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4.1 คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

0641001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)  

 Thai for Communication  

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อสาร และแสดงถึงความเปน

เอกลักษณของชาติการขยายความ การตีความ การวิเคราะหการสรุปความ การ

สืบคนขอมูลขาวสาร และนําเสนอขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการ

ทางความรูและทักษะทางภาษา รวมถึงกิจกรรมทางภาษาไทย 

 The importance of the Thai language as a tool for 

communication and representation of national identity; elaboration; 

interpretation; analyses; concluding; information retrieval from 

information resources and presentation with an emphasis on the 

integration of knowledge and language skills, including activities related 

to the Thai language. 

0641002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 English for Communication  

 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันการ

สื่อสารผานสื่อออนไลนหลักไวยากรณอังกฤษ การออกเสียง การเขียนประโยคงาย ๆ 

การอานและทําความเขาใจ การกรอกแบบฟอรม 

 Listening, speaking, reading, and writing skills for everyday 

communication; online communication; fundamentals of English 

grammar; pronunciation; basic writing; reading comprehension; filling 

forms. 

 

0641003  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 English for Learning Skills 

ทักษะการอานเพื่อหาหัวเรื่อง ใจความสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจาก

สื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสการคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ การ

คิดวิเคราะหการเขียนขั้นพื้นฐาน การนําเสนอขอมูลเชิงสรางสรรค 

Reading skills for finding topics, main ideas, and supporting details 

from printed materials and electronic media; searching for more 

knowledge from different sources; analytical thinking; basic writing; 

creative presentation. 
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0641004  การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

 Daily English Conversation 

ทักษะการฟงและการพูดโดยใชคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม

เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันที่มีประสิทธิภาพ 

Listening and speaking skills using practical English vocabulary and 

expressions for effective daily-life communication. 

 

0641005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Basic Chinese Language and Culture 

การอานและเขียนตัวอักษรพื้นฐานสําหรับผูเริ่มเรียนภาษาจีน โครงสราง

ตัวอักษรคําศัพทพื้นฐาน การทักทายในชีวิตประจําวันสํานวนภาษาที่ ใช ใน

สถานการณตาง ๆ ประเพณีและวัฒนธรรมจีน พัฒนาทักษะดานการฟง การพูด การ

อาน และการเขียนภาษาจีน 

Introduction to Chinese reading and writing system for beginners; 

the structure of the Chinese characters, basic vocabulary, greetings, daily 

expressions for various situations; and Chinese culture and traditions, 

emphasizing developing listening, speaking, reading, and writing skills. 

 

0641006 ภาษาญี่ปุนพื้นฐานและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Basic Japanese Language and Culture 

การอานและเขียนตัวอักษรพื้นฐานสําหรับผูเริ่มเรียนภาษาญี่ปุน โครงสราง

ตัวอักษรคําศัพทพื้นฐาน การทักทายในชีวิตประจําวันสํานวนภาษาที่ ใช ใน

สถานการณตาง ๆ ประเพณีและวัฒนธรรมญี่ปุน พัฒนาทักษะดานการฟง การพูด 

การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุน 

Introduction to Japanese reading and writing system for beginners; 

the structure of the Japanese characters, basic vocabulary, greetings, daily 

expressions for various situations; Japanese culture and traditions, 

emphasizing developing listening, speaking, reading, and writing skills. 
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0641007 ศิลปะในการใชภาษาไทย 3(3-0-6) 

 The Art of Thai Usage 

ทักษะการใชภาษาไทยใหเหมาะสมกับระดับบุคคลและกาลเทศะเพื่อการ

เขาสังคมหลักการพูด จิตวิทยาในการสื่อสาร มารยาทในการพูดและการฟงในโอกาส

ตางๆ 

Skills in using the Thai language appropriately for socializing; 

principles of effective speaking; psychology in communication; etiquette 

for speakers and audiences on various occasions. 

 

0642001 ชีวิตวิถีใหม 3(3-0-6) 

 New Normal Life 

ความสําคัญและความเปนมาของชีวิตวิถีใหมการสรางวินัยการปรับ

พฤติกรรมการใชชีวิตดานสุขภาพและวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม การประยุกตองค

ความรูสรางภูมิคุมกันใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวันทั้งสวนตัวและสวนรวม การ

เสริมสรางความพรอมในการรับมือโรคอุบัติใหม 

The importance and background of the new normal life; 

development of self-discipline; behavioral shifts for living in the new 

normal era in terms of health and cultural; knowledge application to 

develop immunity for personal and social benefits; readiness 

enhancement for emerging diseases preparation. 

 

0642002 ธรรมชาติของชีวิต 3(3-0-6) 

 Nature of Life 

ความจริงของชีวิต การเขาถึงสังคมและโลกปจจุบันในมุมมองของปรัชญา

และศาสนาการกําหนดเปาหมายของชีวิตดวยหลักคุณธรรมจริยธรรม และความ

ซื่อสัตยความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ มีเหตุผล มีสติและ

สามารถแกปญหาเพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางสันติสุขในสังคม 

The truth of life; connecting with society and the world in the 

view of philosophy and religion; determining life goals based on virtual 

principle and honesty; ability to think analytically, logically, and mindfully; 

ability to solve problems efficiently to live peacefully in society. 
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0642003 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 

 Aesthetics for Life 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสุนทรียศาสตรการรับรูและการเรียนรู

เกี่ยวกับคุณคาทางวัฒนธรรม ความงามดานศิลปะ ดนตรีและศิลปะการแสดง การ

สรางรสนิยมทางศิลปะ และนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิต 

The relationship between human and aesthetics; perception and 

learning about cultural values, artistic beauty, music, and performing arts; 

development of artistic taste and its useful application to living. 

 

0642004 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 

 Human Behavior and Life Skills Development 

พื้นฐานแหงพฤติกรรมมนุษยการพัฒนาตนดานมนุษยสัมพันธและการ

ดํารงชีวิตอยางเปนสุข การสื่อสารที่ประสบความสําเร็จ การทํางานเปนทีม ภาวะ

ผูนําและผูตาม การเสริมสรางแรงจูงใจ การใฝเรียนรูพลังแหงชีวิตเพื่อประสิทธิภาพ

แหงตนและประสิทธิผลแหงงาน การอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข การเตรียมความ

พรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต 

Fundamentals of human behaviors; self-development in human 

relations and happy living; successful communication; team working; 

leadership and followership; empowerment of motivation; enthusiasm for 

learning; life energy for self-efficiency and work effectiveness; living 

peacefully with others; readiness preparation for future adjustment. 

 

0642005 จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม 3(3-0-6) 

 Consciousness and Social Responsibility 

ความเปนมาของชาติไทยและราชภัฏ การสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะพึง

ประสงคการปลูกฝงจิตสํานึกใหมีสวนรวม การแยกแยะผลประโยชนสวนตนและ

สวนรวม จริยธรรมนําพลเมืองในสังคม การยับยั้งและปองกันการทุจริต นําขอมูล

ขาวสารประยุกตใชกับกระบวนการคิดเพื่อใหเกิดการตระหนักถึงปญหาดานการ

ทุจริต 

Historical background of Thai nation and Rajabhat; development 

of graduates with desirable characteristics; participation awareness 

cultivation; private and public interest separation; moral enhancement; 
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corruption inhibition and prevention; application of information and 

thinking processes to raise awareness of the corruption problem. 

 

0642006 กฎหมายกับชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 

 Law for Life and Society 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับชีวิตและ

สังคมสิทธิหนาที่ และเสรีภาพข้ันพื้นฐานของบุคคล ความรับผิดชอบในทางแพงและ

ในทางอาญากระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

กฎหมายครอบครัว กฎหมายมรดก กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

Basic knowledge of law; the relation of law to life and society; 

fundamental individual rights, duties and freedom; responsibilities in civil 

law and criminal law; process of justice according to criminal procedure 

code; family law; succession laws; other laws in daily life. 

 

0642007 ชีวิตในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 

 Life in Digital Society 

การดํารงชีวิตและเศรษฐกิจในสังคมยุคดิจิทัล องคประกอบและหนาที่ที่

สําคัญทางธุรกิจทักษะการพัฒนาอาชีพในอนาคต การวางแผนทางการเงิน การออม 

การลงทุน การประกันชีวิตระดับบุคคลและครอบครัว 

Living and economy in digital society; crucial business 

components and duties; skills for future career development; financial 

planning; saving; investment; life assurance at individual and family levels. 

 

0642008 บุคลิกภาพกับการสื่อสารยุคใหม 3(3-0-6) 

 Personality and Modern Communication 

ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ หลักการและแนวทางพัฒนา

บุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก การพัฒนาทัศนคติและอารมณความหมายและ

รูปแบบของมารยาททางสังคมการปรับตัวภายใตความแตกตางทางสังคมและ

วัฒนธรรม ทักษะการสื่อสารดวยสื่อสมัยใหม ทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล 

ความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสรางความประทับใจและแกไข

ปญหาอยางเหมาะสม 

Definition and importance of personality; principles and guidelines 

for developing internal and external personalities; attitude and emotional 
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development; definition and types of social etiquette; self-adjustment 

under social and cultural differences; communication skills with new 

media; interpersonal communication skills; ability to communicate 

effectively to create a good impression and solve the problem 

appropriately. 

 

0642009 ศาสตรพระราชากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy and Life Quality Development 

ความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการนําศาสตรพระราชา 

หลักการทรงงานเขาใจ เขาถึง และพัฒนามาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การนําภูมิปญญาทองถิ่น มาประยุกตใชในการประกอบอาชีพ ความรับผิดชอบตอ

หนาที่ของตนเอง จิตอาสาและจิตสาธารณะการอยูรวมกันอยางสันติการปฏิบัติตาม

กฎกติ กาและระ เบี ยบของสั งคม  วิ ถี ชี วิ ต ในระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

The importance of the principle of sufficiency economy; 

application of the King’s philosophy and principle for working: 

understanding, connecting, and developing to improve the quality of life; 

application of local wisdom in working; self-responsibility; volunteer spirit 

and public mind; living peacefully with others; obeying rules and 

regulations of society; the way of life in a democratic society with the King 

as the head of state. 

 

0642010 นันทนาการกับวิถีชีวิต 3(3-0-6) 

 Recreation and Lifestyle 

แนวคิด ทฤษฎีความหมาย ความสําคัญและประเภทของนันทนาการแบบ

ตาง ๆ การออกแบบกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพท่ีด ี

Concepts, theories, definitions, importance, and kinds of 

recreation; designing suitable recreational activities for healthy lifestyle. 

 

0642011 การรูเทาทันสื่อ 3(3-0-6) 

 Media Literacy 

ความหมายความสําคัญและองคประกอบของการรูเทาทันสื่อแนวคิดและทฤษฎี

ที่เกี่ยวของหลักการวิเคราะหและการประเมินความถูกตองของสื่อ การเลือกรับสื่อ การ
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ประยุกตใชการรูเทาทันสื่อในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของสื่อตอปจเจกบุคคลและ

สังคม การสรางและสงเสริมสังคมรูเทาทันสื่อ 

Definition, importance, and components of media literacy; 

concepts and theories of media literacy; principles for analyzing and 

evaluating the authenticity of media; media exposure; implications of 

media literacy in daily life; the impact of media on individuals and 

society; developing and promoting media-literate society. 

 

0643001 ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Literacy 

ความสํ าคัญ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช งาน

คอมพิวเตอรและการติดตอสื่อสารบนอินเทอรเน็ต การใชบริการธุรกรรมออนไลน

การทํางานรวมกันแบบออนไลน การออกแบบขั้นตอนวิธีโดยใชคอมพิวเตอรและการ

แกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรการจัดการดานความปลอดภัยจริยธรรมใน

สังคมสารสนเทศการใชงานคอมพิวเตอรและสื่อดิจิทัลอยางถูกกฎหมายกรณีศึกษา

ผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอบุคคลองคกรและสังคม และการ

ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการทํางานในสังคมยุคดิจิทัล 

Significance and components of information technology; computer 

usability and communication on the Internet; usability of services for online 

transactions; online co-working; methodology design using computer; 

problem solving using scientific methods; security management; ethics in 

information society; legal usability of computer and digital information; case 

studies on impacts of using digital technology on person, organization and 

society; and application of computer programs for working in digital age. 

 

0643002 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีิตในสังคมยุคใหม 3(3-0-6) 

 Science for Quality of Life in a Modern Society 

กระบวนการทางวิทยาศาสตรการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่สรางเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร 

พฤติกรรมการบริโภค ผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่มีผลตอสภาพแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมในสังคมยุคใหม 

Scientific process; practical application of scientific knowledge and 

technology for health promotion to enhance life quality; food security; 
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consumer behavior; impacts of scientific and technology progression on 

environment, society and culture in a modern society. 

 

0643003 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดลอม 3(3-0-6) 

 Science Natural Resources and Environment 

ความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่ งแวดลอม 

วิกฤติการณการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเกิดภัยธรรมชาติ

ประเภทตาง ๆ ผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม การปรับตัวและ

การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม การนําความรูไป

ประยุกตใชเพื่อสรางความเขาใจ ความตระหนักและการมีสวนรวมในการจัดการ

สิ่งแวดลอม 

Definition, significance, relationship between human and 

environment; crises of natural resources and environmental changes; the 

occurrences of various natural disasters; their impacts on economy, 

society and environment; self-adjustment and preparation for confronting 

environmental change; application of knowledge to promote 

understanding, awareness and participation in environmental 

management. 

 

0643004 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Logical Thinking Process and Decision Making 

ลักษณะของกระบวนการคิด รูปแบบตาง ๆ ของการคิด การออกแบบการ

คิด เชิงเหตุผล การพัฒนาทักษะการคิด การใชกระบวนการคิด การตัดสินใจอยาง

สรางสรรคโดยวิธีแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและตรรกศาสตรการวิเคราะห

ขอมูลและขาวสารโดยวิธีการทางสถิติเบื้องตน กระบวนการตัดสินใจและการ

ประยกุตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

Characteristics of thinking process; styles of thinking; logical 

thinking skill development; usability of thinking process; creative decision 

making based on scientific process and logic; analysis of data and 

information by fundamental statistical methods; decision making process 

and its application in daily life problem solving. 
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0643005 ทักษะพื้นฐานเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 Basic Skills for Innovation Creation 

ความหมาย การจําแนกประเภท และสวนประกอบของนวัตกรรม องคประกอบ

ในการพัฒนานวัตกรรม ทักษะพื้นฐานในการสรางสรรคนวัตกรรม กระบวนการในการ

พัฒนานวัตกรรมการพัฒนาความคิดสรางสรรคการแกปญหาดวยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรเพื่อการสรางสรรคนวัตกรรม ความคิดเชิงนวัตกรรม การจัดการความรูและ

นวัตกรรม กรณีศึกษานวัตกรรมที่เปนประโยชนในชีวิตประจําวัน 

Definition, types and components of innovation; factors for 

innovation development, basic skills for innovation creation; innovation 

development process, creative thinking development, problem solving 

using scientific approach for innovation creation; innovative thinking; 

knowledge and innovation management process; case studies about 

innovation in daily life. 

 

0643006 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 

 Food and Nutrition for Health 

ความสําคัญของอาหารและโภชนาการตอสุขภาพของคนทุกชวงวัย อาหาร

จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ สมุนไพรในอาหาร ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพทีม่ีผลตอสุขภาพและความงาม อาหารสําหรับการปองกันและการบําบัดกลุม

โรคไมติดตอเรื้อรัง หลักเกณฑในการกําหนดและการจัดสํารับอาหารที่เหมาะสมกับ

ความตองการเฉพาะกลุม กฎหมายและการคุมครองผูบริโภคของผลิตภัณฑอาหาร

เสริมสุขภาพและความงามในปจจุบัน 

The importance of food and nutrition to the health of people of 

all ages; natural food for health; herbs in food; types and mechanisms of 

bioactive substances affecting health and beauty; diet for prevention and 

treatment of noncommunication diseases (NCDs); principles for dietetics 

and menu setting that are suitable for specific groups; current laws and 

consumer protection of health and beauty food supplements. 

 

 

 

 



หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลทางธุรกจิ  คณะวิทยาการจัดการ      หนา 21 

  4.2 คําอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

- วิชาแกนทางธุรกิจ 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3310001 การบัญชีและการเงินขั้นตน 3(2-2-5) 

 Fundamental Financial and Accounting  

ความหมายและวัตถุประสงคของการบัญชี กรอบแนวคิดสําหรับการ

รายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การ

ปรับปรุงรายการบัญชี การปดบัญชี กระดาษทําการ ตลอดจนการวิเคราะหงบ

การเงินและเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหงบการเงิน 

 Definitions and objectives of accounting, framework from 

finance report, principles and procedure of double-entry bookkeeping, 

adjusting and closing entries, work sheet, analysis and tools for 

financial statements. 

 

3302106 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing 

คว ามรู  เ บื ้อ ง ตน เ กี ่ย ว กับ ก า รตล าด  ก า รพัฒน ามุมมอ ง ในกา ร

บริหารการตลาด การวิ เคราะหสิ่ งแวดลอมทางการตลาดและพฤติกรรม

ผูบริ โภค การใช เทคโนโลยีสมัยใหมในการสรางศักยภาพทางการตลาด 

กรณีศึกษาทางการตลาดและจริยธรรมทางการตลาด 

Basic knowledge of marketing. Developing 

perspectives in marketing management analysis of the 

marketing environment and consumer behavior. Using 

modern technology to build market potential marketing. 

Case Studies and Marketing Ethics. 

3312102 การจัดการองคกรสมัยใหม 3(3-0-6) 

 Modern Organization Management 

การจัดองคการ ความรูเบื้องตนสภาพแวดลอมการจัดการ หนาที่และ

กระบวนการในการจัดการวิวัฒนาการของทฤษฎีการจัดการ พลวัติการเปลี่ยนแปลง
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และพัฒนาองคการ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคการแผนดําเนินงานในอนาคตอยางเปนระบบ 

Organizational management, basic knowledge of management 

environment, duties and processes of management, evolution of 

theory of management , dynamics of organizational changes and 

development, application of information technology for management, 

efficiency increases of organization, systematic management plan for 

future. 

 

3312204 การจัดการปฏิบัติการ 3(3-0-6)

 Operations Management 

 แนวคิดพื้นฐานการจัดการปฏิบัติการ การวางแผนและการจัดตารางการ

ผลิตการพยากรณ การจัดการสินคาคงคลัง การออกแบบจัดวางพื้นที่ในคลังสินคา

และทําเลที่ตั้ง เทคโนโลยีการผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการโครงการ การ

จัดการโซอุปทานฯลฯ 

 Basic concepts of operations management, production planning 

and scheduling, forecasting, inventory management, warehouse layout 

design and location production technology, quality management, 

project management, supply chain management. 

 

4305203 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5) 

 Business Statistics 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การจัดเก็บขอมูล ประชากรและการสุมตัวอยาง 

การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน การ

ประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน สถิตินอนพาราเมตริกการวิเคราะหอนุกรมเวลา

และเลขดัชนีการตัดสินใจเชิงสถิต ิ

Basic knowledgestatistics, data collection, population and 

sampling, basic data analysis, variables and probability distributions, 

estimation, hypothesis testing, non-parametric statistics, time series 

analysis and index, statistical decision. 
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3312205 การเปนผูประกอบการ      3(3-0-6) 

  Entrepreneurship  

คุณลักษณะและแนวทางของผูประกอบการยุคปจจุบัน การวิเคราะหปญหา

และโอกาสทางธุรกิจ การศึกษาความเปนไปได การคิดเชิงออกแบบทางธุรกิจ การ

แสวงหาโอกาสใหมทางธุรกิจ การซื้อธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจใหม สตารทอัพ ภาวะผูนํา

ของผูประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ และธรรมาภิบาลสําหรับผูประกอบการ 

Characteristics and trends of the entrepreneur for the recent 

age, analysis of problems and opportunities in business, business 

feasibility,  design thinking, seeking new ventures, business 

acquisition,  start-up, entrepreneurship leadership, writing a business 

plan and good governance for entrepreneurs. 

 

3315201 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

  Human Resource Management 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงานการ

วางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยการบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน แรงงานและ

พนักงานสัมพันธ สิทธิของพนักงานและการจัดการทางวินัย สุขภาพและความ

ปลอดภัยของพนักงานเทคโนโลยีในงานทรัพยากรมนุษย 

Basic knowledge of human resource management, job analysis, 

strategichuman resources planning, recruitment and selection, human 

resource development; performance management, compensation 

management, labor and employee relations, employee rights and 

managing disciplines, health and safety of employees, HR technology. 

 

3101102 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles of Economics 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ตนทุน รายรับ 

ตลาด รายไดประชาชาติ นโยบายการเงินนโยบายการคลัง เงินเฟอ เงินฝด การคาและ

การเงินระหวางประเทศ 
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 Introduction to economics, supply and demand, cost and revenue, 

market, national income, monetary policy, public finance policy, 

inflation, deflation, international trade and finance. 

 

4402003 การวิเคราะหกระบวนการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Process Analysis 

 ศึกษาแนวความคิดและวิธีการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การระบุ

กระบวนการทางธุรกิจ การคนพบกระบวนการ การวิ เคราะห การออกแบบ

กระบวนการทางธุรกิจเพื่อการประยุกตใชในองคการ และกรณีศึกษา 

   Concepts and methods of business process; identifying 

business process; discovering process, analysis and design business 

process in organization application and case studies. 

 

4400002 การวิเคราะหและนําเสนอภาพขอมูลทางธุรกิจ   3(2-2-5) 

   Business Analytics and Presentation of Data Visualization 

    แนวคิด หลักการเก่ียวกับการจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอ

ภาพขอมูล ประเภทการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูล เทคนิควิธี/เครื่องมือ

หรือตัวแบบที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอภาพขอมูลทางธุรกิจที่อาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในการประมวลผลขอมูล  และฝกปฏิบัติการวิเคราะห

และนําเสนอภาพขอมูลทางธุรกิจเชิงลึกในหลายมิติ 

    Concepts and principles of data management; data analytics, 

data visualization, types of data analysis and presentation; techniques, 

methods, tools and models for businessanalytics and presentation of 

data visualizationusing information technology to process data and 

practice in-depth business analytics and presentation of data 

visualization in different angles. 

 

- วิชาเฉพาะดาน 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4400101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Management Information System and Digital Business 

 ความรูพื้นฐานและความสําคัญของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบ

สารสนเทศในองคการธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามระดับการจัดการ  เทคโนโลยีและ



หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลทางธุรกจิ  คณะวิทยาการจัดการ      หนา 25 

นวัตกรรมในธุรกิจดิจิทัล รูปแบบของระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดสําหรับธุรกิจดิจิทัล 

กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของ 

 Foundation principles and importance of information 

technology, types of information technology in business organization, 

management-level information system, technology and innovations in 

digital business, types of digital business, marketing for digital business, 

related laws and ethics. 

 

3403219 กฎหมายและความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Laws and Business Information System Security 

กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภัยคุกคาม

นโยบายและมาตรการดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห

และการจัดการความมั่นคง และกรณีศึกษา 

Law, legislation and ethics on information technology; threats, 

policies, and measure of information system security; security analysis 

and management; case studies. 

 

4402103 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business System Analysis and Design 

 แนวคิด หลักการวิเคราะหและออกแบบเชิงโครงสรางและเชิงวัตถุ วงจรการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ การวางแผนระบบ การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ 

การนําระบบสารสนเทศไปใชและการบํารุงรักษา กรณีศึกษาการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 

 Concepts and principles of designandanalysis both structural 

analysis and object-oriented analysis, cycles of information system 

development, system planning, system analysis, system design, 

information system application and maintenance, case studies of 

businessinformation system development.  

 

4400104 การบริหารโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ   3(2-2-5) 

  Project Management for Digital TechnologyinBusiness 

     แนวคิด หลักการและเทคนิคเครื่องมือ และปจจัยที่เกี่ยวของการบริหาร

โครงการ การดําเนินการโครงการตั้งแตการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การ
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เขียนและการวางแผนโครงการ การควบคุมโครงการ การติดตาม การประเมินผล 

และการสรุปโครงการธุรกิจดิจิทัล และกรณีศึกษา 

     Concepts, principles and techniques, tools and related factors 

in project management; project implementation fromstudying project 

possibility, writing and planning project, controlling project; following 

up, evaluating and concluding project;case studies. 

 

4400105 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Seminar in Digital Technologyin Business 

 การสัมมนาในหัวขอเรื่องที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและแนวโนมเทคโนโลยี

สารสนเทศ การถายทอดประสบการณจากการทํางาน และ/หรือการเขาไปศึกษา

จากการปฏิบัติงานจริงใน องคการ เพื่อนํามาวิเคราะหปญหาและวิธีการแกปญหา

เกี่ยวกับเทคโนโลยีในองคการธุรกิจ 

 Seminars on topics related to the innovation and trends of 

information technology; learning from working experience and/ or from 

practical experience in organization to analyze problems and solutions 

on technology in a business organization. 

 

4400202 การคิดเชิงออกแบบ 3(2-2-5) 

  Design Thinking 

 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ ขั้นตอนการคิดในเชิงการออกแบบนวัตกรรม

ธุรกิจดิจิทัล การทําความเขาใจกลุมเปาหมายลูกคา การกําหนดปญหา  การรวมกันสราง

ความคิดและแนวทางการแกปญหา  การสรางแบบจําลอง และการทดลอง 

 Meaning, importance, principles and procedure of design thinking in 

innovative digital business; customer understanding, problem identification, 

brainstorming and solution, modeling and experimenting. 

 

4405202 การสื่อสารขอมูลและความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 

  Data Communication and Security forDigital Business 

 หลักการการสื่อสารขอมูล การรับสงขอมูล เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล การรักษาความปลอดภัย และระเบียบ

ขอบังคับดานความปลอดภัยสําหรับธุรกิจดิจิทัล 
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 Principles of data communication, data transmission, 

technology and application of data communication, security and 

relevant regulation and rules for digital business. 

 

4400203 การวิจัยทางเทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจ 3(2-2-

5)Research in Digital Technologyand Business 

  ความสําคัญของการวิจัยทางเทคโนโลยีและธุรกิจระเบียบวิธีการวิจัย การ
ทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศการเขียนขอเสนอ การออกแบบ
การวิจัย การสรางเครื่องมือ การเลือกใชสถิติ การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงาน
การฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติและจริยธรรมในการวิจัย 

  Importance of research on technology and business; research 
methodology; review of literature domestically and internationally, 
research proposal, research design; research tools; analytical statistics; 
data analysis; research reports, practice data analysis by statistic 
program and research ethics. 

 

4400204 โครงการพิเศษสําหรับเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Special Project in Digital Technology in Business 

    การวิเคราะห การออกแบบ และพัฒนาระบบ หรือการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล

ทางธุรกิจ หรือประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอรให

สอดคลองกับหัวขอพิเศษฯหรือรวมกับสถานประกอบการในการกําหนดหัวขอพิเศษ 

และเรียบเรียงสรุปผล ทําเลมเอกสารรายงานนําเสนอตอคณะกรรมการ 

Analysis, design and development of system or research on 

digital technology in business by applyingtechnology digital or 

computer program related to special topics; composing and 

summarizing into report presenting to the committee. 

 

4407301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานธุรกิจ  3(2-2-5) 

  Business Programming 

    แนวคิดในการเขียนโปรแกรมสําหรับงานธุรกิจ วิเคราะห ออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม ชนิดขอมูลและตัวแปร ผังงาน ตัวดําเนินการ นิพจน การควบคุมการทํางานของ

โปรแกรมแบบทางเลือกและแบบวนซ้ํา การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชสําหรับงานธุรกิจ 

    Concepts of programming for business, analysis, design, and 

programming; types of data and variables, algorithms, flowcharts, 
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expressions and instructions for selection structure and loop program; 

programming for business applications. 

 

4403302 เทคโนโลยีการสรางสรรคสื่อดิจิทัลสําหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Digital Media Creation Technology for Business 

 แนวคิด หลักการ องคประกอบและกระบวนการสรางสรรคสื่อดิจิทัล 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ การ

เลือกใชสื่อใหถูกตองตามลิขสิทธิ์ และการประยุกตใชแอปพลิเคชันสําหรับการ

ออกแบบและการพัฒนาสื่อดิจิทัล 

 Concepts, principles, components, and process of digital media 

creation, text and still image technology, animation technology, audio 

and video technology; selecting copyright media and utilizing programs 

for designing and developing digital media. 

 

4403303 โปรแกรมประยุกตเพื่อการพัฒนาเว็บไซตทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Application Program for Website Development in Business 

   การออกแบบเว็บไซต โครงสรางของเว็บไซต การจัดทําหนาเว็บเพจ และ

การเชื่อมโยง โดยใชเครื่องมือ ภาษาตางๆ โครงสรางภาษา การใชงานเว็บเซิรฟเวอร

และฝงไคลเอนต ในการติดตอฐานขอมูล การบริหารจัดการเว็บไซต การโปรโมท

เว็บไซต เทคนิคในการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสําหรับธุรกิจ

ดิจิทัล 

   Website design, website structure, developing web pages and 

hyperlinks using web developing toolsand languages;server/ client 

programming; website management and website promotion, 

techniques in analysis, designanddeveloping website/application for 

digital business. 

 

4406401 คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Computer and Operating System in Business 

โคร งสร า งของระบบคอมพิ ว เ ตอร  หน าที่ ข องระบบปฏิบั ติ ก า ร 

ความกาวหนาของระบบปฏิบัติการ และการประยุกตใชระบบปฏิบัติการทางธุรกิจ 

หลักการของโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีในการประมวลผลขอมูลทางธุรกิจ  
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    Computer system structures; operating system duty, progress 

and application of operating system for business, data structure 

principles and stages of data processing in business. 

 

4404402 การจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Business Database Management  

   แนวคิดและคุณสมบัติของระบบฐานขอมูล สถาปตยกรรมฐานขอมูล 

แบบจําลองขอมูล การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล ภาษาประมวลผลขอมูล 

การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานธุรกิจ  และการใชงานซอฟตแวรประยุกตฐานขอมูล 

   Concepts and properties of database, database architecture, 

data modeling, analysis and design database, information processing 

language, database management for business and database software 

application. 

 

- วิชาเลือก     

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4400501 การจัดการสื่อสังคมออนไลนเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Social Media Management for Business 

    ความรูพื้นฐานของสื่อสังคมออนไลน การทําการตลาดบนแพลตฟอรมตางๆการ

จัดการเนื้อหาเพื่อการนําเสนอ  การสรางความสัมพันธกับลูกคา การสรางความรวมมือ

ทางธุรกิจ การวัดผลการใชสื่อสังคมออนไลน และจรรยาบรรณในการใชสื่อสังคมออนไลน 

    Fundamental knowledge of social media, marketing different 

platforms, content management, customer relationship, business 

cooperation, social media evaluation and ethic in social media. 

 

4400502 เทคโนโลยีบล็อกเชนสําหรับธุรกิจ     3(2-2-5) 

  BlockchainTechnology for Business 

 ความรูความเขาใจพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชน ความจําเปนและ

ผลกระทบของบล็อกเชนตองานธุรกิจ มาตรฐานการวัดความปลอดภัยและ               

ความนาเชื่อถือ คริปโทเคอรเรนซีและการทําเหมืองขอมูล สถาปตยกรรมบล็อกเชน  

การประยุกตเทคโนโลยีบล็อกเชน กรณีศึกษาในการใชบล็อกเชนกับหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนในธุรกิจแตละประเภท 



หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลทางธุรกจิ  คณะวิทยาการจัดการ      หนา 30 

 Fundamental knowledge of blockchain, essentials and impacts 

of blockchain on business, measurement for security and validity, 

cryptocurrency and data mining, blockchain architecture, application of 

blockchain, case studies of blockchain of government and private 

sectors in various kinds of business. 

 

4400503 การจัดการคลังขอมูล 3(2-2-5) 

  Data WarehouseManagement 

    แนวคิดของการทําคลังขอมูล เหตุผลและความจําเปนของการพัฒนาคลังขอมูล 

ขั้นตอนการออกแบบคลังขอมูล การใชเครื่องมือเพื่อการประมวลผลขอมูล การคนคืน

ขอมูลการบํารุงดูแลรักษาระบบคลังขอมูล แนวทางการประยุกตใชขอมูลที่จัดเก็บภายใน

คลังขอมูล 

    Concepts of data warehouse, reasons and necessities of data 

warehouse development, data warehouse design steps, tool for data 

processing, information retrieval, data warehouse maintenance, application 

for kept data in data warehouse. 

 

4400504 การประมวลผลแบบคลาวด     3(2-2-5) 

 Cloud Computing 

ความรูเกี่ยวกับฮารดแวรและซอฟตแวรในระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

การบริการบนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ การใหบริการซอฟตแวร การใหบริการ

แพลตฟอรม การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน บริการระบบจัดเก็บขอมูล บริการรวม

และรวม การใชประโยชนระบบประมวลผลแบบกลุมเมฆ การประยุกตใชโปรแกรม

ประมวลผลแบบกลุมงานเพื่อพัฒนางานดานธุรกิจ 

Knowledge of hardware and software in cloud computing, 

cloud computing service, software, platform, basic structure, data 

storage, composite and share service, cloud utilization, cloud 

application for group to develop business. 

 

4400505 การจัดการระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

  Business Intelligence Management 

    แนวคิดเกี่ยวกับของระบบธุรกิจอัจฉริยะ สถาปตยกรรมและองคประกอบ

ของระบบธุรกิจอัจฉริยะ  เทคนิควิธีการ เครื่องมือสําหรับจัดการ วิเคราะหขอมูล
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และการวิเคราะหธุรกิจ  แนวโนมเทคโนโลยี การใชโปรแกรมประยุกตดานธุรกิจ

อัจฉริยะในการวิเคราะหเพ่ือใหไดสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

    Concepts of business intelligence system, architecture and 

components of business intelligence system, techniques, management 

tools, data analysis and technological business analysis, application in 

business intelligence to provide supporting information for business 

decision. 

 

4400602 โปรแกรมประยุกตเพื่องานเอกสาร 3(2-2-5) 

 Application Software for Documentation 

  การศึกษาและการปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกตเพื่องานเอกสาร 

การปฏิบัติการพิมพเอกสารรูปแบบตางๆ  

  Studying and practicing of application software for 

documentation and production practice documents in various formats. 

 

4400603 โปรแกรมประยุกตเพื่องานบัญชี 3(2-2-5) 

 Application Software for Accounting 

  การศึกษาและการปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกตเพื่องานบัญชี การ

บันทึกขอมูลทางบัญชีประเภทตางๆ และรายงานขอมูลทางบัญชีในรูปแบบตางๆ 

  Studying and practicing of application software for accounting; 

recording different types of accounting information and preparing accounting 

reports. 

 

4400604 เทคนิคการสรางเอกสารเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ   3(2-2-5) 

  Techniques for Business Presentation 

 การศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานและความสําคัญของการ

นําเสนองานทางธุรกิจ การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคการวางโครงรางและ

รูปแบบการนําเสนอขั้นตอนการนําเสนอเทคนิคการนําเสนอ การใชเครื่องมือในการ

สรางเอกสารเพื่อนําเสนอทางธุรกิจ และฝกปฏิบัติการนําเสนองานทางธุรกิจ 

 Fundamental knowledge and importance of business 

presentation, goals and objectives, presentation structure and format, 

presentation procedure and techniques, tools for business 

presentation, practice of business presentation. 
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4400605 การจัดการเนื้อหาสําหรับธุรกิจดิจิทัล    3(2-2-5) 

 Content Management for Digital Business 

การจัดการขอความ การใชคําขอความ นิยามศัพท การใชโปรแกรมผลิตสื่อ

ดิจิทัล สื่อหลายมิติ กราฟก ภาพเคลื่อนไหว ภาพและเสียง เครื่องมือชวยในการ

พัฒนาการประยุกตสื่อดิจิทัล การออกแบบสื่อประสมเชิงโตตอบสําหรับธุรกิจ 

กฏหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของ 

Content management, use of word, expressions and definitions, 

programs for digital media, hypermedia, graphic, animation, image and 

audio, tools in digital media application, design multimedia for 

business, laws and ethics involved. 

 

4400606 การจัดการอีสปอรต 3(2-2-5) 

  E-Sport Management 

  ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของเกมคอมพิวเตอร การพัฒนาการของอีสปอรต 

องคประกอบที่สําคัญของอีสปอรต อาชีพในสายงานอีสปอรต รูปแบบการแขงขันอี

สปอรต  ความรูเบื้องตนเกี่ยวการบริหารจัดการอีสปอรตการวางแผนการจัดการ

แขงขันอีสปอรตบทบาทและผลกระทบของอีสปอรตในดานตางๆ 

  History of computer games, development of e-sport, important 

components of e-sport, career in e-sport field, e-sport competition 

format, basic knowledge of e-sport management, e-sport competition 

planning, roles and impacts of e-sports. 

 

4400703 การออกแบบสวนประสานงานผูใช 3(2-2-5) 

  User InterfaceDesign 

  หลักการและแนวคิดออกแบบตามประสบการณผู ใช  รูปแบบและ

องคประกอบของสวนติดตอผูใช การออกแบบเพื่อใหตรงตามความตองการของ

กลุมเปาหมาย การโตตอบเชิงสัมพันธระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร การออกแบบบน

ระบบปฏิบัติการสมัยใหม  และบนอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาไดแบบตางๆ 

  Principles and concepts of user experience design, formats 

and components of user interface, design for target audience, human-

computer interaction, design for modern operating system and for 

various portable computer devices. 

 



หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัลทางธุรกจิ  คณะวิทยาการจัดการ      หนา 33 

4400704 โปรแกรมประยุกตเพื่อการจัดการธุรกิจขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Application for Advance Business Management 

  ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรมประยุกตในงานธุรกิจขั้นสูง การใช

เครื่องมือ เทคนิค โปรแกรมเสริม และการจัดการขอมูลเพื่อใชในงานธุรกิจเชน การตลาด 

การขาย การบัญชี การเงิน งานบุคคล การผลิต คลังสินคา การทองเที่ยว เปนตน 

  Uses of application software in advanced business, tools, 

techniques, add-on program, and data management for business such 

as marketing, sales, accounting, finance, human resource, production, 

warehouse, tourism, etc. 

 

4400705 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสําหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Object-Oriented Programmingfor Business 

   แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วิเคราะห ออกแบบและพัฒนา

โปรแกรมเชิงวัตถุ  คลาสและออบเจ็กต การถายทอดคุณสมบัติ ภาษาที่สนับสนุนการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อประยุกตใชสําหรับงานธุรกิจ 

   Concepts and principles of object-oriented programming, analysis, 

design and development object-oriented programming, class and 

objects, inheritance, languages supporting object-oriented programming 

and object-oriented programming for business. 

 

4400706 อาชญากรรมทางไซเบอร 3(2-2-5) 

 Cybercrime 

  ศึกษาเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรที่สําคัญ การเขาถึง

คอมพิวเตอร โดยปราศจากอํานาจ การดักขอมูลคอมพิวเตอร  การจารกรรม

ขอมูลคอมพิวเตอร การทําใหเกิดความเสียหายตอคอมพิวเตอร การปลอมขอมูล 

คอมพิวเตอร และการฉอโกงทางคอมพิวเตอร มาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวของ และ

กรณีศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร 

  Important computer-related crime, unauthorized access to 

computer, unauthorized interception, computer data espionage, 

computer sabotage, computer forgery, and computer fraud, measure 

and legislation involved, and case studies of cybercrime. 
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4405115 อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 

 Internet of Things Technology 
เทคโนโลยีเครือขายทั้งแบบใชสาย ไรสาย และโมบาย อุปกรณตาง ๆ ที่ใช

ในเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ตัวติดตอสื่อสารของการมีปฏิสัมพันธระหวาง

คนกับอุปกรณและเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง โปรแกรมและสิ่งแวดลอม

ตาง ๆรวมถึงโครงสรางหลัก และสถาปตยกรรมเพ่ือสงเสริมการทํางานของโปรแกรม

ในเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง การสรางโปรแกรมใหม การเลือกวิธีการที่ดี

ที่สุดสําหรับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง ปญหาและผลกระทบทางสังคมจาก

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

Network technologies, including wired, wireless, and mobile 

devicesused in Internet of Things technology. The communicator of 

the interactionbetween people and devices and the Internet of Things 

technology. Programsand environments, including the main structure 

and architecture to promotethe programming in the Internet of Things 

technology. Creating new programschoosing the Best Method for 

Internet of Things Technology Problems andsocial impact of internet 

technology of things. 

 

- วิชาเลือก (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 

2222401 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  English for Digital Technology Business 

คําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ การ

ใหคําแนะนําใหคําปรึกษาทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส การ

ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยี การบอกราคา ประเภทและอุปกรณดิจิทัล และ

ศัพทเฉพาะที่ใชในธุรกิจดิจิทัลโดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาใน

สถานการณตางๆ ทั้งการติดตอระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 

 Vocabulary, idioms, and conversation used in digital business; 

giving advice and suggestion via telephone, letter and e-mail; giving 

recommendation about technology, price, categories and digital 

devices; technical terms in digital business by practicing the skills of 

communicating with customers personally or by phone. 
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2222402 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  English for Personnel in Digital Technology Business 

คําศัพทสํานวนและโครงสรางภาษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสมัครงานและ 

การสัมภาษณงานที่เกี่ยวของกับอาชีพทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจการ

นําเสนอผลงานทางดานธุรกิจ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

Vocabulary, idioms and language structure ofdocuments 

relatedto job application;and interview related to the profession in 

digital business; presentationin business and related topics. 

 

2232501 ภาษาจีนสําหรับเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Chinese for Digital Technology Business 

ศึกษาระบบเสียงพินอิน โครงสรางอักษรจีน คําศัพทพื้นฐาน คําศัพทเฉพาะ 

โครงสรางประโยค และบทสนทนาดานธุรกิจดิจิทัล 

Basic pinyin, Chinese characters and structure, basic 

vocabularies and technical terms, sentence structure, and digital 

business dialogues. 

 

2232502 ภาษาจีนสําหรับบุคลากรทางเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Chinese for Personnel in Digital Technology Business 

ศึกษาคําศัพท ประโยค สํานวนภาษาที่ใชในงานเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 

และบทสนทนาการใหคําแนะนํา คําปรึกษา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเภทและ

อุปกรณคอมพิวเตอร การบอกราคา และคําศัพทเฉพาะที่ใชสื่อสารทางธุรกิจ  

Vocabularies, sentences, idioms, and language structure in 

digital technology; conversations on advice, suggestions, and 

recommendations about types and computer devices; pricing and 

terminology used in business communication. 

 

2242201 ภาษาญี่ปุนสําหรับเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Japanese for Digital Technology Business 

ศึกษาตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และอักษรคันจิพื้นฐาน คําศัพท

สํานวนภาษา ประเภทและอุปกรณดิจิทัลและศัพทเฉพาะที่ใชในธุรกิจดิจิทัล 
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Basic Hiragana, Katakana, and Kanji letters, vocabularies, idioms, 

types of digital devices, and technical terms in digital business. 

2242202 ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรทางเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

  Japanese for Personnel in Digital Technology Business 

คําศัพท สํานวนภาษา และโครงสรางภาษา บทสนทนาที่ใชในเทคโนโลยี

ดิจิทัล การสัมภาษณงานที่เก่ียวของกับอาชีพทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ การ

ใหคําแนะนําทางเทคโนโลยี การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยี การนําเสนอ

ผลงานทางดานธุรกิจ และงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

Vocabulary, idioms, language structure and conversations used 

in digital technology; job interview related to the profession in digital 

technology business; technology advice and suggestions; presentation 

in business and other related. 

 
 

- วิชากลุมวิชาสหกิจศึกษา      7 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4400901 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ 1(45) 

  การทํางาน  

  Preparation for Co-operative Educationand Work Integrated 

Learning 

   หลักการ แนวคิด และปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการ ที่เกี่ยวของกับ

ระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ ความรูพื้นฐานใน

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การใชภาษา การใชเทคโนโลยี การพัฒนา

บุคลิกภาพ การสรางมนุษยสัมพันธ จรรยาบรรณในวิชาชีพทางคอมพิวเตอร การ

เขียนรายงานโครงการ และนําเสนอโครงงาน 

   Principles, concepts and philosophy of co-operative education, 

procedures involved in co-operative education techniques for job 

application and interview, basic knowledge of performance in 

workplace, language usage, computer and technology, personality 

development, human relation, social manners, ethics in computer 

professions,knowledge of writing and presenting reports and projects. 
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4400902 สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน 6 (16 สัปดาห) 

 Co-operative Educationand Work Integrated Learning 

   ปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ ภายใตการดูแลของ

อาจารยนิเทศและสถานประกอบการ โดยบูรณาการความรูและทักษะการเรียนในชั้น

เรียนสูการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชา

ในสถานประกอบการหรือองคกรผูใชบัณฑิตเปน เวลา 16 สัปดาห หรือไมนอยกวา 

640 ชั่วโมง การศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเปนพนักงานการจัดทํา

โครงการ การเขียนรายงานโครงงาน และการนําเสนอโครงงาน ตามคําแนะนําของ

พนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ และนําเสนอผลงานตามที่

สาขาวิชากําหนด 

   Students’ work performance in workplace under the 

guidance of supervisors and organization by integrating knowledge and 

skills learned in class into real workplace, performing work in 

organizations or offices for 16 weeks or at least 640 hours, learning 

from real work performance acting as real staff, writing and presenting 

reports and projects under suggestions of mentor staff, and advisor or 

supervisor, then presenting as required by the Program. 


