system, and case studies of application in business 

 

191-203 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5) 
 Data Structuresand Algorithms 



47 

 วิชาบังคับก่อน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชนิดข้อมูลนามธรรม ( Abstract Data Types: ADTs) ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นและโครงสร้าง
ข้อมูลไม่เป็นเชิงเส้น ตัวแปรชุด การจัดโครงสร้างข้อมูลภายในอาร์เรย์ สแต็ก คิว ลิงก์ลิสต์ โครงสร้างต้นไม้ และ
กราฟ การแทนที่ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลในหน่วยความจํา มาตรวัดสําหรับประสิทธิภาพของอัลกอริทึม เทคนิค
ในการเรียงลําดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูล และการประยุกต์ใช้งาน กรณีศึกษาการประยุกต์ระบบงานธุรกิจ 

Abstract data types (ADTS), linear and non-linear data structure such as arrays, stacks, 
queues,linked lists, trees and graph, memory representation of data structure, measuring 
algorithm,sorting and searching techniques, and case study, and case studies of application in 
business 

 

191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
 Database Design and Management 
 วิชาบังคับก่อน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวคิดเก่ียวกับฐานข้อมูลเบื้องต้นองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล หน้าที่ของผู้บริหารจัดการ
ฐานข้อมูล หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นอร์มัลไลเซชั่น 
การสร้างและการเรียกใช้ฐานข้อมูลด้วยภาษาฐานข้อมูลหรือภาษาเอสคิวแอล การจัดการความถูกต้องและความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล ทรานแซกชัน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน การสํารองข้อมูลและการกู้ข้อมูล 
รวมถึงการนําฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจ 

Introduction to database system concepts, database administrator’s role, database 
management system (DBMS) functions, database model, entity-relationship diagram (E-R 
diagram), normalization, structured query language (SQL), database security, transaction 
management concurrency control, database backup and recovery, navigation database 
application to business 
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191-301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 Business Systems Analysisand Design 
 วิชาบังคับก่อน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบการใช้เครื่องมือ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ( CASE Tools)การวางแผนโครงการการศึกษาความไปได้ รวบรวม
ความต้องการของผู้ใช้ระบบข้อกําหนดของระบบ แบบจําลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลการออกแบบ
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลการออกแบบส่วนข้อมูลนําเข้า การออกแบบส่วนผลลัพธ์การออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ การทดสอบระบบ การออกแบบการควบคุมและติดตั้งระบบ 

Concept of business system analysis and design with system development life cycles 
(SDLC), using case tools, planning, feasibility analysis, requirement gathering, requirement 
specification, data model,database design, data flow diagram (DFD), input design, output design, 
user interface design, testing and deployment 
 

191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 Business Project Management 
 วิชาบังคับก่อน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความหมายและความสําคัญของการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการทํางานทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การกําหนดเวลาโครงการ การปฏิบัติ
โครงการ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการจัดการและควบคุมโครงการ การแก้ปัญหาการจัดการโครงการ การปิด
โครงการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการ และการนําเสนอโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานธุรกิจ 

The meaning and significant of information system project management for business, 
analyze and evaluate project feasibility, project plan, project schedule, project implementation, 
role of project manager to manage and control project, project management problem solving, 
project closing, using application program to manage and present information technology 
project for business 
 

  



49 

191-305 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 3 (2-2-5) 
  Data Science 
  วิชาบังคับก่อน  : 191-100 การโปรแกรมทางธุรกิจ 

 การค้นคืน การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล การอนุมานเชิงสถิติ การถดถอย การแบ่งประเภท การ
แบ่งกลุ่ม การแสดงข้อมูลด้วยภาพ อนุกรมเวลา เครื่องแนะนํา การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม ข้อมูลขนาดใหญ่
โปรแกรมสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 

 Data retrieval, processing and storage, Statistical inference, Regression,Classification, 
Clustering Data visualization, Time series, Recommendationengines, Social network analysis, Big 
data, program for statistical data manipulation and analysis 
 
191-306 การจัดท าเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ         3 (3-0-6) 
 Data Miningand Data Analytic in Business 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

แนวคิดการทําเหมืองข้อมูลและการใช้เครื่องเรียนรู้ สถิติสําหรับการทําเหมืองข้อมูลสําหรับธุรกิจ จากการ
ทําเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้สําหรับการทําเหมืองข้อมูล การตรวจสอบ การเรียนรู้จากข้อมูล การ
ตัดสินใจ การจําแนกข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกแอตทริบิวต์ของข้อมูล การทําเหมืองข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต และการประยุกต์การทําเหมืองข้อมูลสําหรับธุรกิจ 

Concepts of data mining, tools for learning and statistics for data mining for business; 
knowledge representation from data mining; algorithms for data mining; learning evaluation with 
training data; decision trees; patterns classification; clustering; attribute selection; Web data 
mining; application of data mining for business 
 

191-406 การจัดการความม่ันคงระบบคอมพิวเตอร์  3 (3-0-6) 
 Information Security Management 
 วิชาบังคับก่อน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทของภัยคุกคามและการปูองกัน นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงของระบบ การบริหาร
ความเสี่ยงข้อมูลสารสนเทศ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการและการบริการด้านความมั่นคง โดย
ใช้กรณีศึกษา ตามมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ISO 27001) 

Fundamental of information system security, the type of threat and protection, 
policies and applications of information system security, information risk management, 
identification and authentification,  security services management. The course also provides 
some case study about computer crime and techniques, refers by standards related to the 
management of information technology security (ISO 27001) 
 



50 

191-413 การพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจบนอุปกรณ์ไร้สาย 3 (2-2-5) 
 Application Development for Mobile Devices 
 วิชาบังคับก่อน : 191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ 

ระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพ้ืนฐานแบบไร้สาย โปรแกรมประยุกต์และระบบสารสนเทศบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศแบบไร้สาย โพรโตคอลโปรแกรมประยุกต์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาธุรกิจโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 Information system on the top of wireless infrastructure, mobile information systems 
and applications, wireless information system architectures, mobile application protocols, 
mobile application development, business case study on mobile applications 

 

191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ Startup     3 (3-0-6) 

 Principle of Technology for Startup Business 

   วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

   ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการทางธุรกิจการจัดการด้านการบัญชีและการเงินการจัดการด้านการตลาด
การจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานหลักการทางเศรษฐศาสตร์การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยีลักษณะรูปแบบของธุรกิจเชิงเทคโนโลยีวงจรชีวิตของธุรกิจเชิงเทคโนโลยีการก่อตั้งธุรกิจและการ
พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่การจัดหาแหล่งเงินทุน 

 Fundamental business skills in anutshell, accounting, finance, marketing, supply chain 
management, economic, foundations of technology entrepreneurship, technology business 
model, technology life cycle, new venture creation, new product development, sourcing of 
funds 
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191-416 การตลาดออนไลน์และสื่อทางสังคม      3(3-0-6) 

 Online Marketing and Social Media 

  วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

  ความรู้พ้ืนฐานด้านการบริการการจัดการทางการตลาด  และการตลาดดิจิทัล  ปรัชญาและแนวความคิด
ทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดและการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ การ
วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์และประเมินความน่าสนใจของตลาด การกําหนดโปรแกรมการตลาด 
การควบคุมการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการตลาดกับการบริหารเทคโนโลยี 
การตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ การตลาดกลไกสืบค้น เปย์เปอร์คลิก การตลาดโดยการอาศัยการแสดงผล 
อีเมล สื่อสังคม อุปกรณ์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์ การวางแผน และกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล 

 Fundamental concepts of marketing management and digital marketing, marketing plan 
and marketing strategy, market opportunity analysis, market assessment, market targeting, 
marketing program, effective operations controls, integrating marketing strategy and technology 
management. Introduction to digital marketing / online marketing, Search Engine Marketing 
(SEM), pay per click, display marketing, email marketing, social media marketing, mobile 
marketing, analytics, digital marketing strategy and planning 

 

191-417 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและปัญญาประดิษฐ์ส าหรับงานธุรกิจ   3 (3-0-6) 

 Internet of Things and Artificial Intelligence for Business 

  วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 การสื่อสารและการเชื่อมต่อกันระหว่างสรรพสิ่งผ่านโพรโทรคอลแบบใช้สายและไม่ใช้สาย  การ
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและการทํางานร่วมกันของสรรพสิ่ง การค้นหาคําตอบแบบมีและไม่มีข้อมูล ปัญหาแบบ
สอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีเกม ตรรกะ ความน่าจะเป็นและความไม่แน่นอน 
อรรถประโยชน์และคุณค่าของข้อมูล ต้นไม้การตัดสินใจ และการประยุกต์กับงานธุรกิจ  

 Communication and interconnection between things through wired and non-wired 
protocols, interaction and collaboration, uninformed search, informed search, constraint-
satisfaction problems, decision making using game theory, logic, probability and uncertainty, 
utility and value of information, decision trees, and applicationsfor business 
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วิชาเอกเลือก 

190-490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (0-2-1) 
 Co-operative Education Preparation 
 วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 3-4 หรือเทียบเท่า 

เตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะการทํางานใน
สํานักงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การนําเสนองานและทักษะพ้ืนฐานอื่นๆ ที่จําเป็นในการทํางาน   

Prepare students to be ready for organizations by developing important skills to work 
in the workplace, applying a job, interviewing, presentation and other skills 

 

190-491 สหกิจศึกษา 5 (0-40-0) 
 Co-operative Education 
 วิชาบังคับก่อน : 190-490 เตรียมสหกิจศึกษา 

การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการ พร้อมกับการจัดทําโครงงานซึ่งเป็นไปตาม
ความเห็นชอบของภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

Students will work for a company about 16 weeks and also creating projects which 
must be approved by faculty. This helps student to gain experience in the workplace. 

 

191-303 การจัดการทรัพยากรเครือข่าย 3 (3-0-6) 
 IT Resource Management 
 วิชาบังคับก่อน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ้ืนฐานในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรด้านต่างๆ เช่น 
การออกแบบ การติดตั้ง การบํารุงรักษาระบบ การวางแผนการใช้งาน การประเมินผล และการรักษาความ
ปลอดภัย ของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
ทรัพยากรร่วมกันในองค์กรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การใช้โปรแกรมบริหารเครือข่าย การติดตามและ
ควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายของบริษัทและเครือข่ายส่วนตัว (BYOD- Bring Your Own Devices) 

Fundamentals of IT resource management in terms of designing, implementing, 
maintenance, planning, assessing, troubleshooting and securing the business data 
communication infrastructure and related technology, and the use of shared resources in 
business organizations such as the use of more efficient network management, monitoring and 
controlling access to BYOD (Bring Your Own Devices) 

 

191-401 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3 (3-0-6) 
 Seminar in Business Computer 
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 วิชาบังคับก่อน : ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 

สัมมนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
Seminar topics of knowledge and new technology of business computer 

 

191-402 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (2-2-5) 
 Computer Business Project 
 วิชาบังคับก่อน : ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 

ขอบเขตโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรมระบบด้วย
ตนเองและจัดทําเอกสารรายงานประกอบ 

Specification of business computer project, analysis and design system, coding and 
provide user manual 

 

191-405 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (3-0-6) 
 Fundamental Computer Solution 
 วิชาบังคับก่อน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

องค์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้งานและการติดตั้งระบบปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ การใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนแทนการใช้เครื่องส่วนบุคคล รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่
เกิดข้ึนตามยุคสมัยปัจจุบัน 

Components of computers, applying and installing system software on multiple 
platform, implementing a virtual machine on a personal computer. Including various solution to 
current hardware problems and software problems 
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191-409 ศึกษาเฉพาะเรื่องด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Selected Topics in BusinessComputer 
 วิชาบังคับก่อน : ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 

ศึกษาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
Study topics of knowledge and new technology of business computer 

 

191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
 Business Innovation Management 
 วิชาบังคับก่อน : 137-202ระบบสารสนเทศและการใช้งานส าหรับองค์กร 

หลักการ การจัดการทางธุรกิจ เพื่อประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

Principles of business management for application innovation, using the knowledge 
gained through education either information technology and business management in business 
applications 

 

191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ 3 (3-0-6) 
 Business Intelligence 
 วิชาบังคับก่อน : 191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ ความต้องการสําหรับธุรกิจ
อัจฉริยะเชิงธุรกิจ การทํางานร่วมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการ
ประสิทธิภาพขนาดใหญ่ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ การเก็บข้อมูลเชิง
วิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ 

Business information system development, business intelligence concepts, 
Requirement for business intelligence,articulating a business intelligence solution,business 
intelligence methodology,  enterprise performance management,managing business activities. 
data management for business intelligence,analytical data storage and decision support systems 
for business intelligence 
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191-418 เทคโนโลยีการท าเสมือนจริง       3 (3-0-6) 

 Virtualization Technology   

  วิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 

 แนวคิด ประโยชน์ วิธีการทํางาน การจัดสรรทรัพยากร แนวโน้มการใช้งาน ระบบ Virtualization 
Technology ออกแบบ ติดตั้ง และปรับแต่งการทํางานของระบบ Virtualization  

 Concepts, advantages, work operations, resource scheduling and trends of virtualization 
technology, designing, configuring and tuning the virtualization system to the appropriate 
configurations 

 

191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล  3 (3-0-6) 
 Seminar in Digital Business  
 วิชาบังคับก่อน : ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 

สัมมนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
Seminar topics of knowledge and new technology of digital business 

 

191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
 Digital Business Project 
 วิชาบังคับก่อน : ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 

ขอบเขตโครงงานด้านธุรกิจดิจิทัล  วิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรมระบบด้วยตนเองและ
จัดทําเอกสารรายงานประกอบ 

Specification of digital business project, analysis and design system, coding and 
provide user manual 

 

191-421 ศึกษาเฉพาะเรื่องด้านธุรกิจดิจิทัล  3 (3-0-6) 
 Selected Topics in Digital Business 
 วิชาบังคับก่อน : ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 

ศึกษาความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเทคโนโลยีด้านธุรกิจดิจิทัลทันสมัย 
Study topics of knowledge and new technology of digital business    
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3.2.ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 

 
ตําแหน่ง 
วิชาการ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒิ ปีที่จบ ภาระงานสอน 
(หน่วยกิต/สัปดาห์) 

ผลงานทางวิชาการ 
สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  

หลักสูตร 
ปัจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 อาจารย์ ศรัญธร  มั่งมี 3 7006 00321 xx x วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2554 12 12 ศรัญธรมั่งมี . (2558). ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการความเส่ียงโครงการ . ในการ
ประชุมวิชาระดับชาติและระดับนานาชาติเบญจ
มิตรวิชาการครั้งที่  5. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ. 

ศรัญธรมั่งมี . (2559). ระบบบริหารจัดการห้อง
ประชุมกรณีศึกษาบมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต . 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
RMUTT Global Business and Economics 
National and International Conference 
2016 (RTBEC 2016). ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

    บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

2549 

2 อาจารย์ พิชญากร  เลค 3 1023 00479  xx x วท.ม. (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2540 12 12 Pitchayakorn Lake. (2016). Applying 
correlation analysis and TAM for determining 
relationship between two variables. ใน
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , การประชุม
วิชาการระดับชาติสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (หน้า 139-141). 
กรุงเทพฯ : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย. 
พิชญากรเลค. (2559). การทํานายจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยใช้
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. 
ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา, การ
วิจัยเพื่อพัฒนาอย่างย่ังยืนProceedings KU SRC 
1st National conference 2016 (หน้า 453-463). 
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 

    บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2537 
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ลําดับ 

 
ตําแหน่ง 
วิชาการ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒิ ปีที่จบ ภาระงานสอน 
(หน่วยกิต/สัปดาห์) 

ผลงานทางวิชาการ 
สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  

หลักสูตร 
ปัจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

3 อาจารย์ ปุณยภัสร์  ชวรัตน์ธน
รังษี 

1 1014 00488 xx x วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

2553 12 12 ปุณยภัสร์ชวรัตน์ธนรังษี. (2559). การพยากรณ์
มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส ์(e-Money) 
สําหรับNonbank โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรม
เวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล. ในมหาวิทยาลัย
สยาม. สาขาบริหารธุรกิจ. บัณฑิตวิทยาลัย, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที ่6: เศรษฐกิจ
ดิจิทัลในบริบทของวิสาหกิจเริ่มต้น (หน้า 88-
99). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 

    วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

2551 

4 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
(สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ) 

ประกายรัตน์  สุวรรณ 3 1008 00467 xx x วท.ม. (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540 12 12 ประกายรัตน์สุวรรณ. (2557). การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. ใน
มหาวิทยาลัยสยาม, งานประชุมนวัตกรรมการ
หลอมรวมของศิลปะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 

   วท.บ.(คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

2536 

5 อาจารย์ สรายุทธ  อินทรเสมา 3730600500xx x วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2547 12 12 TanawatJaturogpattana, 
PoohridateArpasat, 
KwanchaiKungcharoen, 
SarayutIntarasema and 
WichianPremchaiswadi. (2017). 
Conformance Analysis of Outpatient 
Data Using Process Mining Technique. In 
Siam University, Proceedings 2017 
Fifteenth International Conference on 
ICT and Knowledge Engineering (ICT & 
KE2017 (pp. 102-107). Bangkok: Siam 
University. 

คอ.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

2540 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒิ ปีที่จบ 
ภาระงานสอน 

(หน่วยกิต/สัปดาห์) 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  
หลักสูตร 
ปัจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 อ.นิตยา เกิดแย้ม 3 1202 00557 xx x ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2546 9 9 นิตยา  เกิดแย้ม. การพยากรณ์ปริมาณการใช้บัตรเครดิต
เพื่อการใช้จ่าย โดยการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิค
เหมืองข้อมูล. การประชุมเศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของ
วิสาหกิจเริ่มต้น. มหาวิทยาลัยสยาม. 14 ตุลาคม 2559. วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2542   

2 อ.นิวัฒน์ เตชะเกียรตินันท์ 3101501104xx x วท.ม. (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2547 12 12 
 

- 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม 2544 

3 อ.ณรงค์ฤทธิ์   สุคนธสิงห์ 3 1020 01448 xx x วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า ธนบุรี 

2543 9 9 ณรงค์ฤทธิ์  สุคนธสิงห์. ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.การประชุม
วิชาการระดับชาติ. นวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2557. 

บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2539 

วท.บ.(สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

2536 

4 อ.อรรณพ   กางกั้น 3102001975xx x วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545 12 12 อรรณพ  กางกั้น. การพยากรณ์ราคาทองคําในประเทศ 
โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล. การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ. การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ครั้ง
ที่ 5.1-2 ธันวาคม 2559. 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 

5 อ.นิตินัย  ไพศาลพยัคฆ์ 101400478xx x วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า ธนบุรี 

2558 12 12 นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์. ทัศนคติของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่มีต่อการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์สําหรับการเรียน . นวัตกรรมการหลอมรวม
ของศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัย
สยาม. 2557. 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม 2551 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

คุณวุฒิ ปีที่จบ 
ภาระงานสอน 

(หน่วยกิต/สัปดาห์) 
ผลงานทางวิชาการ 

สาขาวิชา สถาบัน / ประเทศ  
หลักสูตร 
ปัจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 นางสาวเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลย์ชัย 3 1005 02248 xx x M.BA. (General Business 
Administration) 

Drexel University  ,U.S.A. 2537 
 

9 9 - 

วท.ม.(สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 
วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2527 

2 นายนพรัตน์ ตั้งเส้ง 3410600751xx x บธ.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยสยาม 2546 9 9 - 
 อส.บ. (วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยสยาม 2542 

3 นายวีรพล มนัสอารีนาม 3 2097 00021xx x วศ.บ. (การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551 9 9 - 

วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2546    
4 นายธัญพล ษณะนาคินทร์ 3959900107xx x วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 

2548 9 9  

วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2541   - 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา)  

 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้
กําหนดรายวิชาฝึกงานทางวิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนสําหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานใน
รูปแบบสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง เว้นแต่กรณีท่ีนักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกงาน
ได้ก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาเลือกเฉพาะด้านแทน 

 4 .1มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้  

 (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจําเป็นใน
การเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

 (2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนําไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

 (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  

 (4) มีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้  

 (5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 4 .2ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 (สหกิจศึกษา) 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

 จํานวน 16 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา (เต็มเวลา)  
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

 ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ควรเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือการใช้งานจริงทาง
ธุรกิจ หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค์กรที่อ้างอิงและคาดว่าจะนําไปใช้
งานหากโครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผู้ร่วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยผู้ร่วมโครงงานต้องพัฒนาชิ้นงานด้วยตนเอง 

 5 .1 ค าอธิบายโดยย่อ  

 โครงงานด้านธุรกิจดิจิทัล เป็นการนําข้อมูลทางธุรกิจในปัจจุบันมาวิจัยและวิเคราะห์ผนวกกับการทํา
โครงงานปฏิบัติเพ่ือวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์มาช่วยงานธุรกิจและแก้ปัญหาทางธุรกิจ และ
ได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือจัดทําเป็น
ข้อกําหนดขอบเขตของข้อมูลและรายละเอียดของซอฟต์แวร์ ( Software Specification) อันจะนําไปสู่การ
สร้างซอฟต์แวร์ทางธุรกิจได้ และพัฒนาซอฟต์แวร์ตามระบบงานที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้แล้วด้วยตนเอง 
และต้องมีการนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสอบโครงงาน 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ พัฒนาโปรแกรมด้วยตนเอง 
โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

 5.3 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาท่ี 1ชั้นปีที่ 4 

 5 .4จ านวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ  

 มีการกําหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา ให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 

 5 .6 กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คําปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
และประเมินผลจากรายงานที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและการทํางาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม และ
การจัดสอบการนําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาสอบโครงงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 4ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) คิดวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข และนําเสนอข้อมูลให้
เกิดประโยชน์กับงานธุรกิจ 

เก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ นําข้อมูลตัวเลขมาวิเคราะห์และจัดการข้อมูลให้เป็น
แผนภาพหรือรายงานที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจ 

(2) มีความสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการ
บริหารจัดการและทํางานเป็นหมู่คณะ 

ออกแบบให้นักศึกษาทํางานร่วมกัน และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 
ออกแบบวิธีการ และสรุปผลการดําเนินงานในรูปแบบโครงงาน 
ตลอดจนนําเสนอ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทํางานเป็น
หมู่คณะ 

(3) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม 

ฝึกแก้ปัญหาในรายวิชาโดยฝึกทําแบบฝึกหัด กรณีศึกษา ฝึก
ทักษะการคิดแก้ปัญหา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง
ในบางรายวิชา เช่น วิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

(4) ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ให้รางวัล ยกย่องนักศึกษาที่มีความซื่อสัตย์ ในขณะเดียวกัน
ลงโทษนักศึกษาที่ทุจริต 

(5) มีจิตอาสา ทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี ช่วยเหลือ
ผู้อื่น และสังคม 

การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เก่ียวข้องกับหน้าที่พลเมือง และ
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  หมวดศึกษาทั่วไป  

  2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

   2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) มีคุณธรรม 

2) มีจริยธรรม 

   2.1.1.2   กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
    1) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร  ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการ
เข้าชั้นเรียนตรงเวลา   การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
    2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  
กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทําความดี 
    3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง  
ลึกซึ้งถึงคุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 
    4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการ  
ปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
    5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณี  
ตัวอย่าง เช่นพฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 
    6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรี  
รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

   2.1.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม  

    1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่นการการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
    2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ีเป็นไป
อย่างสุจริต 
    3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย   ความเป็น  
ผู้นําผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 
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  2.1.2 ด้านความรู้  

   2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) สามารถอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2) สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ ที่เรียนกับการเรียนใน

สาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตได้ 

   2.1.2.2  กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

    1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น 
(Active Learning)     
    2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคม
โลกผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  
    3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้
มีการเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 
    5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยคํานึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข 
    6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน การ
นําเสนองานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

   2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

    1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน  
    2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
    3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 
    4) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทํารายงาน หรือการนําเสนอ  
งานทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  

 2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา  

   2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
  2 ) แสดงออกถึงความใฝุรู้ สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องใน

รายวิชาที่เรียนได้ 
3) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลักการ 

ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างเหมาะสม 

   2.1.3.2  กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

    1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง 
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    2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน  
    3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์
จากผู้มีประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
    4) จัดการเรียนการสอนแบบ(  Problem based learning ).ในลักษณะการ
ประเมินสภาพปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจําวัน  โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือดารแก้ปัญหา 

   2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

    1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 
    2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา  
    3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่การตั้งคําถาม การสืบค้น การ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
    4) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่
นํามาใช้ในสถานการณ์จริง 

 2.1.4  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

   2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) แสดงออกถึงความใส่ใจทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2 ) สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 3 ) แสดงออกถึงภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีเหมาะสม 

   2.1.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

    1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล  เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ   การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม 
    2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ  
    3) สอดแทรก เรื่องความรับผิดชอบ  การทํางานเป็นทีม  มีมนุษยสัมพันธ์  การ
เข้าใจวัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่าง ๆ 
    4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้เช่น 
ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นําผู้
ตามท่ีดีเช่นการทํางานเป็นกลุ่ม 

   2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

    1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
    2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม  
    3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
    4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน  

 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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   2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขหรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติในการ

ดํารงชีวิต 
3) สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและนําเสนอ

ข้อมูลได ้

   2.1.5.2  กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ่านการเขียน  
และการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ่านการเขียน 
และการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายและเหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้
คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

   2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร
ด้านภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 
    2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการ
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนําเสนอ  ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี  
    4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค  

 2. 2  หมวดวิชาแกนและวิชาเฉพาะ 

  2. 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรม 

  2. 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
   2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
   3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 
   4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
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   5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
   7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2. 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
   2) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  
   3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสํานึกความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น  
   4) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ 
   5) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  2. 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
   2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
   3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ  
   4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
   5) อาจารย์ผู้สอนประเมินการประพฤติตนเป็นแบบอย่างจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ 

  2. 2.2ความรู้ 

  2. 2.2.1ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเน้นการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการใช้งาน หรือการฝึกปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกําหนด 

 4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไป
ประยุกต์ รวมถึงค้นคว้า ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนําไปพัฒนา
ต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

  5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
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 6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยนําความรู้ที่ได้รับไปจัดทําโครงงานรายวิชา ที่
สอดคล้องกับระบบการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ในภาคธุรกิจและตรงตามมาตรฐานสากล 

 7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง โดย
การสร้างสรรค์ผ่านโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
  



69 

  2. 2.2.2กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และเน้นหลักทางทฤษฎี
และการปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงานหรือสห
กิจศึกษา 
   2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยเน้น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และเน้นการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้วยโครงงานรายวิชา 
ที่สอดคล้องกับระบบการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ในภาคธุรกิจ โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 

  2. 2.2.3กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) การทดสอบย่อย และการทดสอบปฏิบัติ  
   2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
   3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา หรือโครงงานรายวิชาที่นักศึกษาจัดทํา  
   4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ  
   5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การซักถามของนักศึกษาในชั้นเรียน 
และสังเกตพฤติกรรมและประเมินความเข้าใจในเนื้อหาของนักศึกษาจากการถาม-ตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน 
   6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา และประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
และการฝึกประสบการณ์ 

  2.2.3ทักษะทางปัญญา 

  2. 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 

  2. 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษา 
   2) การอภิปรายกลุ่ม เพ่ือการศึกษาค้นคว้าการเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน 
   3) การฝึกปฏิบัติจริง 

  2. 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  
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   2) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ตลอดจนรายงานและการนําเสนอ
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในสถานการณ์จริง 

  2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
   2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน   
   3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยเหลือสังคม 
   4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
   5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง และเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

  2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ 
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

   1) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  โดยจัดกิจกรรมแบบบุคคลและแบบกลุ่ม 
เพ่ือส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์ร่วมกัน 
   2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
   3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี  เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป  
   5) มีภาวะผู้นํา  

  2. 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน  
   2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

 2.2.5ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 

 2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม  

 4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเป็น
ระบบและถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จําลอง และสถานการณ์เสมือนจริง  
   2) นําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
   3) การใช้ศักยภาพคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 

  2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
   2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรียน 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา ( Curriculum 
Mapping)  
  3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

 3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 (1) เชื่อมั่นในคุณธรรม  
 (2) ปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม  
 (3) มีความขยันอดทน 
 (4) มีวินัย 
 (5) ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม  
 (6) ตระหนักและรู้คุณค่าของศิลปะและดนตรี  



72 

 3.1.2 ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้ทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและสาขาอ่ืนๆ  
 (2) มีความรู้ด้านสังคมโลก 
 (3) มีความรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (4) มีความรู้ในด้านที่เก่ียวข้องกับสังคมไทย  
 (5) วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพ่ือดํารงไว้ซึ่งสุขภาวะ 
 (6) สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักการสื่อสาร  

 3.1.3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 (1) คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  
 (2) ใฝุรู้ และรู้วธีการแสวงหาความรู้  
 (3) คิดอย่างมีเหตุผล  
 (4) ประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน  

 3.1.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 (2) รู้จักตนเองและผู้อ่ืน 
 (3) สามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (5) มีบุคลิกภาพที่ดีและแสดงออกถึงภาวะผู้นําในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม  

 3.1.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ 
 (2) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 (4) สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐานในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
 (5) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 

  3.2แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา กลุ่มวิชา
แกนและกลุ่มวิชาเฉพาะ 

 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
 (3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ 
 (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
 (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
 (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม  
 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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 2. ด้านความรู้  

 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นการเรียนรู้ที่ฝึกทักษะการใช้งาน หรือการฝึกปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกําหนด 
 (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนําไปประยุกต์ 
รวมถึงค้นคว้า ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนําไปพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง  
 (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยนําความรู้ที่ได้รับไปจัดทําโครงงานรายวิชา ที่สอดคล้อง
กับระบบการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ในภาคธุรกิจและตรงตามมาตรฐานสากล 
 (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง โดยการ
สร้างสรรค์ผ่านโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 3. ด้านทักษะทางปัญญา  

 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพ 
 (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

 (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   โดยใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 
 (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน   
 (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยเหลือสังคม 
 (4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  
 (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  และ
เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
 (2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม  
 (4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและ
ถ่ายทอดสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน              

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก              
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา              
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              

101-106 การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว              

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต              
101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ              
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน              

101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่              

101-112 อารยธรรมศึกษา              

101-113 ทักษะการศึกษา              

101-114 จิตวิทยาทั่วไป              

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น              

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์              
 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ              
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน               
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน              
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ               
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ              
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน              
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน              

101-209 ภาษาจีน 1               
101-210 ภาษาจีน 2              
101-211 ภาษาญี่ปุุน 1              
101-212 ภาษาญี่ปุุน 2              
101-213 ภาษาเกาหลี 1              
101-214 ภาษาเกาหลี 2              

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษท่ี 21              

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน              

101-304 
 

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม 
และธุรกิจใหม ่

 
 

  
 
 

   
 

 
   

 

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน              

101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ              

101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน              

101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม              
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดี               
101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน               
101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน              
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล              
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม              
101-315 สถิติความน่าจะเป็น              

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 
101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย              

101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต              

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม              
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              
101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชึวิต              
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์              

 

 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 มีคุณธรรม 
1.2 มีจริยธรรม 

2.1 สามารถอธิบายถึงความรู้  
ความเข้าใจในศาสตร์ที่เรียนได้ 
2.2 สามารถบูรณาการความรู้พื้นฐาน 
ในรายวิชาต่างๆ ท่ีเรียนกับการ 
     เรียนในสาขาวิชาได้ หรือนําไปใช้ 
เพื่อการดํารงชีวิตได ้

3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด 
     วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและม ี
เหตุผล 
3.2 แสดงออกถึงความใฝุรู้ สามารถ 
     ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 อย่างต่อเนื่องในรายวิชาที่เรียนได้ 
3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และ 
ใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด 

4.1 แสดงออกถึงความใส่ใจท้ังต่อ 
ตนเองและผู้อื่น 
4.2 สามารถทํางานเป็นกลุ่ม มีความ 
     รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
4.3 แสดงออกถึงภาวะผู้นําและ 
ผู้ตามที่เหมาะสม 

5.1 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได ้
     อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
     หรือใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และ 
สถิติในการดํารงชีวิต 
5.3 สามารถรู้เท่าทันและเลือกใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
 สื่อสารและนําเสนอข้อมูลได ้
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    หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ 
ต่างๆ ในการคิดแก้ปัญหาใน 
สถานการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดมา 
ก่อนได้อย่างเหมาะสม 

  



79 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา กลุ่มวิชาแกนและวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก) 
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชาผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม และจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห ์

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาแกน   o              o     o        
130-104เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ o   o     o        o   o       o   
130-302 กฎหมายธุรกิจ        o o       o o             
130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน                     o     o    
131-103 การบัญชีการเงิน 1                     o     o    
131-104 การบัญชีการเงิน 2                     o     o    
131-204 การบัญชีบริหาร o   o             o            o 
132-203 การเงินธุรกิจ o   o      o                    
133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล                     o      o   
134-201 หลักการจัดการ                     o         
136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน   o              o     o        
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รายวิชาผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม และจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห ์

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาเฉพาะ                              
กลุ่มวิชาเอกบังคับ                              
137-202ระบบสารสนเทศและการใช้งานสําหรับองค์กร                              

191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ                              

191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ                              

191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางธุรกิจ                              
191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ                              

191-203 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม                              
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล                              
191-301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ                              
191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ                              
191-305 วิทยาศาสตร์ข้อมูล                              
191-306การจัดทําเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ                              
191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร์                              

191-413 การพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจบนอุปกรณ์ไร้สาย                              
191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีธุรกิจ Startup                              
191-416 การตลาดออนไลน์และสื่อทางสังคม                              

191-417 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและปัญญาประดิษฐ์
สําหรับงานธุรกิจ 

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มวิชาเอกเลือก                              
190-490 เตรียมสหกิจศึกษา                     แ         
190-491 สหกิจศึกษา                              
191-303 การจัดการทรัพยากรเครือข่าย                              

191-405 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน                              
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รายวิชาผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม และจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห ์

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ                              
191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ                              
191-418 เทคโนโลยีการทําเสมือนจริง                              
191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล                              

191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล                              

191-421ศึกษาเฉพาะเรื่องด้านธุรกิจดิจิทัล                              

รวมท้ังหมด                              
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หมวดที่ 5หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 1.1นักศึกษามีสิทธิ์เข้าสอบในรายวิชาใด จะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 8 0 ของชั่วโมงท่ีมีการ
สอนในวิชานั้น 

 1.2สัญลักษณ์ของการวัดผล 

  ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวัดออกมาเป็นลําดับขั้น ( Grade) มีแต้มระดับคะแนนดังนี้ 

   ล าดับขั้น ความหมาย  แต้มระดับคะแนน  

 A ดีเยี่ยม 4.00 
 B+ ดีมาก 3.50 
 B ดี 3.00 
 C+ ค่อนข้างดี 2.50 
 C พอใช้ 2.00 
 D+ อ่อน 1.50 
 D อ่อนมาก 1.00 
 F ตก 0.00 
  การให้ F จะกระทําได้ดังนี้ 
  - นักศึกษาเข้าสอบและสอบตก หรือทุจริตในการสอบ  
  - นักศึกษาขาดสอบไม่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี  
  - นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้าสอบเนื่องจากได้รับการตัดสินว่าเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ในรายวิชานั้น  

1.3 นอกจากจัดลําดับขั้นทั้ง 8 ดังกล่าวแล้ว ผลการศึกษาของรายวิชาหนึ่งๆ อาจจะแสดงได้ด้วย
สัญลักษณ์ต่อไปนี้ 
   สัญลักษณ์       ความหมาย  

 W เพิกถอนโดยได้รับอนุมัติ  (Withdraw with Permission) 
 S การเรียนเป็นที่พอใจ  (Satisfactory) 
 U การเรียนไม่เป็นที่พอใจ  (Unsatisfactory) 
 I การวัดผลไม่สมบูรณ์  (Incomplete) 
 P การสอนยังไม่สิ้นสุด  (In Progress) 
 AU การลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง  (Audit) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
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 1) การทวนสอบในระดับรายวิชา ดําเนินการทบทวนสอบด้วยวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิ การทดสอบ การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต โดย มีคณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการทวนสอบให้เป็นไปตามความเหมาะสมและถูกต้อง 

 2) ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาพิจารณาข้อสอบและ
ค่าระดับคะแนน 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นศึกษาสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต และนําผลการศึกษาท่ีได้มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ การศึกษาจะ
ดําเนินการต่อไปนี้ 

 (1) ศึกษาการได้งานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา การประกอบอาชีพ และอัตราเงินเดือน  

 (2) ศึกษาความพึงพอใจของการผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถ และทักษะของบัณฑิต 

 ( 3) ศึกษาความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษ เกี่ยวกับ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

 ( 4) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมอาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเอง  (ข) จํานวน
สิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  (จ) 
จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ.2549 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสยามจัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ใหม่
ทุกคนเข้ากิจกรรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 

 1.1.1  นโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  

 1.1.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน  

 1.1.3  สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบต่าง ๆ 

 1.1.4  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัย  

 1.1.5  มีการจัดทําเอกสารเป็นคู่มือสําหรับอาจารย์ใหม่ และคําแนะนําการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

 1.1.6  กลยุทธ์และวิธิการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  

 1.1.7  การทําเค้าโครงรายวิชา แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน  

 1.1.8  การทําวิจัยในชั้นเรียน  

 1.1.9  คุณธรรม และจริยธรรม  

 1.2 คณะมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงโดยมีหน้าที่ 

 1.2.1 ให้คําแนะนําและคําปรึกษาเพ่ือส่งเสริมให้เรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 

 1.2.2 แนะนําแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม 

 1.2.3 ให้คําแนะนําและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ต้องสอนคู่กับอาจารย์อาวุโส 

 1.2.4 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

 1.3 อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง ในด้านจัดการเรียนการสอน และความรู้ที่ทันสมัย ตลอดจน
การวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา และอบรมใน
สถาบันการศึกษาอ่ืน ดังนี้ 

 1.3.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน โครงการพัฒนาวิชาการของคณะต่างๆ และโครงการพัฒนาวิชาการของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.3.2 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมวิชาการท่ี
จัดโดยองค์กรวิชาชีพ จัดโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย 

 1.3.3 อาจารย์ทุกคนในคณะฯ ต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 1.3.4 ศึกษาดูงานอบรมในต่างประเทศ คณะฯ จัดโครงการดูงานต่างประเทศแก่อาจารย์ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาท่ี 1 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร 

 2 .1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน 
ผู้บริหาร และผู้เรียน โดยอาจารย์ทุกคนต้องประเมินผลด้านการสอนของตนใน Portfolio รายวิชา นักศึกษาต้อง
ประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก่อนรับทราบเกรดของแต่ละรายวิชา 

 2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน / ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนประจําปีตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา ( Course Specification) ที่จัดโดย
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสยาม 

 2.1.3 กําหนดให้มีการวิจัยในชั้นเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยามที่ทุกรายวิชาต้องส่ง
ผลการวิจัยในชั้นเรียนเมื่อสิ้นสุดการสอนภายใน 1 เดือน 

 2.1.4 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้ทุกรายวิชาทํา e-
Learning 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

 2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สอบประกาศนียบัตร MicrosoftCertificate 

 2.2.2 พัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์เขียนตําราและเอกสารประกอบการสอน 

 2.2.3 พัฒนาการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

 2.2.4 พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น 

 2. 3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน 

 2.3.1 คณะฯ จัดประเมินผลการทํางานในคณะเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปี และให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมการประชุมด้วย 

 2.3.2 คณะฯ เสริมทักษะการทํางานที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรทุกคน โดยจัดให้บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก 
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หมวดที่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการศึกษาอุดมศึกษาแห่งชาติ คือคุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิ หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด หลักสูตรมีการดําเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทําหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนการ
สอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

1.1.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

1.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง 

1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

กําหนดให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนข้ันต่ําปริญญาโท หรือ 
เทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
 
2. บัณฑิต 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ จัดให้มีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คือเป็นผู้
มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดํารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจมีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
คือ 

 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 2.1.2 ด้านความรู้  
 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
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 2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 โดยสํารวจจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษได้งานทําหรือ
มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สา
เร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มีระบบและกลไก การรับนักศึกษาใหม่ คือ  

 1. เริ่มจากการกําหนด คุณสมบัติผู้สมัครเรียนโดยคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ หรือสําเร็จการศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่า นอกจากนี้ยังกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสําหรับผู้เรียนที่ยัง
ไม่ผ่านการเรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมให้เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐานด้านการพัฒนาโปรแกรม  

 2. ทําประวัติผู้สมัคร  
 3. มีการตรวจสอบเอกสารการสมัครของนักศึกษาจากสํานักรับสมัคร  
 4. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา  
 5. กรณีนักศึกษาจบการศึกษาระดับ ปวส. หรือกําลังเรียนระดับปริญญาตรีจากสถาบันอ่ืน จะมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบผลการเรียนเพื่อเทียบโอนรายวิชา โดยเทียบโอนรายวิชาได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยกิตท้ังหมดของหลักสูตร 

 3.1 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา  

 3.1.1 การให้คําปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษา กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดย
อาจารย์ของหลักสูตร ทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนด
ชั่วโมงให้คําปรึกษา ( Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแก่นักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

  การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็นไปตามกฎระเบียบของสํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสยาม 
โดยนักศึกษาต้องใช้แบบฟอร์ม คําร้องทั่วไป เพื่อยื่นต่อนายทะเบียน โดยระบุเรื่องที่ต้องการยื่นคําร้อง พร้อม
เหตุผลประกอบ การพิจารณาคําร้องจะกระทําแล้วเสร็จภายใน 7 วัน 

 3.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 3.2.1 ความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาได้งานทําไม่เกิน 1 ปี 

 3.2.2 จากผลสํารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่าผู้ใช้บัณฑิตต้องการบัณฑิตท่ีมีความรู้ในแนว
กว้าง    ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจึงเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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 3.3 การประกันคุณภาพด้านนักศึกษา  

 3.3.1 การรับนักศึกษา  

 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้
สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด โดยดําเนินการดังต่อไปนี้ 

  1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา  
  2) มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ /ดําเนินการ  
  3) มีการประเมินกระบวนการ  
  4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน  
  5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

 3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  

 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาดําเนินการดังต่อไปนี้  
  1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา  
  2) มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดําเนินการ  
  3) มีการประเมินกระบวนการ  
  4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
  5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

 3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

 ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดําเนินการดังต่อไปนี้  
  1) การคงอยู่ของนักศึกษา  
  2) การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  
  3) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

 
4.อาจารย ์

หลักสูตรมีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ดังนี้ 

 4.1. การบริหารคณาจารย์  

 4.1.1 การรับอาจารย์ใหม่  

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยาม มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
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 กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ คือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง และมีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ 

 ประกาศและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ 
 สืบค้นประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็น

ระบบและมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.1.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 อาจารย์และผู้เรียนร่วมประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดยอาจารย์ประเมิน
ใน portfolio รายวิชา นักศึกษาประเมินทาง Internet  ก่อนรับเกรดแต่ละรายวิชา 

 อาจารย์และผู้บริหารร่วมสัมมนาหลักสูตรและประเมินการจัดการเรียนการ
สอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

 ผู้ประสานงานรายวิชา จัดสัมมนาร่วมกับอาจารย์ในกลุ่มวิชาเดียวกัน นําผล
การประเมินมาวางแผน ทบทวนการจัดการเรียนการสอน และเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจ้างอาจารย์พิเศษเฉพาะหัวข้อเรื่องท่ี

ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ 
 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องเสนอแผนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 

4.2 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ดําเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังต่อไปนี้ 

1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
2) มีการนําระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติและดําเนินงาน 
3) ประเมินกระบวนการการดําเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

4.2.2 คุณภาพอาจารย์ 

1) อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 20 ขึ้นไปของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
2) อาจารย์ต้องมีตําแหน่งทางวิชาการร้อยละ 60 ขึ้นไปของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
3) มีค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรร้อยละ 20 ขึ้นไป 

4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

มีการรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ดังนี้ 



90 

1) การคงอยู่ของอาจารย์ 
2) ความพึงพอใจของอาจารย์ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ได้บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การกําหนดผู้สอนจะพิจารณาระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาการประเมินผู้เรียน ให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.1 การบริหารหลักสูตร 

มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณบดีทําหน้าที่จัดการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2552 และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้ 

5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2552 (TQF) 

5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร้างคณะ คือ คณบดี คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหน้าที่ 
บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน
เลขานุการคณะทําหน้าที่ประสานงานอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรการจัดการ 

5.1.3 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 
ดังต่อไปนี้ 

1) ร่วมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ใน
ระดับอุดมศึกษา 

2) กําหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ต้องการ 

3) ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพแปลง
หลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

4) เสนออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาทํา
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

5) ส่งเสริม สนับสนุนอาจารย์ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6) รับผิดชอบในการกําหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย์ จัด

อาจารย์นิเทศ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7) จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุ

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน 
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1) แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
2) หลักสูตรมอบหมายผู้สอนเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ

การสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอนและ
การจัดทํารายงาน 

5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจัดทําระบบสังเกตการณ์จัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผู้สอน 

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลสนับสนุนให้ผู้สอนจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นความใฝุรู้ของผู้เรียน และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 

3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
จัดทําระบบการประเมินผลผู้สอน โดยผู้เรียน ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และผู้สอนประเมินผลรายวิชา 

4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลติดตาม
ผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ดิจิทัลจัดทําร่างรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินคุณภาพการสอน 
รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอต่อคณบดี 

6) คณะกรรมการประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจัดประชุม
อาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปี และใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทักษะของอาจารย์ผู้สอนในการใช้กลยุทธ์ การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

5.3.1 จัดทํามาตรฐานขั้นต่ําของการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลให้
บังเกิดประสิทธิผล 

5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา 
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารย์ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทุก

ภาคการศึกษา 
5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลเสนอแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม ร่างรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสําเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 

5.3.6 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนําความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบต่อลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

5.4 การประกันคุณภาพด้านหลักสูตร 

5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ดําเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
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1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

2) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของวิชาการสาขา 
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
2.2) มีการนําระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดําเนินงาน 
2.3) มีการประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
2.4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

5.4.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) กําหนดผู้สอน 
2) การกํากับติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ.3 – 4 
3) กํากับกระบวนการเรียนการสอน 
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
5) บูรณาการพันธกิจต่างๆ เข้ากับการเรียนการสอน โดยดําเนินการดังต่อไปนี้ 

5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

5.2) นําระบบกลไกสู่การปฏิบัติและดําเนินงาน 
5.3) ประเมินกระบวนการ 
5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 
5.5) ดําเนินการตามวงจร PDCA 

5.4.3 การประเมินผู้เรียน 

ดําเนินการประเมินผู้เรียนดังนี้ 
1) ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3) กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และมคอ.7)  โดยดําเนินการดังนี้ 
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน 
3.2) มีการนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดําเนินงาน 
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผู้เรียน 
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 
3.5) เรียนรู้โดยดําเนินการตามวงจร PDCA 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีบุคลากรฝุายสนับสนุนของหลักสูตร ซึ่งประสานงาน จัดซื้อจัดหาทรัพยากรการเรียน การสอน อํานวย
ความสะดวกในการใช้ทรัพยากร และประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้ทรัพยากรของผู้สอน 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื่อจัดซื้อ
ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และ
การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
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 1.สถานที่และอุปกรณ์การสอน 

 การสอน การปฏิบัติการและการทําวิจัย ใช้สถานที่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
สยามรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้ 
ลําดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวน หน่วย 

1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows 512 ชุด 
2. อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล (Digial Camera)   รุ่น  Canon IX 970 IS 1 ตัว 
3. กล้องบันทึกวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล (Ditital Video Camera)   
 3.1)  ยี่ห้อSony  Handycamรุ่น DCR-TRV33 E 1 ตัว 
 3.2) ยี่ห่อ  SonyHandycamรุ่น HDR-XR100/PK1 1 ตัว 

4. เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอร์ ( LCD Projector)   
 4.1) LCD Projector NEC  VT 47  (ห้อง 3-101,3-102,3-404) 3 เครื่อง 
 4.2) LCD Projector NEC VT 49   (ห้อง  3-301) 1 เครื่อง 
 4.3) LCD Projector NEC  VT660  (ห้อง 3-102) 1 เครื่อง 
 4.4) LCD  Projector NEC NP-410 G 

 (ห้อง 3-204,3-205,3-402,3-403,12-801/1,12-802) 
6 เครื่อง 

 4.5) LCD Projector Epson Emp-X5 (ห้อง 3-204) 1 เครื่อง 
 4.6) LCD Projector NEC VT 700 G (ห้อง 3-501) 1 เครื่อง 

5. โทรทัศน์สี  29" 6 เครื่อง 
6. เครื่องพิมพ์  LaserJet   
 6.1)  Printer Hp LaserJet  1022n 1 เครื่อง 
 6.2)  Printer Hp LaserJet 1100 1 เครื่อง 
 6.3)  Printer Hp LaserJet 1020 1 เครื่อง 

7. เครื่องพิมพ์  Inkjet 2 เครื่อง 
 7.1)  Printer HP DeskJet 820Cxi 1 เครื่อง 
 7.2) Printer Epson Stylus photo 1390 1 เครื่อง 

8. Wireless Presenter with Laser Pointer 1 ตัว 
9. Scanner Hpscanjet5100C 1 เครื่อง 
10. Tablet - G-Pen F509 20 ชุด 
11. Notebook Compaq  รุ่น  V2024AP 1 เครื่อง 
12. LCD TV 42" LG  42LH20R 2 เครื่อง 
13. Pocket PC HP IPAQ 1 เครื่อง 
14. I-Pad 3G 64 1 เครื่อง 
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 2 .ห้องสมุด  

 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสยาม มีหอสมุดกลางอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โดยมีเนื้อที่ใช้สอย 
3,560 ตารางเมตร มีจํานวนที่นั่งสําหรับนักศึกษา 1,200 ที่นั่ง และมีท่ีนั่งสําหรับอาจารย์ 75 ที่นั่ง โดยมีจํานวน
ทรัพยากรสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยามแบ่งเป็น 4 ประเภท
ดังนี้ 
   1. หนังสือ รวม 52,315 เล่มแบ่งเป็น 
   - หนังสือภาษาไทย  27,463  เล่ม  
   - หนังสือภาษาอังกฤษ  24,852  เล่ม  
   2. วารสาร รวม 186 ชื่อเรื่องแบ่งเป็น 
   - วารสารภาษาไทย  139  เล่ม  
   -วารสารภาษาอังกฤษ  47   เล่ม  
   3. ฐานข้อมูลในรูป CD และ ONLINE มี 4 ฐาน 
  3.1 LEXIS – NEXIS 
  3.2 Proquest Dissertations and Theses 
  3.3 NEWS Center 
  3.4  - CD ฐานข้อมูล โปรแกรมรวมกฎหมาย for Windows 
    - CD ฐานข้อมูล SET SMART ของตลาดหลักทรัพย์ 
  4. CD / VCD เช่นของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมฯ 

  6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

  ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเป็น นอกจากนี้
อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางเนื้อหา ได้เสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อ
หนังสือเพ่ือไว้ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า 

  ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  

  6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะ
ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าหอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา 
นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมิน
ความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร สื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ ที่เพียบพร้อม 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ
บันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อสําหรับการ
ทบทวนการเรียน 

- รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
เพ่ือสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และเพ่ือ
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  
 

2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือ
ทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพในระดับ
สากล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ 
สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3.จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการทดลอง
เปิด มีเครื่องคอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ที่
นักศึกษาทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง ด้วยจํานวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดให้มีห้องสมุดบริการทั้งหนังสือตํารา และ
สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน 

5. จัดให้มีระบบแม่ข่ายขนาด ใหญ่ อุปกรณ์
เครือข่าย เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการใน
การบริหารระบบ 

ความเร็วของระบบเครือข่าย
ต่อหัวนักศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ  

- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา 
และสื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ 
และสถิติการใช้งานหนังสือ
ตํารา สื่อดิจิทัล  

- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ  

 

6.2 การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     ดําเนินการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 

6.2.1 ดําเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.2.2 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 

1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน 
2) นําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดําเนิน 
3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน 
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
5) เรียนรู้โดยดําเนินการตามวงจร PDCA 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1 –5 และอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5&6 ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน
มคอ.3 &4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 14 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 12 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1 .1การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 คณะจัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  

 1 .2การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  การประเมินหลักสูตรจะต้องกระทําโดยนักศึกษา บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต 

 2.1โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

 สํารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี จากผู้สําเร็จการศึกษาท่ี
ผ่านการศึกษาในหลักสูตร และผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและการใช้แบบสอบถาม 

 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม และใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผู้เรียน ผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตร 

 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือ ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 

 2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสํารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ /หรือ ผู้บังคับบัญชาโดยการสัมภาษณ์
และการใช้แบบสอบถาม 

 2.3.1 ติดตามผู้ใช้อื่น เช่น สถานประกอบการณ์ฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดในหมวดที่ 7 โดยให้กรรมการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นผู้ประเมิน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจํานวน 4 คน ในจํานวนนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 1 คน 

4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯ จัดทํารายงานการประเมินผล และนําเข้าที่ประชุมสัมมนา 
เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 
และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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เปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 และหลักสูตรฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2562 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

หลักสูตร 4 ปี 

เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2552 เพ่ือให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถใน
การใช้และพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย จึงเห็นสมควรที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและประเทศชาติและขอเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 

 
ประเด็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร 

ตารางการเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 และหลักสูตรที่ขอปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

เกณฑ์ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ของ สกอ. (TQF) 

หลักสูตรเดิม 
(2560) 

หลักสูตร 
ที่ปรับปรุง 
(2562) 

เหตุผล 

1. จํานวนหน่วยกิต 120 133 132 - เพ่ือให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  
- เพ่ือให้เป็นหลักสูตรที่
สามารถแข่งขันกับสถาบัน
อ่ืนที่จะเปิดสอนในหลักสูตร
เดียวกัน 
- เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
และสังคม 

2. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 34 33 
3. หมวดวิชาเฉพาะ 84 93 93 
 3.1 กลุ่มวิชาแกน  30 30 30 
 3.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 48 48 
 3.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก   15 15 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
5. การฝึกงาน - - - 

 



102 

 หมวดศึกษาทั่วไป เปลี่ยนจาก จ านวน 34หน่วยกิต เป็น 33 หน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 สาระในการ 
ปรับปรุง 

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 34หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  
 
 
 

จํานวนหน่วยกิตรวม
เท่ากันทุกคณะวิชา 

และสาขาวิชาแต่เปิด
โอกาสให้นักศึกษามี
โอกาสเลือกเรียนตาม
ความสนใจมากขึ้น 

 
ประกอบด้วย4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร         15-17หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
- สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์ 9   หน่วยกิต 
- สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์  6   หน่วยกิต 
-สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ6  
หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา   2หน่วยกิต 

ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี ้
1)ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กําหนด จํานวน 18 หน่วยกิต ดังนี้  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3 หน่วยกิต 
*101-101หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy Philosophy for 
               Sustainable Development) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9หน่วยกิต  
*101-201  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร            3(2-2-5) 
(Thai Language for Communication)   
**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน            3(2-2-5)
   (Daily Life English)  
**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ      3(2-2-5)
  (English for Academic Study)  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3หน่วยกิต  
**101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21             3(2-2-5) 
               (Digital Literacy for 21st Century) 
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์3 หน่วยกิต 
**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย   3(2-2-5)
   (Life, Well-Being and Sports)   
 
2)และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต 

 
- มีวิชาบังคับ 6 รายวิชา 
  18 หน่วยกิต 
- นักศึกษาทุกคณะวิชา 
  เรียนวิชาบังคับเหมือน 
  กันทุกวิชา 
- เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาที่ 3  
  และ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
ได้เลือกเรียนตาม 
ความสนใจ 15 หน่วย 
  กิต 

 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9หน่วยกิต 
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
100-101  หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3(3-0-6)  
(Principles of Economics and Philosophy  
             of Sufficiency Economy) 
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่                         3(3-0-6) 
             (ASEAN in the Modern World)  
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต3(3-0-6) 
(Philosophy, Religions and Life Style)  
100-103   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill  

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
**101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
 (Civic Literacy in Thai and Global Context)   
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ 
เพื่อความเป็นผู้นํา    3(2-2-5) 
               (Designing Your Self and Personality   
               for Leadership)   
**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด            3(3-0-6)
  (Smart Money Management)   
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  3(2-2-5) 
               (Community Explorer and Service Learning) 
**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว             3(3-0-6) 
  (Politics and Law in Everyday Life) 
101-107  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต            3(3-0-6)

- นักศึกษาสามารถเลือก 
เรียนรายวิชาใดๆก็ได ้
ใน 4 กลุ่มวิชาจํานวน 
  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย 
กิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 สาระในการ 
ปรับปรุง 

              for Lifelong Learning ) 
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ3(3-0-6) 
 (Human Relations and Personality 
              Development) 
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
(Psychology in Daily Life) 
100-108 ทักษะการศึกษา  3(2-2-5) 
 (Study Skills) 
100-107 อารยธรรมศึกษา  3(3-0-6)  
(Civilization Studies) 
111-101  จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) 
 (General Psychology)   
111-102  สังคมวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology)   
111-103  หลักเศรษฐศาสตร์                 3(3-0-6) 
 (Principle of Economics)   
111-106  สันติภาพศึกษา  2(2-0-4)  
 (Peace Studies) 
111-107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4)
 (Introduction to Intellectual Property )  
112-101  อารยธรรม   3(3-0-6)
 (Civilizations) 
112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์
   3(3-0-6) ( Fundamental 
of Philosophy and Logic) 
112-103  มนุษย์กับวรรณกรรม  3(3-0-6) 
 (Man and Literature) 
112-104  มนุษย์กับศิลปะ  3(3-0-6) (Man 
and Arts) 
112-106  ไทยศึกษา   3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
112-107  ศาสนาเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 
(Comparative Religions)                    
112-108  การวางแผนชีวิตครอบครัว 2(2-0-4)
 ( Family Life Planning) 
112-109  ดนตรีปฏิบัติ  2(1-2-3)  
 (Music Practice)     
 

 (Philosophy, Religions and Life Style)  
101-108  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 
              (Principles of Logics and Thinking Skill 
              for Lifelong Learning)   
*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6)
 (Human Relations and Personality 
              Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6)
 (Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่              3(3-0-6)
 (ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา              3(3-0-6)
 (Civilization Studies) 
*101-113 ทักษะการศึกษา              3(2-2-5)
 (Study Skills)    
101-114  จิตวิทยาทั่วไป    3(3-0-6)
 (General Psychology)   
101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology) 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                     3(3-0-6)
 (Principle of Economics)   
    

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารจ านวนไม่น้อยกว่า17  
หน่วยกิต 
(สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพจํานวน 15 
หน่วยกิต) 
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
2.1 รายวิชาภาษาไทย ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
จ านวน 3 หน่วยกิต 
113-108  การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Communication) 
113-109  การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ   3(2-2-5) 
(Thai Usage for Presentation) 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) (Thai 
Language for Presentation) 
**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น 3(2-2-5)    
(English for Remediation) 
  (@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) 
  จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน 
  ชีวิตประจําวัน ได้)  
**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5)
 (English for Professional Presentation) 
**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 

- นักศึกษาสามารถเลือก 
เรียนรายวิชาใดๆก็ได ้
ใน 4 กลุ่มวิชาจํานวน 
  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย 
กิต 
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2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต 
ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  
114-101   ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 2(1-2-3) 
114-102   ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 2(1-2-3) 
114-201   ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 2(1-2-3) 
114-202   ภาษาอังกฤษ 4 (English 4) 2(1-2-3) 
ทั้งน้ีเมื่อนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 
แล้ว ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบได้คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องเรียนรายวิชา 
114-301   ภาษาอังกฤษ 5 (English 5) 2(1-2-3) 
และ/หรือ114-302  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)2(1-2-3) 
หากนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 และ
สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยแล้ว ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้แทน 
114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ             2(1-2-3) 
              (English Usage for Profession) 
114-304   เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางวิชาชีพ
    2(1-2-3) 
 (English Presentation Techniques for  
              Profession) 
2.3  รายวิชาภาษาต่างประเทศที่  2 
       ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศท่ี  2  จํานวน  2  
 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
2.3.1  กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
113-103   ภาษาจีน 1  (Chinese 1)  2(1-2-3 ) 
113-104   ภาษาจีน 2  (Chinese2) 2(1-2-3)  
113-201   ภาษาจีน 3  (Chinese3)  2(1-2-3)  
113-202   ภาษาจีน 4  (Chinese 4)  2(1-2-3)  
113-105  ภาษาญี่ปุุน 1  (Japanese 1) 2(1-2-3)  
113-106   ภาษาญี่ปุุน 2  (Japanese 2) 2(1-2-3)  
113-203   ภาษาญี่ปุุน 3  (Japanese3) 2(1-2-3)  
113-204   ภาษาญี่ปุุน 4  (Japanese4) 2(1-2-3)  
113-111  ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1) 2(1-2-3) 
113-112  ภาษาเกาหลี 2  (Korean2) 2(1-2-3) 
113-113  ภาษาเกาหลี 3  (Korean3) 2(1-2-3) 
113-114  ภาษาเกาหลี 4  (Korean 4) 2(1-2-3) 
2.3.2  กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 
102-101  ภาษาพม่า 1  (Burmese 1) 2(1-2-3)  
102-102  ภาษาพม่า 2  (Burmese2) 2(1-2-3)  
102-103  ภาษาพม่า 3  (Burmese3) 2(1-2-3)  
102-104  ภาษาพม่า 4  (Burmese4) 2(1-2-3)  
102-111  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  2(1-2-3)
 (Bahasa Indonesia 1)   
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 22(1-2-3) 
(Bahasa Indonesia 2)     
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 32(1-2-3) 
(Bahasa Indonesia 3)   
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 42(1-2-3) 

               (English for Proficiency Test) 
**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน      3(2-2-5) 
               (Computer Coding for Everyone) 
101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)             3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)             3(2-2-5) 
101-211  ภาษาญี่ปุุน 1 (Japanese 1)             3(2-2-5) 
101-212 ภาษาญี่ปุุน 2 (Japanese 2)             3(2-2-5) 
101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)             3(2-2-5) 
101-214  ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)             3(2-2-5) 
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(Bahasa Indonesia 4)   
102-121  ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1  2(1-2-3) 
(Bahasa Malasia 1)    
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 22(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 2)    
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 32(1-2-3) 
(Bahasa Malasia 3)    
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4 2(1-2-3) 
(Bahasa Malasia 4)    
 
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า6  
หรือ 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรียนไม ่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรียนไม่น้อยกว่า 
6 หน่วยกิต 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 
121-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
              (Information Technology) 
121-102  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน3(2-2-5)  
              (Computer for Studies and Work) 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์ เรียนเพิ่มอีก จ านวน 3  
  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้
121-103  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                           3(3-0-6)
 (Life and Environment) 
121-104  อาหารเพื่อสุขภาพที่ด ี              3(3-0-6) 
(Food for Good Health) 
121-105  เคมีในชีวิตประจําวัน              3(3-0-6) 
(Chemistry in Daily Life) 
121-106  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6) 
              (Mathematics in Daily Life)  
121-107  สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล3(3-0-6) 
(Basic Statistics for Data Analysis)  
120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
(Man and Environment) 
125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม3(3-0-6)   
(Mathematics in Civilization)   
126-316 สถิติและความน่าจะเป็น     3(3-0-6) 
(Statistics and Probability)           
  

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              3(2-2-5)
  (Data Science and Visualization)              
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน       3(3-0-6)
 (Green Technology for Sustainable 
               Development) 
**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้าง 
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่    3(3-0-6) 
               (Logic and Design Thinking for Innovation  
               and Start Up)   
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน       3(2-2-5)  
               (Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน            3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)
 (Information Technology)   
*101-308  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 3(2-2-5)
 (Computer for Studies and Work) 
*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                           3(3-0-6)
 (Life and Environment) 
*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี     3(3-0-6)
 (Healthy Diet) 
*101-311  เคมีในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6)
 (Chemistry in Daily Life) 
*101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)
 (Mathematics in Daily Life)  
*101-313  สถิติในชีวิตประจําวัน                            3(3-0-6)              
  (Statistics in Daily life) 
101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม             3(3-0-6)
 (Mathematics in Civilization)   
101-315  สถิติและความน่าจะเป็น                 3(3-0-6)  
 (Statistics and Probability)            
 

- นักศึกษาสามารถเลือก 
เรียนรายวิชาใดๆก็ได ้
ใน 4 กลุ่มวิชาจํานวน 
  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย 
กิต 

4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยกิตให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
129-101   พลศึกษาและนันทนาการ    2(1-2-3)
 ( Physical Education and Recreation) 
129-102   ศิลปะและสังคีตนิยม  2(1-2-3) (Art 
and Music Appreciation)  

4.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร ์
**101-402  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต3(3-0-6)
   (Art and Music Appreciation)     
**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม               3(3-0-6)
  (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน             3(2-2-5)

- นักศึกษาสามารถเลือก 
เรียนรายวิชาใดๆก็ได ้
ใน 4 กลุ่มวิชาจํานวน 
  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย 
กิต 
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  (Designing Your Dream) 
**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต       3(2-2-5)
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์             3(2-2-5)
  (Creative Photography) 
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เหตุผล กลุ่มวิชา/รายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา/รายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
4  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
4.1 รายวิชาภาษาไทย  3 หน่วยกิต 
 
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  หรือ 
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 
4.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต 
114-101  ภาษาอังกฤษ 1 2 (1-2-3)  
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 2 (1-2-3  
114-201  ภาษาอังกฤษ 3 2 (1-2-3)  
114-202  ภาษาอังกฤษ 4หรือ 
114-301  ภาษาอังกฤษ 5 2 (1-2-3)  
114-302  ภาษาอังกฤษ 6 หรือ 
114-303  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2 (1-2-3)  
114-304  เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3)  
เพื่อการนําเสนอทางวิชาชีพ 
4.3 รายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 จํานวน 2 นก. 
4.3.1 กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
113-103 ภาษาจีน 1  
113-104 ภาษาจีน 2 
113-201 ภาษาจีน 3 
113-202 ภาษาจีน 4 
113-105 ภาษาญี่ปุุน 1  
113-106 ภาษาญี่ปุุน 2 
113-203 ภาษาญี่ปุุน 3 
113-204 ภาษาญี่ปุุน 4 
113-111 ภาษาเกาหลี 1  
113-112 ภาษาเกาหลี 2  
113-113 ภาษาเกาหลี 3 
113-114 ภาษาเกาหลี 4 
4.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 
102-101 ภาษาพม่า 1  
102-102 ภาษาพม่า 2  
102-103 ภาษาพม่า 3   
102-104 ภาษาพม่า 4  
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2 
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3  
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4  
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย  1 
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2  
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4  

17 
3 

 
3 
3 

12 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
4.1 รายวิชาภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
อ่ืน นอกเหนือภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า  5 นก. 
113-108 การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  หรือ 
113-109 การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 
4.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หน่วยกิต 
114-101  ภาษาอังกฤษ 1 2 (1-2-3)  
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 2 (1-2-3  
114-201  ภาษาอังกฤษ 3 2 (1-2-3)  
114-202  ภาษาอังกฤษ 4หรือ 
114-301  ภาษาอังกฤษ 5 2 (1-2-3)  
114-302  ภาษาอังกฤษ 6หรือ 
114-303  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2 (1-2-3)  
114-304  เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ 2 (1-2-3)  
เพื่อการนําเสนอทางวิชาชีพ 
4.3 รายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน 
4.3.1 กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
113-103 ภาษาจีน 1  
113-104 ภาษาจีน 2 
113-201 ภาษาจีน 3 
113-202 ภาษาจีน 4 
113-105 ภาษาญี่ปุุน 1  
113-106 ภาษาญี่ปุุน 2 
113-203 ภาษาญี่ปุุน 3 
113-204 ภาษาญี่ปุุน 4 
113-111 ภาษาเกาหลี 1  
113-112 ภาษาเกาหลี 2  
113-113 ภาษาเกาหลี 3 
113-114 ภาษาเกาหลี 4 
4.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 
102-101 ภาษาพม่า 1  
102-102 ภาษาพม่า 2  
102-103 ภาษาพม่า 3   
102-104 ภาษาพม่า 4  
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1  
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2 
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3  
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4  
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย  1 
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2  
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4  

17 
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 หมวดวิชาเฉพาะจ านวน 90หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาแกนจ านวน 30หน่วยกิต  เท่าเดิม 

 

 

 
  

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
เหตุผล กลุ่มวิชา/รายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา/รายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน  30 กลุ่มวิชาแกน  30  
ให้เรียน 30 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้  ให้เรียน 30 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้   
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 คงเดิม 
130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 คงเดิม 

130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 3 130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 3 คงเดิม 

131-103 การบัญชีการเงิน 1 3 131-103 การบัญชีการเงิน 1 3 คงเดิม 

131-104 การบัญชีการเงิน 2 3 131-104 การบัญชีการเงิน 2 3 คงเดิม 

131-204 การบัญชีบริหาร 3 131-204 การบัญชีบริหาร 3 คงเดิม 

132-203 การเงินธุรกิจ 3 132-203 การเงินธุรกิจ 3 คงเดิม 

133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 3 133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล 3 คงเดิม 

134-201 หลักการจัดการ 3 134-201 หลักการจัดการ 3 คงเดิม 

136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3 136-301 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3 คงเดิม 



110 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับจ านวน 48 หน่วยกิต เท่าเดิม  
 

 

 

  

หลักสูตรเดิม(พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) 
เหตุผล กลุ่มวิชา/รายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา/รายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ  48 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  48  
137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งาน
สําหรับองค์กร 

3 137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งาน
สําหรับองค์กร 

3 คงเดิม 

191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ 3 191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ 3 คงเดิม 

191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ 3 191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ 3 คงเดิม 

191-201  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

3 191-201  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 

3 คงเดิม 

191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ 3 191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ 3 คงเดิม 

191-203 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 191-203 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 คงเดิม 

191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3 191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3 คงเดิม 

191-301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ธุรกิจ 

3 191-301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ธุรกิจ 

3 คงเดิม 

191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ 3 191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ 3 คงเดิม 

191-305 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 3 191-305 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 3 คงเดิม 

191-306 การจัดทําเหมืองข้อมูลและการ 
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

3 191-306 การจัดทําเหมืองข้อมูลและการ 
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

3 คงเดิม 

191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร ์ 3 191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร ์ 3 คงเดิม 

191-413 การพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจบนอุปกรณ์
ไร้สาย 

         3 191-413 การพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจบนอุปกรณ์
ไร้สาย 

         3 คงเดิม 

191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ 
Startup 

3 191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ 
Startup 

3 คงเดิม 

191-416 การตลาดออนไลน์และสื่อทางสังคม 3 191-416 การตลาดออนไลน์และสื่อทางสังคม 3 คงเดิม 

191-417 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและ
ปัญญาประดิษฐ์สําหรับงานธุรกิจ 

3 191-417 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและ
ปัญญาประดิษฐ์สําหรับงานธุรกิจ 

3 คงเดิม 
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 กลุ่มวิชาเอกเลือกจ านวน 15 หน่วยกิต เท่าเดิม 

 

  

หลักสูตรเดิม(พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
เหตุผล กลุ่มวิชา/รายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา/รายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 คงเดิม 

ให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาน้ี  ให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาน้ี  คงเดิม 

191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 3 191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 3 คงเดิม 

191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 3 191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล 3 คงเดิม 

และเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้อีกจ านวน 9 นก.  และเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้อีกจ านวน 9 นก.  คงเดิม 

190-490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 190-490 เตรียมสหกิจศึกษา 1 คงเดิม 

190-491 สหกิจศึกษา 5 190-491 สหกิจศึกษา 5 
191-303 การจัดการทรัพยากรเครือข่าย 3 191-303 การจัดการทรัพยากรเครือข่าย 3 คงเดิม 

191-405 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 191-405 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 คงเดิม 

191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ        3 191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ        3 คงเดิม 

191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ 3 191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ 3 คงเดิม 

191-418 เทคโนโลยีการทําเสมือนจริง 3 191-418 เทคโนโลยีการทําเสมือนจริง 3 คงเดิม 

191-421 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านธุรกิจดิจิทัล 3 191-421 การศึกษาเฉพาะเร่ืองด้านธุรกิจดิจิทัล 3 คงเดิม 
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 กลุ่มวิชาเลือกเสรีจ านวน 6 หน่วยกิต  เท่าเดิม 

 

  

หลักสูตรเดิม(พ.ศ. 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 
เหตุผล กลุ่มวิชา/รายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
กลุ่มวิชา/รายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสร ี 6 วิชาเลือกเสร ี 6  

เลือกจากรายการวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 

 เลือกจากรายการวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 สาระในการปรับปรุง 

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง   3(3-0-6)   
 (Principles of Economics and Philosophy of 
             Sufficiency Economy) 
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัด เพื่อให้เกิด อรรถประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยด้านมห
ภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค 
การออม การลงทุน ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณของ
รัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และ
ด้านจุลภาคว่าด้วยพฤติกรรมของผู้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทฤษฎี
การเลือกของผู้บริโภค ทฤษฎีต้นทุน และโครงสร้างของตลาด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยการดําเนินการตามสายกลาง โดย
มิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว ทั้งในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ และ
ระดับประเทศ เพื่อปูองกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และ
เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างยั่งยืน 

*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน3(3-0-6) ( Sufficiency Economy 
Philosophy for 
               Sustainable Development) 
หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทัน
ทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การ
ดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือ
กรณีศึกษา 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต3(3-0-6) 
(Philosophy, Religions and Life Style) 
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนา
กับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา 
หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การ
พัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนา
ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต3(3-0-6)
 ( Philosophy, Religions and Life Style)  
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนา
กับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา 
หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การ
พัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนา
ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

100-103   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต  3(2-2-5)  
(Principles of Logics and Thinking Skill for 
             Lifelong Learning)   
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง
นิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต 
และการ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพิ่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

101-108 หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อ  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3(2-2-5)  
(Principles of Logics and Thinking Skill for  
             Lifelong Learning)   
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง
นิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต 
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพิ่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ3(3-0-6)
 ( Human Relations and Personality 
             Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา และการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสม 

*101-109มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6)
 ( Human Relations and Personality 
              Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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ตลอดจนมารยาททางสังคม มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกาย

การแต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่
ชัดเจนและใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  
 

100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
(Psychology in Daily Life)   
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
การพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น การ
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้ การอธิบายสาเหตุ
แห่งพฤติกรรมและการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ บุคลิกภาพ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ การจัดการกับความเครียดและความขัดแย้งทางจิต 
สุขภาพจิตและการปรับตัว 
 

*101-110จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน3(3-0-6) 
(Psychology in Daily Life)   
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
เรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม่                         3(3-0-6) 
             (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบโลกใหม่ 
ความสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อโลกปัจจุบัน ความ
เป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่ออาเซียน อาทิ ปัจจัย
ทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
สภาพการณ์และปัญหาของอาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและ
ประชาคมโลก บทบาทของชาติมหาอํานาจต่ออาเซียน 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 
 

*101-111อาเซียนในโลกยุคใหม่            3(3-0-6)  
(ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจ
ของโลก ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคง
อยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน
และประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

100-107 อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6) 
(Civilization Studies) 
อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย 
ปัจจัยที่กําหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่อง
ธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ การศึกษา 
ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มของสังคมและวัฒนธรรม 
 

*101-112 อารยธรรมศึกษา 3(3-0-6) 
(Civilization Studies) 
อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลก
ในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อน
บ้านในกลุ่มอาเซียน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

100-108 ทักษะการศึกษา  3(2-2-5) 
(Study Skills)  
คุณค่าของการศึกษา และวิธีการศึกษาที่สัมฤทธิ์ผลโดยวิเคราะห์
เจตคติ  และคุณค่าของตนเอง  ของชีวิต  และความสัมพันธ์กับ
การศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษาทักษะที่จําเป็นสําหรับการศึกษา 
อาทิ การใช้ห้องสมุด  การสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การส่ือสารใหม่  และที่เป็นปัจจุบัน  ศึกษาปัญหา และอุปสรรคใน
การศึกษา  การนําเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุงทักษะ
การวิเคราะห์หลักการคิดเชิงวิพากษ์  และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  
การทํางานเป็นทีม  การบริหารเวลาในการศึกษา  การบริหาร
ความขัดแย้งทางการศึกษา  ทักษะการอ่าน ฟัง การจดบันทึก การ
จับประเด็น  การจัดทํารายงาน และการนําเสนอ รวมทั้งทักษะ
การใช้ชีวิตที่สําคัญ ได้แก่ ทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคล  
และทักษะการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ฯลฯ 
 

*101-113  ทักษะการศึกษา3(2-2-5)  
(Study Skills)  
คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา 
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ 
การบริหารเวลา   

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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111-101  จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)  
(General Psychology)  
แนวทางการศึกษา และความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติกรรม เปูาหมายของวิชาจิตวิทยา และคุณค่าในทางปฏิบัติ 
การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
สติปัญญา และการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 

101-114 จิตวิทยาทั่วไป                                 3(3-0-6) 
(General Psychology)  
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติกรรม เปูาหมายของวิชาจิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ 
การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 
สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-102  สังคมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 
(Introduction to Sociology)   
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  พิจารณาความสําคัญและวิวัฒนาการของ
สถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)  
(Introduction to Sociology)   
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ 
โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-103  หลักเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6) 
(Principle of Economics)   
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรร
ทรัพยากรพฤติกรรมของผู้บริโภค แนวความคิดเรื่อง
อรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้
ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและ
บริการของปัจจัยการผลิต ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิตโดย
ย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
 

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6)  
(Principle of Economics)   
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรร
ทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค แนวความคิดเรื่อง
อรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้
ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและ
บริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และ
ไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิตโดยย่อใน
ส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-106  สันติภาพศึกษา 2(2-0-4) 
(Peace Studies) 
ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา 
กระบวนการส่ือสารของมนุษย์และระดับภาษาที่ใช้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน ทฤษฎีและแนวความคิดของการเมืองและ
เศรษฐกิจในระบบต่างๆ สาเหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และศาสนา อันนําไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธและ
สงคราม ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
วิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
ปราศจากความรุนแรงทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว องค์กร 
สังคม รวมทั้งในระดับชาติและในระดับโลกวิธีการในการลดกําลัง
อาวุธ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิมนุษยชน  
บทบาทของสหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ในการผดุงรักษา
สันติภาพของโลก 
 

- ยกเลิก 

111-107  ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4)
 ( Introduction to Intellectual Property) 
ความสําคัญของการปกปูองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการ
ส่งเสริมความคิดริเร่ิมของมนุษย์ตลอดจนการพัฒนาความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพัฒนาการด้านศิลปะและ
วรรณกรรมความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล  
ธุรกิจ  และองค์กรประเภทต่าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับ

- ยกเลิก 
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ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า 
รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และ
เครื่องหมายการค้า  เช่น สนธิสัญญา WTO  TRIP’s  และ  
Patient Cooperation Treaty  บทบาทของ WIPO  ในการ
ส่งเสริมการปกปูองทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจน
การบริหารให้เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
การเรียนการสอนจะเน้นกรณีศึกษา ด้านการประยุกต์หลักการ
ทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในทางเทคโนโลยี 
ธุรกิจ ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ 
 
112-101  อารยธรรม 3(3-0-6) 
(Civilizations)  
ประวัติความเป็นมาของอารยธรรม  และวิวัฒนาการของ
มนุษยชาติโดยสังเขป อารยธรรมแม่บททั้งตะวันตกและตะวันออก 
ซ่ึงได้ทิ้งมรดกให้กับโลกในยุคปัจจุบัน อารยธรรมยุคฟื้นฟูศิลปะ
วิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการปฏิวัติทางภูมิปัญญา ศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ ในด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ 
 
 

- ยกเลิก 

112-102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์ 
   3(3-0-6)  
 ( Fundamental of Philosophy and Logic) 
พื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ 
สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุค
โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ศึกษาลักษณะความคิด กระบวนการของ
ความคิดอย่างมีเหตุผล ทั้งแบบนิรนัยอุปนัยโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน 

- ยกเลิก 

112-103  มนุษย์กับวรรณกรรม 3(3-0-6) 
(Man and Literature)   
ความหมาย กําเนิด และรูปแบบต่าง ๆ ของวรรณคดี  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ การแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
วรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณ์ และ
ค่านิยมของมนุษย์ อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บท
กวี นวนิยาย เร่ืองสั้น ความเรียงและบทความที่มีค่าชี้ให้เห็น
ปัญหาของมนุษย์ในภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม
ตลอดจนมรดกอารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อนักเขียนเหล่านั้น 

- ยกเลิก 

112-104  มนุษยกับศิลปะ 3(3-0-6) 
(Man and Arts) 
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทรรศนะของปรัชญาเมธี และ
ศิลปินกลุ่มสําคัญ ๆ เกี่ยวกับ “ความงาม” มรดกทางอารยธรรมที่
มีต่อศิลปะและดนตรีในยุคสมัยที่สําคัญ ๆ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึง
ยุคปัจจุบัน ความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะและดนตรีทั้งของไทย
และสากล รู้จักผลงานอันยิ่งใหญ่ที่มาจากแรงบันดาลใจของศิลปิน
ในสาขาต่างๆ  ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และ
สากล ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจําวันได้ 

- ยกเลิก 

112-106  ไทยศึกษา 3(3-0-6) - ยกเลิก 
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(Thai Studies)  
ความเป็นมาของชุมชนไทย  ปัจจัยที่กําหนดลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมไท ย ความรู้เรื่องธรรมชาติและประยุกตวิทยาใน
สังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา พิธีกรรม  
การละเล่นพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  
นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ การศึกษาค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้ม
สังคมและวัฒนธรรม 
112-107   ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
(Comparative Religions)   
ศาสนาที่สําคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ (ฮินด)ู ยิว ชินโต  
เต๋า เชน พุทธ ขงจื้อ คริสต์ อิสลาม บาไฮ โดยนําศาสนาต่าง ๆ 
ดังกล่าวมาเปรียบเทียบในหัวข้อที่สําคัญ ๆ เช่นเปรียบเทียบเรื่อง
กาลเวลาและสถานที่ เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปัจจุบัน 
ศาสนาฝุายเทวนิยมกับอเทวนิยม การสร้างและการสลายโลก 
ศรัทธาและฐานะของมนุษย์ ชีวิต อุปนิสัยและการปฏิบัติแห่ง
ศาสดา สังคมในสมัยนั้น ๆ อภินิหาร วิธีประกาศศาสนา นักพรต 
คําสอนเรื่องความหวังให้ผู้มาโปรด และเปรียบเทียบหลักความดี
อันสูงสุด 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก 

112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว 2(2-0-4)  
(Family Life Planning)   
ความรู้เข้าใจในความสําคัญของความแตกต่างเกี่ยวกับเพศศึกษา  
ตระหนักในพัฒนาการของสัมพันธภาพ และนําไปสู่แนวคิดที่
ถูกต้องด้านชีวิตสังคม ความรับผิดชอบต่อตนเองในการดําเนินชีวิต
ภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เน้นการ
เตรียมการวางแผนชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้ง
การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านวัฒนธรรมและ
ด้านสังคม 

- ยกเลิก 

112-109 ดนตรีปฏิบัติ 2(1-2-3)  
(Music Practice)  
ประวัติ ลักษณะ และชนิดของศิลปะและดนตรี เสียงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อดนตรี คุณค่าของศิลปะ  
และดนตรีกับการดํารงชีวิตลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้ง
เครื่องดนตรีไทยและสากล  ฝึกทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
อย่างน้อย 1 ชนิด การฝึกซ้อมเบื้องต้นที่ถูกต้องทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบผสมวง การอ่านโน้ตดนตรี ทักษะในการฟังเพื่อให้ซาบซึ้งถึง
คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมและการเล่นดนตรี 

- ยกเลิก 

 **101-102ความเป็นพลเมืองในสังคมไทย 
และสังคมโลก  3(3-0-6) 
    (Civic Literacy in Thai and Global  
                Context)   
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
กลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศ
ไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการ
ทางความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้หน้าที่
ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของ
ประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

เปิดใหม่ 

 **101-103การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ 
เพื่อความเป็นผู้น า    3( 2-2-5) ( Designing Your 

เปิดใหม่ 
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Self and Personality for 
                Leadership) 
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเปูาหมายในชีวิต 
การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
เสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อื่น 
การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม   

 **101-104  การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด3(3-0-6) 
(Smart Money Management)  
การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เปูาหมายการเงิน การ
บริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การ
วางแผนภาษี การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน 
การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

เปิดใหม่เพื่อพัฒนา 
financial literacy 

 **101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
          3(2-2-5) 
 (Community Explorer and Service Learning) 
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็น
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริม
ทักษะการเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิต
และทักษะด้านสังคม การส่ือสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ 
การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรม
บริการชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและ
นักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่าง
ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 

 

 **101-106  กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว 3(3-0-6)    
(Politics and Law in Everyday Life) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร 
และกฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม 

 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
113-108   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
(Thai Usage for Communication)  
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดภาษาเขียน และการส่ือสาร 
ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและ
ไม่เป็นทางการสํานวนโวหาร คําราชาศัพท์ หลักการอ้างอิง การ
สื่อสารทางโทรศัพท์ หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมาย
สมัครงาน การเขียนประวัติของตนเอง การบันทึกและการสรุป
ความ การเขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

*101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3(2-2-5) 
(Thai Language for Communication) 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับ
ใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และ
วิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
แก้คําอธิบายรายวิชา 

113-109   การใช้ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ            3(2-2-5) 
(Thai Usage for Presentation)  
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเช่ือม สํานวนโวหาร 
การออกเสียงคําที่ถูกต้อง และการพูดในสถานการณ์ต่างๆ การ
แสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ 
การนําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน ตลอดจน
การเขียนโครงการ การเลือกช่องทางการส่ือสาร และการอ่าน

*101-202  ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ                3(2-2-5) 
(Thai Language for Presentation)  
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การ
นําเสนอข้อมูลทางวิชาการการนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความ
น่าเช่ือถือการเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
แก้คําอธิบายรายวิชา 



120 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 สาระในการปรับปรุง 
ข้อมูลเชิงสถิติ 
114-101  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1) 2(1-2-3)  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกการ
ฟังในระดับประโยค การพูดเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน เช่น 
การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะนํา การแสดงความยินดีหรือ
เสียใจและอื่นๆเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึก
ทักษะการอ่านข้อความในระดับประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้
ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ ศึกษาการใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยคที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- ยกเลิก 

114-102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2) 2(1-2-3)  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ศึกษา
วัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของเจ้าของภาษา ปัญหาและความ
แตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนําไปสู่ทักษะการพูด โดยการ
ใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ดี ฝึกทักษะการอ่านขั้นต้น 
ประกอบด้วยการจับใจความและรายละเอียดต่างๆ ความสัมพันธ์
ของประโยคหลักและประโยคขยาย ฝึกการอ่านในระดับเร่ือง
รวมทั้งการเขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยค ศัพท์และสํานวนอื่นๆ 
ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- ยกเลิก 

114-201  ภาษาอังกฤษ 3 (English 3) 2(1-2-3)  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น 
ฝึกการฟังและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีระดับ
ความยากมากขึ้น เช่น การพูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ การเล่า
เร่ืองและอื่นๆ ฝึกการอ่านในระดับเร่ืองที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ศึกษา
การเขียน อนุเฉทและข้อความต่างๆโดยเน้นความถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน 

- ยกเลิก 

114-202  ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทักษะการเขียนย่อความ การจดบันทึก 
การจับใจความจากข้อความหรือบทความที่อ่านหรือฟังจากผู้สอน
หรือเทปบันทึกเสียง ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเร่ืองที่กําหนด
หรือตามความสนใจ โดยสามารถใช้สํานวนที่ถูกต้องตามความนิยม
และหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบ
มาตรฐาน  

- ยกเลิก 

114-301  ภาษาอังกฤษ 5 (English 5) 2(1-2-3)  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝึกฝนทักษะ ทั้งสี่ทักษะเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบ
ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

- ยกเลิก 

114-302  ภาษาอังกฤษ 6(English 6) 2(1-2-3)  
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝึกฝนทักษะ ในระดับที่ยากขี้นทั้งส่ีทักษะเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

- ยกเลิก 

114-303   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 2(1-2-3) 
(English Usage for Profession) 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการส่ือสาร ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและ
ภาษาพูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ หลักการพื้นฐาน ใน
การแปลอย่างเป็นระบบ ศัพท์เทคนิคและศัพท์เฉพาะของ
สาขาวิชา ทั้งการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ 

- ยกเลิก 
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114-304   เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอทาง 
วิชาชีพ   2(1-2-3)  
 ( English Presentation Techniques for  
             Profession) 
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเช่ือม โวหาร การ
ออกเสียงคําที่ถูกต้อง และการพูด ในสถานการณ์ต่างๆ การแสดง
ความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ การ
นําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน 

- ยกเลิก 

113-103   ภาษาจีน 1(Chinese 1) 2(1-2-3)  
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึก
สนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

101-209 ภาษาจีน 1  ( Chinese 1) 3(2-2-5)  
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ 
300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึก
สนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-104 ภาษาจีน 2 ( Chinese 2) 2(1-2-3)  
ฝึกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-
ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเร่ืองที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา    

101-210 ภาษาจีน 2  ( Chinese 2) 3(2-2-5)  
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-
ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเร่ืองที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-201  ภาษาจีน 3 (Chinese 3) 2(1-2-3)  
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเร่ืองที่
เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา  

- ยกเลิก 

113-202  ภาษาจีน 4 (Chinese 4) 2(1-2-3) ฝึกเรียบ
เรียงประโยคเชิงซ้อนอื่นๆ มากขึ้น ศึกษาความแตกต่างระหว่าง
ตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย่อจีน สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเร่ือง
ที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 
    

- ยกเลิก 

113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1( Japanese 1) 2(1-2-3)  
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุุนขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุุนและไวยากรณ์ศึกษาระบบเสียงและโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาญี่ปุุน ฝึกทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียน
ด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 ( Japanese 1) 3(2-2-5)  
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุุนขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุุน ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุุน คําศัพท์ และ สํานวน
อย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วย
ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2 ( Japanese 2) 2(1-2-3)  
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน
ขึ้น และคําศัพท์ใหม่ ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆอย่างง่าย 

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  ( Japanese 2) 3(2-2-5)  
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น 
คําศัพท์และสํานวนอย่างง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉท
ในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

113-203 ภาษาญี่ปุ่น 3 ( Japanese 3) 2(1-2-3)  
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาการอ่านคันจิจากที่ได้
ศึกษามาก่อนหน้านี้ 

- ยกเลิก 

113-204 ภาษาญี่ปุ่น 4 ( Japanese 4) 2(1-2-3)  
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุุน เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของญี่ปุุน พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแบบคันจิ 
เรียนรู้คําศัพท์เพิ่มเติม ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

- ยกเลิก 

113-111 ภาษาเกาหลี 1 ( Korean 1) 2(1-2-3)             
ตัวอักษรระบบเสียงและรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟังและ
การพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   

101-213 ภาษาเกาหลี 1  ( Korean 1) 3(2-2-5)  
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการ
พูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-112 ภาษาเกาหลี 2 ( Korean 2) 2(1-2-3) ฝึกทักษะ
การฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่
ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  ( Korean 2) 3(2-2-5)             
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
เกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ใน

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 



122 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 สาระในการปรับปรุง 
ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช้
สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย 

ชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับ
ชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวนอย่างง่าย 

113-113 ภาษาเกาหลี 3 ( Korean 3) 2(1-2-3)  
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การ
อ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่
เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

113-114 ภาษาเกาหลี 4 ( Korean 4) 2(1-2-3)  
พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ่าน พัฒนาการอ่านและการ
เขียน เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทํา
ความเข้าใจภาษาเกาหลีที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่าง
ถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-101 ภาษาพม่า 1 ( Burmese 1) 2(1-2-3)  
ตัวอักษรระบบเสียงและรูปแบบประโยค เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐาน
ของภาษาพม่าคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟังและ
การพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

- ยกเลิก 

102-102 ภาษาพม่า 2 (Burmese 2)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
พม่าที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-103 ภาษาพม่า 3 ( Burmese 3) 2(1-2-3)  
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษาพม่า ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะ
การสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-104 ภาษาพม่า 4 ( Burmese 4) 2(1-2-3)  
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ประเพณีของพม่า พัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร เรียน
คําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจ
ภาษาพม่าที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1 2(1-2-3)  
(Bahasa Indonesia 1)   
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และ
สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยค
สนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   

- ยกเลิก 

102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2 2(1-2-3)  
(Bahasa Indonesia 2)   
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
บาฮาซาอินโดนีเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์
ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3 2(1-2-3)  
(Bahasa Indonesia 3)   
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารใน

- ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 สาระในการปรับปรุง 
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์
เพิ่มเติม 
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย4 2(1-2-3)  
(Bahasa Indonesia 4)   
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ประเพณีของอินโดนีเซียพัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร 
เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความ
เข้าใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้
อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1 2(1-2-3)  
(Bahasa Malaysia 1)   
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮาซามาเลเซีย 
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ 
อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่าง
ง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

- ยกเลิก 

102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 22(1-2-3)  
(Bahasa Malaysia 2)   
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
บาฮาซามาเลเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3 2(1-2-3)  
(Bahasa Malaysia 3)   
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซียที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์
เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4 2(1-2-3)  
(Bahasa Malaysia 4)   
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร 
เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความ
เข้าใจภาษาบาฮาซามาเลเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้
อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

 **101-203  ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น 3(2-2-5)
 ( English for Remediation)  
การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน 
(Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) 
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน ได ้
คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการ
สื่อสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความ
สั้นๆ การต้ังคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่ายใน
ระดับคํา วลี และประโยคสั้นๆ 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา101-203 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการปรับพื้น (English for Remediation) 

เปิดใหม่ 

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน3(2-2-5) เปิดใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 สาระในการปรับปรุง 
 ( Daily Life English)         
คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการ
สื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อในชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล 
และสถานการณ์ปัจจุบัน 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ( Daily Life English) และให้ได้
เกรด A ในรายวิชาดังกล่าว 

 **101-205  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 
                (English for Academic Study)  
การฝึกทักษะที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การ
อ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และคําศัพท ์

เปิดใหม่ 

 **101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอแบบมืออาชีพ
   3(2-2-5) 
                (English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเช่ือม โวหาร การออก
เสียงคํา และการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็น
และการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน 

เปิดใหม่ 

 **101-207  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน
                        3(2-2-5) 
                (English for Proficiency Test)  
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนเพื่อการสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้
นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึก
เทคนิคที่เป็นประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ 

เปิดใหม่ 

 **101-208การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ส าหรับทุกคน3(2-2-5)
   (Computer Coding for Everyone) 
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพ
ทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การ
ประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับ
ข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้
งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตร์และ
กราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  

เปิดใหม่ 

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)  
(Information Technology)  
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้าที่การทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบ
การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
ประมวลผลคํา และการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

*101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
(Information Technology)   
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้าที่การทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบ
การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งาน
โปรแกรมประมวลผลคําการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-102  คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน 
           3(2-2-5) 
 (Computer for Studies and Works)       
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟูมข้อมูลและ
สารสนเทศ อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ

*101-308คอมพิวเตอร์ส าหรับการศึกษาและการท างาน 
   3(2-2-5)  
 ( Computer for Studies and Works)       
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟูมข้อมูล 
อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้าน

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 สาระในการปรับปรุง 
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการ
ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน และโปรแกรมนําเสนอ
งาน 

คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน
โปรแกรมตารางทํางาน  โปรแกรมนําเสนองาน 

121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)           
(Life and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยชี้ให้เห็นถึง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
ในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)           
(Life and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ต่อมลภาวะและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                         3(3-0-6)
 (Food for Good Health)  
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในกระบวนการผลิต ข้อเท็จจริงและความเชื่อ
เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารกับ
โรค และแนวโภชนาการเพื่อการบําบัด ฉลากโภชนาการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของ
อาหาร 

*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี3(3-0-6) 
(Healthy Diet)   
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและ
พลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค โภชนาการเพื่อการปูองกันและ
การบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อน
และการเสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความเชื่อ
ของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหาร
และทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-105 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          3(3-0-6) 
(Chemistry in daily life)   
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสารโลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สําคัญในชีวิตประจําวัน อาทิ แก้ว กระดาษ 
สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและ
สารเสพติดดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 
สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวันการปูองกันและแก้พิษ
จากสารเคมี 

*101-311  เคมีในชีวิตประจ าวัน3(3-0-6) 
(Chemistry in Daily Life)   
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สําคัญในชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและ
สีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง 
สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การปูองกันและแก้พิษจากสารเคมี 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life)  
ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
กับตัวเลขและสัญลักษณ์คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การ
ประยุกต์ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น การสร้างตัวแบบและการแก้ปัญหา
ตัวแบบการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

*101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life)  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
แปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล         3(3-0-6) 
 (Basic Statistics for Data Analysis) 
ความรู้พื้นฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต ลักษณะของ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวินาม การแจก
แจงแบบปัวซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

*101-313  สถิติในชีวิตประจ าวัน3(3-0-6) 
 ( Statistics in Daily Life) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึก
ข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่ายประจําวัน การบันทึกข้อมูลทาง
ธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการ
ตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน และ 
การพยากรณ์อากาศ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อ
วิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                          3(3-0-6) 
(Man and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  ปัญหาเร่ืองมลภาวะของ
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  การสูญเสียความหลากหลายทาง

- ยกเลิก 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 สาระในการปรับปรุง 
ชีวภาพ  การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ  ปัญหาของการ
เพิ่มประชากร  การอนุรักษ์ปุาไม้  ต้นน้ํา  ลําธาร  การใช้ผืนดิน
และน้ําเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาพื้นดินและน้ําที่
เส่ือมโทรมให้กลับคงสภาพที่ดี  โดยวิธีการทางธรรมชาติ  รวมถึง
การปูองกันการทําลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้อยู่ในสภาพ
สมดุลกับการดํารงชีวิตมนุษย์อย่างมีความสุข  โดยการทําให้
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติดีขึ้น 
125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม 3(3-0-6)  
(Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ
การคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้
ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจํานวนและ
พัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้
พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม   3(3-0-6)  
(Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ
การคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้
ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจํานวนและ
พัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้
พื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

126-316 สถิติและความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
(Statistics and Probability)   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจก
แจง แบบทวินาม แบบปัวซอง และแบบปกติ การแจกแจงของ
ค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนและ
สัดส่วนของประชากร การหาค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทําสอบสมมติฐานสําหรับหนึ่งและสอง
ประชากร 

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น3(3-0-6) 
(Statistics and Probability)   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความถี่ การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและ
สัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 **101-301  ทักษะดิจิทัลส าหรับศตวรรษที2่1        3(2-2-5) 
    (Digital Literacy for 21ST Century) 
ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความ
ปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น ความเส่ียงในการใช้งานทาง
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคม
ออนไลน์ การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซ้ือสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง
ความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้าง
อินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    

เปิดใหม่ 

 **101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ 3(2-2-5)  
 ( Data Science and Visualization)        
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การ
ใช้ประโยชน์และการตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล 
การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แอพลิเคชัน 
 

เปิดใหม่ 

 **101-303เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3(3-0-6)            
 ( Green Technology for Sustainable 
                Development) 
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัด
การพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี

เปิดใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 สาระในการปรับปรุง 
สมัยใหม่ 

 **101-304  ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้าง 
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่     3(3-0-6)  
(Logic and Design Thinking for  
                 Innovation and Start Up)    
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรม
และธุรกิจใหม่ การสํารวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์
เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับ
ความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 

เปิดใหม่ 

 **101-305การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งส าหรับทุกคน  3(2-2-5)               
(Internet of Thing for Everyone) 
ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การ
สื่อสารข้อมูลภายในและการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการ
เช่ือมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 

เปิดใหม่ 

 **101-306ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน    3(2-2-5)
    ( Living Lab for Campus Sustainability) 
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการ
ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและ
ประยุกต์ใช้ในสถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหาร
โครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อ
ประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

เปิดใหม่ 

4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 4. กลุ่มวิชาพลศึกษาสุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 
129-101   พลศึกษาและนันทนาการ                     2(1-2-3) 
(Physical Education and Recreation)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความสําคัญและ
ความจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมถึง
ศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ  ความต้องการนันทนาการใน
วัยต่าง ๆ การจัดการและการบริหารนันทนาการและให้เลือกพล
ศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพื่อศึกษากฎ กติกา มารยาท และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งฝึกทักษะการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจน
การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง 

- ยกเลิก 

129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม                          2(1-2-3) 
(Art and Music Appreciation)  
ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการทาง
สุนทรียศาสตร์ และลักษณะสําคัญของศิลปะและดนตรีแต่ละแบบ 
ปลูกฝังความเข้าใจการเห็นคุณค่าและความชื่นชมในศิลปะและ
ดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นสําคัญในด้านต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปิน เบื้องหลังการสร้างสรรค์
ผลงานเหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรีในฐานะ 
เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย์ 

- ยกเลิก 

 **101-401  ชีวิต สุขภาวะ และการออกก าลังกาย3(2-2-5) 
(Life, Well-Being and Sports)           
 สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการ
เลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริม

เปิดใหม่ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2562 สาระในการปรับปรุง 
อาหารที่ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลัง
กาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆใน
ร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถ ภาพของร่างกาย 
และการออกกําลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อการแข่งขัน 

 **101-402  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
(Art and Music Appreciation)      3(3-0-6) 
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัย
ต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความ
ซาบซึ้งในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน และคุณค่า
ความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลง
จิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์     

เปิดใหม่ 

 **101-403นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม  3(3-0-6) ( Thai 
Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มี
คุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติความเชื่อและ
ค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  
แนวทางอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

เปิดใหม่ 

 **101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน        3(2-2-5) 
 ( Designing Your Dream)  
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเร่ืองที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการ
ของตนเอง ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์
สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เปิดใหม่ 

 **101-405โยคะ สมาธิ และศิลปะการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 
 ( Yoga, Meditation and Art of Living) 
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญาโยคะ 
ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะ
ประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อน
คลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึก
โยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการ
ดํารงชีวิต 

เปิดใหม่ 

 **101-406การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)  
 ( Creative Photography) 
การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้อง
โทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้
ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การส่ือสารด้วย
ภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบศิลป์ พื้นฐานการจัดองค์ประกอบ
ภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ 
แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการส่ือ
ความหมาย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
วิชาแกนทางธุรกิจในระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) สาระการแก้ไข 
130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ               3 (3-0-6)  
130-104Business Economic 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรม
ส่วนรวมของการบริโภค  การออม การลงทุน  บทบาทของรัฐบาล 
สภาวะทางการเงิน ความผันผวนของรายได้ประชาชาติ  การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ   ตลอดจนความสัมพันธ์ของ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

130-104 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ               3 (3-0-6)  
130-104Business Economic 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรม
ส่วนรวมของการบริโภค  การออม การลงทุน  บทบาทของรัฐบาล 
สภาวะทางการเงิน ความผันผวนของรายได้ประชาชาติ  การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ   ตลอดจนความสัมพันธ์ของ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

คงเดิม 

130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
130-302 Business Law 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและกฎหมายว่า
ด้วยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ซ้ือขาย เช่าทรัพย์ 
เช่าซ้ือ ยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้าประกันภัย ตั๋ว
เงิน เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ้นส่วนและบริษัทและกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เป็นต้น 

130-302 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
130-302 Business Law 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและกฎหมายว่า
ด้วยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เช่น ซ้ือขาย เช่าทรัพย์ 
เช่าซ้ือ ยืม คํ้าประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้าประกันภัย ตั๋ว
เงิน เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ้นส่วนและบริษัทและกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เป็นต้น 

คงเดิม 

130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 3 (3-0-6) 
130-405 Strategic Managementfor Competitiveness 
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ 
แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ ครอบคลุม
กระบวนการต้ังแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกําหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์การ ระดับ
หน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพื่อให้องค์การเกิดความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน 3 (3-0-6) 
130-405 Strategic Managementfor Competitiveness 
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ 
แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ์ ครอบคลุม
กระบวนการต้ังแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกําหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์การ ระดับ
หน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพื่อให้องค์การเกิดความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

คงเดิม 

131-103 การบัญชีการเงิน 1 3 (3-3-6) 
131-103 Financial Accounting 1 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี วงจรการ
บัญชี งบการเงินและการนําเสนองบการเงิน หลักและวิธีการบันทึก
ข้อมูลทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
กระดาษทําการ การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มสมุดรายวันเฉพาะจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

131-103 การบัญชีการเงิน 1 3 (3-3-6) 
131-103 Financial Accounting 1 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี วงจรการ
บัญชี งบการเงินและการนําเสนองบการเงิน หลักและวิธีการบันทึก
ข้อมูลทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด
กระดาษทําการ การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มสมุดรายวันเฉพาะจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 

คงเดิม 
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131-104 การบัญชีการเงิน 2 3 (3-3-6) 
131-104 Financial Accounting 2 
วิชาบังคับก่อน : 131-101 การบัญชีขั้นต้น 1 
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย เงิน
ลงทุน ตั๋วเงินรับลูกหนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินหมุนเวียน 
หนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนของเจ้าของ การบัญชีสําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม ระบบใบสําคัญ งบกระแสเงินสด 

131-104 การบัญชีการเงิน 2 3 (3-3-6) 
131-104 Financial Accounting 2 
วิชาบังคับก่อน : 131-101 การบัญชีขั้นต้น 1 
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย เงิน
ลงทุน ตั๋วเงินรับลูกหนี้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินหมุนเวียน 
หนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนของเจ้าของ การบัญชีสําหรับกิจการ
อุตสาหกรรม ระบบใบสําคัญ งบกระแสเงินสด 

คงเดิม 

131-204 การบัญชีบริหาร 3 (3-3-6) 
131-204 Managerial Accounting 
วิชาบังคับก่อน: 131-103การบัญชีการเงิน 1 
การบัญชีบริหารและแนวคิดต้นทุน ต้นทุนงานสั่งทํา ต้นทุนฐาน
กิจกรรม ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-
กําไรการวางแผนกําไร งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง การวัดผลการปฏิบัติงานในองค์กรกระจายอํานาจ
การวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง ประเด็นสําคัญต่อการตัดสินใจ 

131-204 การบัญชีบริหาร 3 (3-3-6) 
131-204 Managerial Accounting 
วิชาบังคับก่อน: 131-103การบัญชีการเงิน 1 
การบัญชีบริหารและแนวคิดต้นทุน ต้นทุนงานสั่งทํา ต้นทุนฐาน
กิจกรรม ต้นทุนช่วง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-
กําไรการวางแผนกําไร งบประมาณยืดหยุ่น ต้นทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์ผลต่าง การวัดผลการปฏิบัติงานในองค์กรกระจายอํานาจ
การวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง ประเด็นสําคัญต่อการตัดสินใจ 

คงเดิม 

132-203 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
132-203 Business Finance 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการ ทฤษฎี และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ บทบาท
และหน้าที่ของจัดการทางการเงินในการวางแผนทางการเงิน การ
จัดหาเงินทุน และการจัดสรรการใช้เงินทุน โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิ
บาล การคํานวณอัตราส่วนทางการเงิน   การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด 
และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้การค้า 
การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผน
กําไร  ค่าของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน การจัดหาเงินทุน การ
บริหารเงินทุน การจัดการนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

132-203 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
132-203 Business Finance 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
หลักการ ทฤษฎี และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ บทบาท
และหน้าที่ของจัดการทางการเงินในการวางแผนทางการเงิน การ
จัดหาเงินทุน และการจัดสรรการใช้เงินทุน โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิ
บาล การคํานวณอัตราส่วนทางการเงิน   การวางแผนและการ
พยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด 
และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้การค้า 
การบริหารสินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผน
กําไร  ค่าของเงินตามเวลา  งบจ่ายลงทุน การจัดหาเงินทุน การ
บริหารเงินทุน การจัดการนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

คงเดิม 

133-202หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล            3 (3-0-6) 
133-202 Principles of Marketing and Digital Marketing 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคดิจิทัล การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การ
แบ่งส่วนตลาด การกําหนดลูกค้าเปูาหมาย ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ และ
ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ การกําหนด
ราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด การประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการ
นําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด และการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคม 

133-202หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล            3 (3-0-6) 
133-202 Principles of Marketing and Digital Marketing 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความหมาย ความสําคัญ และบทบาทของการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคดิจิทัล การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล การ
แบ่งส่วนตลาด การกําหนดลูกค้าเปูาหมาย ตําแหน่งผลิตภัณฑ์ และ
ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ การกําหนด
ราคา ช่องทางการตลาด การส่งเสริมการตลาด การประยุกต์ใช้
เครื่องมือทางการตลาดที่เป็นสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการ
นําการตลาดดิจิทัลมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด และการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อสังคม 

คงเดิม 

134-201 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 
134-201 Principles of Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ทางการจัดการ โดยมุ่งเน้น ทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ อันประกอบไปด้วยการ
วางแผน การจัดองค์กร การนํา และการควบคุม และทบทวนแนวคิด
วิวัฒนาการทางการบริหารต่างๆรวมทั้ง หน้าที่การบริหารจัดการ 
การปฏิบัติ ตลอดจนให้ความสนใจเป็นพิเศษในแนวคิดและวิธีการ

134-201 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 
134-201 Principles of Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่ทางการจัดการ โดยมุ่งเน้น ทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ อันประกอบไปด้วยการ
วางแผน การจัดองค์กร การนํา และการควบคุม และทบทวนแนวคิด
วิวัฒนาการทางการบริหารต่างๆรวมทั้ง หน้าที่การบริหารจัดการ 
การปฏิบัติ ตลอดจนให้ความสนใจเป็นพิเศษในแนวคิดและวิธีการ

คงเดิม 
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บริหารจัดการสมัยใหม่และร่วมสมัย บริหารจัดการสมัยใหม่และร่วมสมัย 
136-301 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 
136-301 Production and Operation Management 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความเป็นมา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการผลิตและ
ดําเนินงาน หน้าที่ในการผลิตตลอดจนการดําเนินงานการผลิตสินค้า
ให้มีประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์ความต้องการ 
การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนผลิตภัณฑ์ การวางแผนกําลังการ
ผลิต การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การวางแผนผัง
กระบวนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังระบบ MRP และ JIT และ
การจัดการคุณภาพ ฯลฯ โดยเน้นวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและการ
ประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 

136-301 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 3 (3-0-6) 
136-301 Production and Operation Management 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
ความเป็นมา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการผลิตและ
ดําเนินงาน หน้าที่ในการผลิตตลอดจนการดําเนินงานการผลิตสินค้า
ให้มีประสิทธิภาพ ในด้านต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์ความต้องการ 
การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนผลิตภัณฑ์ การวางแผนกําลังการ
ผลิต การจัดลําดับงานและตารางการผลิต การวางแผนผัง
กระบวนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลังระบบ MRP และ JIT และ
การจัดการคุณภาพ ฯลฯ โดยเน้นวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและการ
ประยุกต์ความรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 

คงเดิม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) สาระการแก้ไข 

137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานส าหรับองค์กร 
3 (3-0-6) 
137-202 Information Systems and Applications for 

Organization  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล 
ธุรกิจอัจฉริยะ  บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหารระดับสูง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศธุรกิจ การจัดการ
ความรู้ จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาการประยุกต์ระบบ
สารสนเทศในธุรกิจ 

137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานส าหรับองค์กร 
3 (3-0-6) 
137-202 Information Systems and Applications for 

Organization  
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล 
ธุรกิจอัจฉริยะ  บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหารระดับสูง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศธุรกิจ การจัดการ
ความรู้ จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาการประยุกต์ระบบ
สารสนเทศในธุรกิจ 

คงเดิม 

191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
191-101 Programming Concept for Business 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สภาพแวดล้อมของ
การเขียนโปรแกรม หลักการเขียนและการทํางานของโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การ
เขียนรหัสจําลอง การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึม 
โครงสร้างของชุดคําสั่ง คําสั่งแบบมีเง่ือนไข คําสั่งแบบทําซํ้า 
การฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบ
และแก้ไขโปรแกรม และกรณีศึกษาการประยุกต์ระบบงาน
ธุรกิจ 

191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
191-101 Programming Concept for Business 
วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สภาพแวดล้อมของ
การเขียนโปรแกรม หลักการเขียนและการทํางานของโปรแกรม 
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การ
เขียนรหัสจําลอง การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึม 
โครงสร้างของชุดคําสั่ง คําสั่งแบบมีเง่ือนไข คําสั่งแบบทําซํ้า 
การฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบ
และแก้ไขโปรแกรม และกรณีศึกษาการประยุกต์ระบบงาน
ธุรกิจ 

คงเดิม 

191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
191-101 Programming for Business 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 
รูปแบบการใช้ไวยากรณ์ สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณา
การ ( IDE) การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก การเขียน
โปรแกรมแบบทําซํ้า การสร้างเมธอดและการส่งค่าพารามิเตอร์ 
การออกแบบหน้าจอและกรณีศึกษาการประยุกต์ระบบงาน
ธุรกิจ 
 

191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
191-101 Programming for Business 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 
รูปแบบการใช้ไวยากรณ์ สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณา
การ ( IDE) การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก การเขียน
โปรแกรมแบบทําซํ้า การสร้างเมธอดและการส่งค่าพารามิเตอร์ 
การออกแบบหน้าจอและกรณีศึกษาการประยุกต์ระบบงาน
ธุรกิจ 

คงเดิม 

191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ                                                     3 (2-2-5) 
191-201 Development in Database Applications for Business  
วิชาบังคับก่อน :  191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ การสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ การ
เขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล การสร้างรายงาน และการสร้าง
โปรแกรมติดตั้งกรณีศึกษาการประยุกต์ระบบงานธุรกิจ 

191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ                                                     3 (2-2-5) 
191-201 Development in Database Applications for Business  
วิชาบังคับก่อน :  191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ การสร้างส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ การ
เขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล การสร้างรายงาน และการสร้าง
โปรแกรมติดตั้งกรณีศึกษาการประยุกต์ระบบงานธุรกิจ 

คงเดิม 
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191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ 3 (2-2-5) 
191-202 Web Design and Development for 
Business 
วิชาบังคับก่อน  :  191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
ความรู้พื้นฐานอินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
เอชทีเอ็มแอล ความรู้พื้นฐานและชุดคําสั่งด้วยภาษาสคริปต์ 
การใช้แคสเคดสไตล์ชีส ( CSS) ความรู้พื้นฐานการเขียน
โปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ การจัดการสถานะของข้อมูล และการ
จัดการฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  กรณีศึกษาการประยุกต์
ระบบงานธุรกิจ 

191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ 3 (2-2-5) 
191-202 Web Design and Development for 
Business 
วิชาบังคับก่อน  :  191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลทางธุรกิจ 
ความรู้พื้นฐานอินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
เอชทีเอ็มแอล ความรู้พื้นฐานและชุดคําสั่งด้วยภาษาสคริปต์ 
การใช้แคสเคดสไตล์ชีส ( CSS) ความรู้พื้นฐานการเขียน
โปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ การจัดการสถานะของข้อมูล และการ
จัดการฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  กรณีศึกษาการประยุกต์
ระบบงานธุรกิจ 

คงเดิม 

191-203 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5) 
191-203 Data Structuresand Algorithms 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดข้อมูลนามธรรม ( Abstract Data Types: ADTs) ลักษณะ
โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นและโครงสร้างข้อมูลไม่เป็นเชิงเส้น ตัว
แปรชุด การจัดโครงสร้างข้อมูลภายในอาร์เรย์ สแต็ก คิว ลิงก์
ลิสต์ โครงสร้างต้นไม้ และกราฟ การแทนที่ข้อมูลและโครงสร้าง
ข้อมูลในหน่วยความจํา มาตรวัดสําหรับประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึม เทคนิคในการเรียงลําดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูล 
และการประยุกต์ใช้งาน กรณีศึกษาการประยุกต์ระบบงานธุรกิจ 

191-203 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 (2-2-5) 
191-203 Data Structuresand Algorithms 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชนิดข้อมูลนามธรรม ( Abstract Data Types: ADTs) ลักษณะ
โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นและโครงสร้างข้อมูลไม่เป็นเชิงเส้น ตัว
แปรชุด การจัดโครงสร้างข้อมูลภายในอาร์เรย์ สแต็ก คิว ลิงก์
ลิสต์ โครงสร้างต้นไม้ และกราฟ การแทนที่ข้อมูลและโครงสร้าง
ข้อมูลในหน่วยความจํา มาตรวัดสําหรับประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึม เทคนิคในการเรียงลําดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูล 
และการประยุกต์ใช้งาน กรณีศึกษาการประยุกต์ระบบงานธุรกิจ 
 

คงเดิม 

191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
191-204 Database Design and Management 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลเบื้องต้น องค์ประกอบของระบบ
ฐานข้อมูล หน้าที่ของผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล หน้าที่ของ
ระบบจัดการฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นอร์มัลไลเซชั่น การสร้างและการเรียกใช้
ฐานข้อมูลด้วยภาษาฐานข้อมูลหรือภาษาเอสคิวแอล การ
จัดการความถูกต้องและความปลอดภัยของฐานข้อมูล ทราน
แซกชัน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน การสํารองข้อมูล
และการกู้ข้อมูล รวมถึงการนําฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงาน
ธุรกิจ 
 

191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
191-204 Database Design and Management 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลเบื้องต้น องค์ประกอบของระบบ
ฐานข้อมูล หน้าที่ของผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล หน้าที่ของ
ระบบจัดการฐานข้อมูล โมเดลฐานข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ นอร์มัลไลเซชั่น การสร้างและการเรียกใช้
ฐานข้อมูลด้วยภาษาฐานข้อมูลหรือภาษาเอสคิวแอล การ
จัดการความถูกต้องและความปลอดภัยของฐานข้อมูล ทราน
แซกชัน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกัน การสํารองข้อมูล
และการกู้ข้อมูล รวมถึงการนําฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงาน
ธุรกิจ 

คงเดิม 

191-301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ 
3 (2-2-5) 
191-301 Business Systems Analysisand Design 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามหลักการของ
วงจรการพัฒนาระบบ การใช้เครื่องมือวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ( CASE Tools) การวางแผนโครงการ 
การศึกษาความไปได้ รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
ข้อกําหนดของระบบ แบบจําลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล 
การออกแบบแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การออกแบบ
ส่วนข้อมูลนําเข้า การออกแบบส่วนผลลัพธ์ การออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ การทดสอบระบบ การออกแบบการควบคุมและ
ติดต้ังระบบ 

191-301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ 
3 (2-2-5) 
191-301 Business Systems Analysisand Design 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวคิดในการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามหลักการของ
วงจรการพัฒนาระบบ การใช้เครื่องมือวิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ( CASE Tools) การวางแผนโครงการ 
การศึกษาความไปได้ รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
ข้อกําหนดของระบบ แบบจําลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล 
การออกแบบแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การออกแบบ
ส่วนข้อมูลนําเข้า การออกแบบส่วนผลลัพธ์ การออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ การทดสอบระบบ การออกแบบการควบคุมและ
ติดต้ังระบบ 

คงเดิม 

191-303 การจัดการทรัพยากรเครือข่าย 3 (3-0-6) 
191-303 IT Resource Management 

191-303 การจัดการทรัพยากรเครือข่าย 3 (3-0-6) 
191-303 IT Resource Management 

คงเดิม 
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วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พื้นฐานในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรด้านต่างๆ เช่น การออกแบบ การติดตั้ง 
การบํารุงรักษาระบบ การวางแผนการใช้งาน การประเมินผล 
และการรักษาความปลอดภัย ของทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิด
การใช้งานทรัพยากรร่วมกันในองค์กรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาทิเช่น การใช้โปรแกรมบริหารเครือข่าย การติดตามและ
ควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายของบริษัทและเครือข่ายส่วนตัว 
(BYOD- Bring Your Own Devices) 

วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พื้นฐานในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรด้านต่างๆ เช่น การออกแบบ การติดตั้ง 
การบํารุงรักษาระบบ การวางแผนการใช้งาน การประเมินผล 
และการรักษาความปลอดภัย ของทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เกิด
การใช้งานทรัพยากรร่วมกันในองค์กรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาทิเช่น การใช้โปรแกรมบริหารเครือข่าย การติดตามและ
ควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายของบริษัทและเครือข่ายส่วนตัว 
(BYOD- Bring Your Own Devices) 

191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ       3 (3-0-6) 
191-304 Business Project Management 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความหมายและความสําคัญของการบริหารจัดการโครงการ
สนับสนุนการทํางานทางธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การกําหนดเวลา
โครงการ การปฏิบัติโครงการ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการ
จัดการและควบคุมโครงการ การแก้ปัญหาการจัดการโครงการ 
การปิดโครงการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการ และ
การนําเสนอโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 

191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ       3 (3-0-6) 
191-304 Business Project Management 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความหมายและความสําคัญของการบริหารจัดการโครงการ
สนับสนุนการทํางานทางธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การกําหนดเวลา
โครงการ การปฏิบัติโครงการ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการ
จัดการและควบคุมโครงการ การแก้ปัญหาการจัดการโครงการ 
การปิดโครงการ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการ และ
การนําเสนอโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 

คงเดิม 

191-305 วิทยาศาสตร์ข้อมูล                          3 (2-2-5) 
191-305 Data Science 
วิชาบังคับก่อน: 191-100 การโปรแกรมทางธุรกิจ 
การค้นคืน การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล การอนุมาน
เชิงสถิติ การถดถอย การแบ่งประเภท การแบ่งกลุ่ม การแสดง
ข้อมูลด้วยภาพ อนุกรมเวลา เครื่องแนะนํา การวิเคราะห์
เครือข่ายสังคม ข้อมูลขนาดใหญ่ โปรแกรมสําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติ 

191-305 วิทยาศาสตร์ข้อมูล                          3 (2-2-5) 
191-305 Data Science 
วิชาบังคับก่อน: 191-100 การโปรแกรมทางธุรกิจ 
การค้นคืน การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูล การอนุมาน
เชิงสถิติ การถดถอย การแบ่งประเภท การแบ่งกลุ่ม การแสดง
ข้อมูลด้วยภาพ อนุกรมเวลา เครื่องแนะนํา การวิเคราะห์
เครือข่ายสังคม ข้อมูลขนาดใหญ่ โปรแกรมสําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงสถิติ 

คงเดิม 

191-306 การจัดท าเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจ                                                     3 (3-0-6) 
191-306 Data Mining and Data Analytic in Business 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
แนวคิดการทําเหมืองข้อมูล และการใช้เครื่องเรียนรู้ สถิติ
สําหรับการทําเหมืองข้อมูลสําหรับธุรกิจ จากการทําเหมือง
ข้อมูล ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้สําหรับการทําเหมืองข้อมูล การ
ตรวจสอบ การเรียนรู้จากข้อมูล การตัดสินใจ  การจําแนก
ข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกแอตทริบิวต์ของข้อมูล 
การทําเหมืองข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และการประยุกต์การทํา
เหมืองข้อมูลสําหรับธุรกิจ 

191-306 การจัดท าเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ธุรกิจ                                                     3 (3-0-6) 
191-306 Data Mining and Data Analytic in Business 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
แนวคิดการทําเหมืองข้อมูล และการใช้เครื่องเรียนรู้ สถิติ
สําหรับการทําเหมืองข้อมูลสําหรับธุรกิจ จากการทําเหมือง
ข้อมูล ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้สําหรับการทําเหมืองข้อมูล การ
ตรวจสอบ การเรียนรู้จากข้อมูล การตัดสินใจ  การจําแนก
ข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกแอตทริบิวต์ของข้อมูล 
การทําเหมืองข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และการประยุกต์การทํา
เหมืองข้อมูลสําหรับธุรกิจ 

คงเดิม 

191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร ์  
3 (3-0-6) 
191-406 Information Security Management 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทของภัยคุกคามและการปูองกัน นโยบายและการปฏิบัติ
เพื่อความมั่นคงของระบบ การบริหารความเส่ียงข้อมูล
สารสนเทศ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการ
และการบริการด้านความมั่นคง โดยใช้กรณีศึกษา ตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO 27001) 

191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร ์  
3 (3-0-6) 
191-406 Information Security Management 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทของภัยคุกคามและการปูองกัน นโยบายและการปฏิบัติ
เพื่อความมั่นคงของระบบ การบริหารความเส่ียงข้อมูล
สารสนเทศ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการ
และการบริการด้านความมั่นคง โดยใช้กรณีศึกษา ตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO 27001) 

คงเดิม 

191-413 การพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจบนอุปกรณ์ไร้สาย 191-413 การพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจบนอุปกรณ์ไร้สาย คงเดิม 
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191-413 Application Development for Mobile Devices  
 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ 
ศึกษาระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพื้นฐานแบบไร้สาย 
โปรแกรมประยุกต์และระบบสารสนเทศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศแบบไร้สาย โพรโตคอล
โปรแกรมประยุกต์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาธุรกิจโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

191-413 Application Development for Mobile Devices  
 3 (2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน :  191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ 
ศึกษาระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพื้นฐานแบบไร้สาย 
โปรแกรมประยุกต์และระบบสารสนเทศบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศแบบไร้สาย โพรโตคอล
โปรแกรมประยุกต์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาธุรกิจโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ Startup 
3 (3-0-6) 

191-415 Principle of Technology for Startup 
Business 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการทางธุรกิจ ซ่ึงได้แก่ การจัดการ
ด้านการ  บัญชีและการเงิน การจัดการด้านการตลาด การ
จัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน หลักการทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี เช่น ลักษณะรูปแบบของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี วงจร
ชีวิตของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี การก่อตั้งธุรกิจและการพัฒนา
บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดหาแหล่งเงินทุน 

191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ Startup 
3 (3-0-6) 

191-415 Principle of Technology for Startup 
Business 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการทางธุรกิจ ซ่ึงได้แก่ การจัดการ
ด้านการ  บัญชีและการเงิน การจัดการด้านการตลาด การ
จัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน หลักการทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี เช่น ลักษณะรูปแบบของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี วงจร
ชีวิตของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี การก่อตั้งธุรกิจและการพัฒนา
บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดหาแหล่งเงินทุน 

คงเดิม 

191-416 การตลาดออนไลน์และสื่อทางสังคม      3 (3-0-6) 
191-416 Online Marketing and Social Media 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ความรู้พื้นฐานด้านการบริการการจัดการทางการตลาด  และ
การตลาดดิจิทัล  ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาด 
การวางแผนการตลาดและการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
การเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การ
วิเคราะห์และประเมินความน่าสนใจของตลาด การกําหนด
โปรแกรมการตลาด การควบคุมการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการตลาดกับการ
บริหารเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ 
การตลาดกลไกสืบค้น เปย์เปอร์คลิก การตลาดโดยการอาศัย
การแสดงผล อีเมล สื่อสังคม อุปกรณ์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์ 
การวางแผน และกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล 

191-416 การตลาดออนไลน์และสื่อทางสังคม      3 (3-0-6) 
191-416 Online Marketing and Social Media 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
ความรู้พื้นฐานด้านการบริการการจัดการทางการตลาด  และ
การตลาดดิจิทัล  ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาด 
การวางแผนการตลาดและการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
การเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การ
วิเคราะห์และประเมินความน่าสนใจของตลาด การกําหนด
โปรแกรมการตลาด การควบคุมการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการตลาดกับการ
บริหารเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ 
การตลาดกลไกสืบค้น เปย์เปอร์คลิก การตลาดโดยการอาศัย
การแสดงผล อีเมล สื่อสังคม อุปกรณ์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์ 
การวางแผน และกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล 

คงเดิม 

191-417 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับงานธุรกิจ                                 3 (3-0-6)  
191-417 Internet of Things and Artificial 
Intelligence for Business 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
การส่ือสารและการเชื่อมต่อกันระหว่างสรรพสิ่งผ่านโพรโทร
คอล แบบใช้สายและไม่ใช้สาย  การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและการ
ทํางานร่วมกันของสรรพสิ่ง การค้นหาคําตอบแบบมีและไม่มี
ข้อมูล ปัญหาแบบสอดคล้องกับเง่ือนไขบังคับ การตัดสินใจโดย
ใช้ทฤษฎีเกม ตรรกะ ความน่าจะเป็นและความไม่แน่นอน 
อรรถประโยชน์และคุณค่าของข้อมูล ต้นไม้การตัดสินใจ และ
การประยุกต์กับงานธุรกิจ 

191-417 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและปัญญาประดิษฐ์
ส าหรับงานธุรกิจ                                 3 (3-0-6)  
191-417 Internet of Things and Artificial 
Intelligence for Business 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
การส่ือสารและการเชื่อมต่อกันระหว่างสรรพสิ่งผ่านโพรโทร
คอล แบบใช้สายและไม่ใช้สาย  การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและการ
ทํางานร่วมกันของสรรพสิ่ง การค้นหาคําตอบแบบมีและไม่มี
ข้อมูล ปัญหาแบบสอดคล้องกับเง่ือนไขบังคับ การตัดสินใจโดย
ใช้ทฤษฎีเกม ตรรกะ ความน่าจะเป็นและความไม่แน่นอน 
อรรถประโยชน์และคุณค่าของข้อมูล ต้นไม้การตัดสินใจ และ
การประยุกต์กับงานธุรกิจ 

คงเดิม 
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) สาระการแก้ไข 

190-490 เตรียมสหกิจศึกษา                       1 (0-2-1) 
190-490 Co-operative Education Preparation 
วิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือเทียบเท่า 
เตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนพัฒนาทักษะการทํางานในสํานักงาน การสมัครงาน 
การสัมภาษณ์งาน การนําเสนองานและทักษะพื้นฐานอื่นๆ ที่
จําเป็นในการทํางาน 

190-490 เตรียมสหกิจศึกษา                       1 (0-2-1) 
190-490 Co-operative Education Preparation 
วิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 หรือเทียบเท่า 
เตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนพัฒนาทักษะการทํางานในสํานักงาน การสมัครงาน 
การสัมภาษณ์งาน การนําเสนองานและทักษะพื้นฐานอื่นๆ ที่
จําเป็นในการทํางาน 

คงเดิม 

190-491สหกิจศึกษา 5 (0-40-0) 
190-491 Co-operative Education 
วิชาบังคับก่อน : 190-490 เตรียมสหกิจศึกษา  
การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการ 
พร้อมกับการจัดทําโครงงานซ่ึงเป็นไปตามความเห็นชอบของ
ภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

190-491สหกิจศึกษา 5 (0-40-0) 
190-491 Co-operative Education 
วิชาบังคับก่อน : 190-490 เตรียมสหกิจศึกษา  
การปฏิบัติงานเป็นเวลา 16 สัปดาห์ในสถานประกอบการ 
พร้อมกับการจัดทําโครงงานซ่ึงเป็นไปตามความเห็นชอบของ
ภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

คงเดิม 

191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 
191-419 Seminar in Digital Business   
วิชาบังคับก่อน :  ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
สัมมนาความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ
เทคโนโลยีด้านธุรกิจดิจิทัลที่ทันสมัย 

191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 
191-419 Seminar in Digital Business   
วิชาบังคับก่อน :  ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
สัมมนาความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลที่น่าสนใจในปัจจุบัน และ
เทคโนโลยีด้านธุรกิจดิจิทัลที่ทันสมัย 

คงเดิม 

191-420โครงงานธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
191-421Digital Business Project 
วิชาบังคับก่อน :  ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
ขอบเขตโครงงานด้านธุรกิจดิจิทัล วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ พัฒนาโปรแกรมระบบด้วยตนเอง และจัดทํา
เอกสารรายงานประกอบ 

191-420โครงงานธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
191-421Digital Business Project 
วิชาบังคับก่อน :  ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
ขอบเขตโครงงานด้านธุรกิจดิจิทัล วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ พัฒนาโปรแกรมระบบด้วยตนเอง และจัดทํา
เอกสารรายงานประกอบ 

คงเดิม 

191-405 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 (3-0-6) 
191-405 Fundamental Computer Solution 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้งานและการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือนแทนการใช้เครื่องส่วนบุคคล รวมถึงการแก้ไขปัญหา
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน 

191-405 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 (3-0-6) 
191-405 Fundamental Computer Solution 
วิชาบังคับก่อน :  121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้งานและการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือนแทนการใช้เครื่องส่วนบุคคล รวมถึงการแก้ไขปัญหา
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน 

คงเดิม 

191-421ศึกษาเฉพาะเรื่องด้านธุรกิจดิจิทัล  3(3-0-6) 
191-421 Selected Topics in Digital Business  
วิชาบังคับก่อน :  ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
ความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเทคโนโลยี
ด้านธุรกิจดิจิทัลที่ทันสมัย 

191-421ศึกษาเฉพาะเรื่องด้านธุรกิจดิจิทัล  3(3-0-6) 
191-421 Selected Topics in Digital Business  
วิชาบังคับก่อน :  ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
ความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัลที่น่าสนใจในปัจจุบัน และเทคโนโลยี
ด้านธุรกิจดิจิทัลที่ทันสมัย 

คงเดิม 

191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
191-410 Business Innovation Management 
วิชาบังคับก่อน :  137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้
งานส าหรับองค์กร 
หลักการ การจัดการทางธุรกิจ เพื่อประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการบริหารงานธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 
191-410 Business Innovation Management 
วิชาบังคับก่อน :  137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้
งานส าหรับองค์กร 
หลักการ การจัดการทางธุรกิจ เพื่อประยุกต์ให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ โดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการบริหารงานธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

คงเดิม 

191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ 3 (3-0-6) 
191-411 Business Intelligence 
วิชาบังคับก่อน :  191-204 การออกแบบและการจัดการ
ฐานข้อมูล 

191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ 3 (3-0-6) 
191-411 Business Intelligence 
วิชาบังคับก่อน :  191-204 การออกแบบและการจัดการ
ฐานข้อมูล 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) สาระการแก้ไข 
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะ
เชิงธุรกิจ ความต้องการสําหรับธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การ
ทํางานร่วมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการทางธุรกิจ
อัจฉริยะ การจัดการประสิทธิภาพขนาดใหญ่ การจัดการ
กิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ การ
เก็บข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจ
อัจฉริยะ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะ
เชิงธุรกิจ ความต้องการสําหรับธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การ
ทํางานร่วมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการทางธุรกิจ
อัจฉริยะ การจัดการประสิทธิภาพขนาดใหญ่ การจัดการ
กิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ การ
เก็บข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจ
อัจฉริยะ 

191-418 เทคโนโลยีการท าเสมือนจริง              3 (3-0-
6) 
191-418 Virtualization Technology   
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
แนวคิด ประโยชน์ วิธีการทํางาน การจัดสรรทรัพยากร 
แนวโน้มการใช้งาน ระบบ Virtualization Technology 
ตลอดจนสามารถทําการออกแบบ ติดต้ัง และปรับแต่งการ
ทํางานของระบบ Virtualization 

191-418 เทคโนโลยีการท าเสมือนจริง              3 (3-0-
6) 
191-418 Virtualization Technology   
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
แนวคิด ประโยชน์ วิธีการทํางาน การจัดสรรทรัพยากร 
แนวโน้มการใช้งาน ระบบ Virtualization Technology 
ตลอดจนสามารถทําการออกแบบ ติดต้ัง และปรับแต่งการ
ทํางานของระบบ Virtualization 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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นางสาวศรัญธร  มั่งม ี
 
ประวัติการศึกษา : 
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554 
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ (CIS), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ, 2549 
 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
- อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จะเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล) 

และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 
- ที่ปรึกษาระบบ SAP B1 บริษัทซอฟพาวเวอร์ไอที 
- Smartbox Team  สํานักงานอิเล็คโทรนิครัฐบาล 
- อาจารย์ประจําสาขาเทคโนโลยีสาระสนเทศมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

 

หนังสือ/ต ารา 
-  

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
ศรัญธรมั่งมี . (2558). ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ . ในการประชุมวิชาระดับชาติ

และระดับนานาชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ. 
ศรัญธรมั่งมี . (2559). ระบบบริหารจัดการห้องประชุมกรณีศึกษาบมจ .ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต . ในการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT Global Business and Economics National and 
International Conference 2016 (RTBEC 2016). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
- 191-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
- 191-301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ 
- 192-205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
- 191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ 
- 190-301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ 
- 193-301 การบริหารโครงงานทางด้านดิจิทัล 
- 190-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ 
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นางสาวพิชญากร  เลค 
ประวัติการศึกษา 
 - M.S (Computer Information System), Assumption University 2540. 

- BBA. in Marketing, Assumption University 2537. 
 

ประวัติการท างานและประสบการณ์ 
 - อาจารย์สอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(จะเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล) 
 

หนังสือ/ต ารา 
- คู่มือการใช้  Microsoft Windows XP  Microsoft Office XP  และ Internet & E-mail  เรื่อง 

Internet & E-mail 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 121-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการใช้งาน 

Social Network Service (SNS)  และ Google Application เรื่องการสร้าง แบบฟอร์ม 
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 121-102 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน  เรื่อง  

จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS. Excel การสร้างกราฟ 
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
Pitchayakorn Lake. “The Effective of the Test ILIAS E-Learning and Facebook”, NCCIT 2010 The 

8thNational Conference on Computing and Informayion Technology. IEEE Thailand 
Section. Faculty of Information Technology King Monkut’s University of Technology 
North Bangkok, May 10, 2012.  pp.  126. 

พิชญากร เลค. “Applying Correlation Analysis and TAM for Determining Relationship Between two 
Variables”. การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
ประจําปี 2559. 26 พฤษภาคม 2559. 

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
- 101-301ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษท่ี 21 
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นางสาวปุณยภัสร์ ชวรัตน์ธนรังษ ี
 
ประวัติการศึกษา : 
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนคร
เหนือ, 2553 
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 2551 
 
ประวัติการท างานและประสบการณ์ 

- อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(จะเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล)และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

- ผู้จัดการฝุายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ควินท์ คอร์เปอร์เรชัน จํากัด(สํานักงงานใหญ่) 
- ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท วิมลกีรติ โกลบอล จํากัด 
- ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท มัญชุศรีโซลูชัน จํากัด 
- ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทควินท์เรียล จํากัด 
- กรรมการบริษัทเดอะเมล์ จํากัด 
- โปรแกรมเมอร์ ATM & Base24 ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงงานใหญ่ 

 
หนังสือ/ต ารา 

- 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
ปุณยภัสร์ชวรัตน์ธนรังษี. (2559). การพยากรณ์มูลค่าการใช้จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์  (e-Money) สําหรับNonbank 

โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล . ในมหาวิทยาลัยสยาม . สาขาบริหารธุรกิจ . 
บัณฑิตวิทยาลัย , การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี  6: เศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของวิสาหกิจเริ่มต้น  
(หน้า 88-99). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. 

รายวิชาที่รับผิดชอบ 
- 191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 
- 191-301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ 
- 191-203 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
- 192-202  การจัดการฐานข้อมูล 
- 192-205  การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
-192-207 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
- 192-301  การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายรัตน์  สุวรรณ 
 
ประวัติการศึกษา : 
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต)์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540 
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (Mathematics and Computer Science), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ
นครเหนือ, 2536 
 
ประวัติการท างานและประสบการณ์ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ทางสาขาบริหารธุรกิจ)สอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จะเปลี่ยนเป็น
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 
 
หนังสือ/ต ารา 

- การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 20. สํานักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
 
ประกายรัตน์สุวรรณ . (2557). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน . ในมหาวิทยาลัยสยาม , 

งานประชุมนวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
สยาม. 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

-137-202 ระบบสารสนเทศและการใช้งานสําหรับองค์กร 
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นายสรายุทธ  อินทรเสมา 
 
ประวัติการศึกษา : 
 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547 
 - ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, 
2540 
 
ประวัติการท างานและประสบการณ์ 

- อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จะเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 
 
หนังสือ/ต ารา 

- 
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
TanawatJaturogpattana, PoohridateArpasat, KwanchaiKungcharoen, SarayutIntarasema and 

WichianPremchaiswadi. (2017). Conformance Analysis of Outpatient Data Using Process 
Mining Technique. In Siam University, Proceedings 2017 Fifteenth International 
Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT & KE2017 (pp. 102-107). Bangkok: 
Siam University. 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 

-191-405 การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
- 191-406 การจัดการความม่ันคงระบบคอมพิวเตอร์  
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ภาคผนวก ง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสยาม 
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สารบัญ 

 
หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 1 1 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 63 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 83 
หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 85 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 87 
หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 1 00 
 
ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร  103 
ภาคผนวก ข หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตร  143 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร 145 
ภาคผนวก ง  ระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ระดับปริญญาตรี  152 

 
 


