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ค าน า 
 

หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ฉบบัใหม่ ปีพุทธศกัราช 
2556  เพื่อใช้ในการจดัการศึกษาของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ   คณะบริหารธุรกิจ   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   ในการปรับปรุงคร้ังน้ี  ได้พิจารณาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2548   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
ซ่ึงมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิต ใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ  มีทกัษะและศิลปะ
ในการปฏิบติังาน  มีความคิด  ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง  ๆ  รวมทั้งสามารถแกไ้ข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม    นอกจากน้ี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจไดมี้การเชิญผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์โดยตรง
มาร่วมพฒันาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมทนัสมัยต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ โดยมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ  

คณะบริหารธุรกิจตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองน้ี  จึงได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรหลกัสูตร
เทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว  และ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจดัการศึกษาในสาขาวิชาน้ี   ซ่ึงคาดว่าผลท่ีไดจ้ะท าให้การเรียนการ
สอน มีประสิทธิภาพมากข้ึน  และตรงตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 
 
 คณะบริหารธุรกิจ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 

หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 

1. คณะ / ภาควชิา        คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาการบญัชีและการเงิน 
 

2. ช่ือหลกัสูตร 
 ภาษาไทย : หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ
 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Technology Program in Business Information Technology 
 

3. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : เทคโนโลยบีณัฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : ทล.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ) 
 ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Technology  (Business Information Technology) 
 ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) :  B.Tech. (Business Information Technology) 
 

4. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
4.1  เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันา

ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ
ออกแบบและสร้างระบบงานประยกุตไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.2  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เก่ียวกับกระบวนการทางธุรกิจ สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยกุตใ์นงานธุรกิจโดยเฉพาะดา้นการตลาด หรือดา้นอ่ืนๆ  

4.3  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีพร้อมจะเป็นผูป้ระกอบการในอนาคต 
4.4  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีเขา้ใจและกา้วทนัความเปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจสมยัใหม่ 
4.5  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยใช้

เทคโนโลยเีป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนรู้ 
4.6   เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีจิตส านึกดา้นจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
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5. หลกัสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร   136   หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาภาษา  12 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
5. กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 1 หน่วยกิต 
6. กลุ่มวชิาเลือก  6 หน่วยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 99 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ 21 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวชิาชีพบงัคบั 49 หน่วยกิต 
3. กลุ่มวชิาชีพเลือก 22 หน่วยกิต 
4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 7 หน่วยกิต  

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

 

งานพฒันาหลกัสูตร ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 3 
 

5.3 ช่ือรายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป   31  หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-121-003 มนุษยสัมพนัธ์ 

Human Relations 
3(3-0-6) 

1-122-001 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม  
Quality of Life and Social Development 

3(3-0-6) 

1-123-001 
 
1-124-001 

สังคมกบัเศรษฐกิจ 
Society and Economy  
สังคมกบัการปกครอง 
Society and Government 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
1-131-001 จิตวทิยาทัว่ไป 

General Psychology 
3(3-0-6) 

1-131-002 เทคนิคการพฒันาบุคลิกภาพ 
Personality Development Techniques 

3(3-0-6) 

หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

3) กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกติ   เลอืกศึกษาจากวชิาต่าง ๆ ในกลุ่มวชิาภาษาไทย
หรือวชิาภาษาองักฤษ 

3.1) กลุ่มวชิาภาษาไทย 
1-110-101 การใชภ้าษาไทย  

Thai Usage 
3(3-0-6) 

1-110-102 
   

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-6) 

1-111-203 
 
1-111-205 

ภาษาไทยธุรกิจ 
Business Thai 
เทคนิคการเขียน 
Writing Techniques 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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3.2) กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
1-211-003 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  

English for Everyday Use 
3(3-0-6) 

1-211-004 
 
1-211-005 

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
English for Communication  
สนทนาภาษาองักฤษ   
English Conversation 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

1-211-006 การอ่านทัว่ไป 
General Reading 

3(3-0-6) 

1-211-008 
 

ภาษาองักฤษเพื่อน าเสนอผลงาน 
English for Presentations  

3(3-0-6) 
 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาภาษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  โดยตอ้งเลือกวิชากลุ่มภาษาไทยอย่างน้อย 3 หน่วยกิต และกลุ่มวิชา
ภาษาองักฤษอยา่งนอ้ย 9 หน่วยกิต 

4) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิา
ต่อไปนี ้

2-110-104 
 
2-110-105 

เคมีในชีวติประจ าวนั 
Chemistry for Everyday Use 
วทิยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 
Science and Quality of Life 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

2-120-102 ส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร 
Environment and Resources Management 

3(3-0-6) 

2-130-102    วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั    
Science for Everyday Use 

3(3-0-6) 

2-210-002    คณิตศาสตร์เพื่อการตดัสินใจ 
Mathematics for Decision Making 

3(3-0-6) 

2-210-003    คณิตศาสตร์เพ่ือฝึกทกัษะทางปัญญา 
Mathematics for Cognitive Skill 

3(3-0-6) 

 หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
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5) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  1  หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิา
ต่อไปนี ้

1-141-001 พลศึกษา 
Physical Education 

1(0-2-1) 

1-141-012 
 
1-141-013 
 
1-142-001 

กิจกรรมเขา้จงัหวะ 
Rhythmic Activities  
ลีลาศ 
Social Dance 
นนัทนาการ 
Recreation 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 
 

1(0-2-1) 

1-142-002 นนัทนาการกลางแจง้ 
Outdoor Recreation 

1(0-2-1) 

1-142-003 การเป็นผูน้ าค่ายพกัแรม 
Camp Leadership 

1(0-2-1) 

 หรือรายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
                               6)    กลุ่มวชิาเลอืก  6 หน่วยกติ 
 ใหเ้ลือกศึกษาจากรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป     
  หมายเหตุ  :  ส าหรับหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  โดยเลือกศึกษาในรายวิชาตาม
รายละเอียดขา้งตน้  และ/หรือวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ไดต้ามความเหมาะสม แต่ตอ้งสอดคลอ้งกบัโครงสร้างหลกัสูตร  โดยความเห็นชอบของภาควชิา 
 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ  99  หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ  21  หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 

5-010-202 
 
5-100-101 

สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 
การบญัชีและการเงินเพื่อการจดัการธุรกิจ 
Accounting and Financial Management 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 

5-141-101 เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ  
Business Information Technology    

3(2-2-5) 
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5-143-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming   

3(2-2-5) 

5-145-151 คณิตศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Mathematics 

3(3-0-6) 

5-145-362 ระเบียบวธีิวจิยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Research Methodology for Information Technology 

3(3-0-6) 

5-200-101 การจดัการและการตลาดส าหรับธุรกิจ 
Management and Marketing for Business 

3(3-0-6) 

2) กลุ่มวชิาชีพบังคับ  49  หน่วยกติ  ให้ศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
5-141-102 
 
5-141-215 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
Management Information System 
กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยสีารสนเทศ    
Law and Ethics of Information Technology 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

5-143-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

5-143-204 การเขียนโปรแกรมแบบวชิวล  
Visual Programming  

3(2-2-5) 
 

5-144-201 โครงสร้างขอ้มูลและขั้นตอนวธีิ 
Data Structure and Algorithm 

3(2-2-5) 
 

5-144-205 
 
5-145-252 
 
5-145-253 
 
5-145-254 
 
5-145-255 
 
5-145-363 
 

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์  
Human Computer Interaction 
ระบบจดัการฐานขอ้มูล 
Database Management Systems 
ระบบปฏิบติัการ 
Operating Systems 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 
Computer Network and Communication 
ธุรกิจดิจิทลั 
Digital Business 
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์ 
Software Development Process 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6)  
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5-145-364 
 
5-145-365 
 
5-145-366 
 
5-145-367 
 
5-145-472 
 
5-145-473 
 

เทคโนโลยกีารบริการผา่นเวบ็และการประยกุต ์
Web Services Technology and Applications 
การบริหารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
Information Technology Project Management 
การเตรียมโครงการ 
Pre-Project 
นวตักรรมทางธุรกิจ 
Business Innovation 
สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ 
Seminar  in Business Information Technology 
โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 
Business Information Technology Project 

3(2-2-5)  
 

3(3-0-6)  
 

1(1-0-2) 
 

3(3-0-6)  
 

3(2-2-5)  
 

3(0-6-3)  

3) กลุ่มวชิาชีพเลอืก  22 หน่วยกติ  ให้เลอืกศึกษาจากรายวชิาต่อไปนี้ 
                                  (1)   กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 

5-145-256 
 
5-145-257 
 
5-145-258 
 
5-145-259 
 
5-145-260 
 
5-145-261 
 
5-145-368 
 
5-145-369 
 
 

การสร้างส่ือผสมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
Multimedia Computer  
คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคล่ือนไหว 
Computer Graphic and Animation  
เหมืองขอ้มูล 
Data Mining  
การพฒันาแอปพลิเคชัน่บนอุปกรณ์สมยัใหม่ 
Application Development for New Devices  
การพฒันาแอปพลิเคชัน่บนส่ือไร้สาย  
Application Development for Mobile Devices  
การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชัน่ 
Web Application Development  
การน าเสนองานดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Technology Information for Presentation  
การออกแบบส่ือสมยัใหม่ 
New Media Design  
 

  3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

3(3-0-6) 
 

3(2-3-5) 
 
3(2-3-5) 

 
3(2-3-5) 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 
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5-145-370 
 
5-145-371 
 

การจดัการระบบเครือข่ายและความปลอดภยั 
Network and Security Management  
ค่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  
Information Technology Camp 

3(2-2-5) 
 

1(0-3-1) 
 

 (2)   กลุ่มวชิาการบริหารการตลาด 
5-211-251 
 
5-211-352 
 
5-211-353 
 
5-211-354 
 
5-211-355 

การส่ือสารการตลาดดิจิทลั 
Digital Marketing Communication  
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตลาดดิจิทลั 
Consumer Behaviour and Digital Marketing  
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงดิจิทลั 
Analyzing Digital Data  
กลยทุธ์และการวางแผนการตลาดดิจิทลั 
Strategies and Marketing Digital Planning  
การจดัการดิจิทลัโลจิสติกส์ 
Digital logistic Management 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

หรือรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจ  ซ่ึงไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีศึกษามา 
4) กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ  7  หน่วยกิต  ให้เลือกศึกษาจาก

รายวชิาต่อไปนี ้
5-001-301       การเตรียมสหกิจศึกษา 

Pre-Cooperative Education 
1(1-0-2) 

5-140-302       สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 
Cooperative Education in Business 

6(0-40-0) 

5-001-303       การฝึกงาน 
Job Training 

3(0-40-0) 

5-001-304       ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกิจในต่างประเทศ 
Business Experience in Foreign Countries 

3(0-40-0) 
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หมายเหตุ :  ส าหรับกลุ่มวชิาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ 
1. แผน ก . 7 หน่วยกิต ตอ้งเลือก 2 รายวิชา คือวิชาการเตรียมสหกิจศึกษาและ

วชิาสหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ  ใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 17 สัปดาห์ หรือ  1 ภาคการศึกษา
ปกติ 
    2. แผน ข. 7 หน่วยกิต ตอ้งเรียน 3 รายวิชา คือวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา และ
เลือกอีกหน่ึงรายวชิาจาก 2 รายวิชา คือวิชาการฝึกงาน หรือวิชาประสบการณ์ทางวิชาชีพบริหารธุรกิจใน
ต่างประเทศ ใช้เวลาฝึกปฏิบติังานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือ 1 ภาคฤดูร้อน และให้เลือกจากกลุ่ม
วชิาชีพเลือกอีกหน่ึงรายวชิา 

3. ในกรณีท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร พิจารณาเห็นวา่นกัศึกษาไม่มีความ
พร้อมในการเรียนรายวชิาสหกิจศึกษา จะใหเ้ลือกเรียนรายวชิาการฝึกงานแทน 

4. การประเมินผลการปฏิบติังานหรือการฝึกงานของนักศึกษาให้ค่าระดับ
คะแนนเป็น  S = Satisfactory  คือ ผา่น หรือ 

U = Unsatisfactory คือ ไม่ผา่น 
 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 
 นกัศึกษาเลือกวชิาใดก็ไดอี้กไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต วิชาเหล่าน้ีอาจเป็นวิชาท่ีเปิดสอนใน
คณะหรือเปิดสอนในคณะอ่ืน ๆ ในระดบัปริญญาตรี  
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5.4 ค าอธิบายรายวชิา 
ก.   หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

1.    กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
   1-121-003 มนุษยสัมพนัธ์       3(3-0-6) 
   Human Relations 

ความรู้เบ้ืองตน้ของมนุษยสัมพนัธ์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
และความตอ้งการของมนุษย ์การพฒันาตนเองเพื่อมนุษยสัมพนัธ์ เทคนิคการ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์ในครอบครัว ในสังคม และองค์การ การฝึกอบรมเพื่อ                
มนุษยสัมพนัธ์ 
 

 1-122-001 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 3(3-0-6) 
   Quality of Life and Social Development 

ความหมายและความส าคญัของการพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคม ปรัชญาและ
หลกัธรรมในการด ารงชีวิต การสร้างแนวคิดและเจตคติต่อตนเอง บทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น การปรับตวัเพื่อร่วมกิจกรรมทาง
สังคม  เทคนิคการครองใจคน และการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
 

      1-123-001 สังคมกบัเศรษฐกจิ      3(3-0-6) 
   Society and Economy 

ความหมาย ขอบเขต และวิธีวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สังคม และเศรษฐกิจ  ววิฒันาการของระบบสังคมและเศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์ การก าหนดราคา ตลาด ทรัพยากรมนุษยแ์ละสถาบนัทาง
เศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ  สังคมท่ีเกิดจากการพฒันา ตลอดจนการ
น าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นสังคมและเศรษฐกิจ 
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 1-124-004    สังคมกบัการปกครอง 3(3-0-6) 
 Society and Government 

ความจ าเป็นท่ีมนุษยต์อ้งอยูร่วมกนัเป็นสังคม การก่อตวัของสังคมการเมือง การ
เกิดระบบการเมือง ศึกษารัฐในแง่ของความหมาย องค์ประกอบ การก าเนิด 
วิวฒันาการ รูปแบบ การรับรอง หน้าท่ีของรัฐ ศึกษาอุดมการณ์ทางการเมือง 
ศึกษาส่วนส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการเมืองการปกครอง เช่น อ านาจอธิปไตย 
รัฐธรรมนูญ สถาบนัทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง และศึกษาถึงการ
ปกครองรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบการปกครองของไทย ตั้งแต่สมยัสม
บูรณาญาสิทธิราช จนถึงเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย 

 
2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

 1-131-001  จิตวทิยาทัว่ไป  3(3-0-6) 
 General Psychology 

ความหมายและขอบข่ายของวิชาจิตวิทยา  อิทธิพลของพันธุกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม พฒันาการของมนุษย ์ระบบอวยัวะต่าง ๆ   ของมนุษยโ์ดยสังเขป    
เชาว์ปัญญา  การรับรู้  การเรียนรู้ การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว 
สุขภาพจิตและพฤติกรรมทางสังคม 
 

 1-131-002  เทคนิคการพฒันาบุคลกิภาพ  3(3-0-6) 
 Personality Development Techniques 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เก่ียวกบัตวัเอง อิทธิพลของ
มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการปรับตัว บุคลิกภาพท่ี                           
พฒันาสมบูรณ์ 
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3.  กลุ่มวชิาภาษา 
3.1   กลุ่มวชิาภาษาไทย 

 1-110-101  การใช้ภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Thai Usage 

การฟัง การอ่าน การเขียน  และการพูดเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานการใชภ้าษาไทย  
การฟังจบัใจความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่านจบัใจความ การอ่าน 
วิเคราะห์ความ  การเขียนรายงานวิชาการ หนงัสือราชการ จดหมายสมคัรงาน 
โครงการ ค ากล่าวรายงาน  การสนทนา  การประชุมและการพูดในโอกาส                      
ต่าง ๆ  
 

 1-110-102  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร  3(3-0-6) 
 Thai for Communication 

การใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร ลักษณะของภาษาไทย ทฤษฎีการส่ือสาร 
วฒันธรรมในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง  การอ่าน  การพูดและการเขียน                         
เพื่อการส่ือสาร 

 
 1-111-203  ภาษาไทยธุรกจิ  3(3-0-6) 
 Business Thai 

การใช้ภาษาไทยธุรกิจ ไดแ้ก่ ความรู้พื้นฐานภาษาไทย การเขียนบนัทึกธุรกิจ 
การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนรายงานธุรกิจ และการเขียนโครงการธุรกิจ 
 

 1-111-205  เทคนิคการเขียน  3(3-0-6) 
 Writing Techniques 

การเขียน การเลือกใชค้  าหลกัเกณฑ์ในการผกูประโยค ชนิดของส านวน โวหาร 
การเขียนยอ่หนา้ การเขียนเรียงความ การเขียนบทความและการเขียนประเภท
อ่ืน ๆ 
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3.2   กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 
 1-211-003   ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  3(3-0-6) 
 English for Everyday Use 

การใช้ภาษาองักฤษในการทกัทาย การแนะน า การบอกทิศทาง การโทรศพัท ์
การนัดหมาย การส ารองท่ีนั่ง การซ้ือของ การอ่านและการฟังสารท่ีพบใน
ชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ ข่าว ประกาศ โฆษณา 
 

 1-211-004 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 3(3-0-6) 
 English for Communications 

การแปลสารและการส่ือความคิดของตนเอง ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน 
 

 1-211-005 สนทนาภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 
 English Conversation 

ทกัษะการฟังและการสนทนาในชีวิตประจ าวนั เนน้การออกเสียงและการใชภ้าษาใน
การส่ือสารอยา่งถกูตอ้ง 

 
 1-211-006  การอ่านทัว่ไป 3(3-0-6) 
 General Reading 

การอ่านหนังสือพิมพ์ บทความ วารสาร ต ารา การใช้พจนานุกรม การเดา
ขอ้ความล่วงหน้า การใช้ความรู้เดิมและความรู้รอบตวั การหาความคิดหลัก 
ประโยคหลกั ขอ้มูลท่ีสนบัสนุนความคิดหลกั เทคนิคการอ่านเร็ว การอ่านเพื่อ
หาขอ้มูลรวมและขอ้มูลเฉพาะจุด 
 

 1-211-008 ภาษาองักฤษเพือ่น าเสนอผลงาน 3(3-0-6) 
 English for Presentations 

การเขียนรายละเอียดผลิตภณัฑ์และวิธีใช ้การเขียนรายงาน โครงการ และการ
น าเสนอผลงาน 
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                       4.    กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
         2-110-104   เคมีในชีวติประจ าวนั      3(3-0-6) 
    Chemistry for Everyday Use 

สารเคมีท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั สารเจือปนในอาหาร น ้ าด่ืมน ้ าใช้ สารซักล้าง 
เคร่ืองส าอาง ยา พอลิเมอร์ และสารท่ีท าใหเ้กิดพิษภยั 
 

 2-110-105   วทิยาศาสตร์กบัการพฒันาคุณภาพชีวติ  3(3-0-6) 
 Science and Quality of Life 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคุณภาพชีวิต ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ การพฒันา
คุณภาพชีวิต ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนไทยในปัจจุบนั และแนวทางแกปั้ญหา
โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 

 2-120-102   ส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management 

ความรู้พื้นฐานทางส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากร หลกันิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ ์มลพิษส่ิงแวดลอ้มและ
การก าจดัมลสารทางวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การ
บริหารการจดัการเพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มแบบผสมผสาน 
 

 2-130-102   วทิยาศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 
 Science for Everyday Use 

ความหมายของวทิยาศาสตร์ กระบวนการวทิยาศาสตร์ การวดัและหน่วยการวดั 
ทฤษฎีวิวฒันาการ พนัธุกรรม ธรรมชาติของคล่ืน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้
ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าและนิวเคลียร์ สารเคมีในชีวิตประจ าว ัน 
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้และหลกัการพื้นฐาน ของคอมพิวเตอร์ 

   
 2-210-002 คณติศาสตร์เพือ่การตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Decision Making 

ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้และการให้เหตุผล สถิติเบ้ืองตน้และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การแปลผลขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูล 
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 2-210-003  คณติศาสตร์เพือ่ฝึกทกัษะทางปัญญา 3(3-0-6) 
    Mathematics for Cognitive Skill 

เซตของจ านวน ตัวประกอบ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย การบวกลบ
เศษส่วน การแกส้มการและอสมการ 

 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ 

 1-141-001  พลศึกษา  1(0-2-1) 
 Physical Education 

ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมพลศึกษา การสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย ความปลอดภยั และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทในการแข่งขนักีฬาโดยเลือก
ชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
 

 1-141-012  กจิกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) 
 Rhythmic Activities 

ประวติัความเป็นมาและประโยชน์ของกิจกรรมเขา้จงัหวะ หลกัการเคล่ือนไหว
เบ้ืองตน้ พื้นฐานต่าง ๆ ในการจดัทรวดทรงของร่างกาย ตลอดจนกิจกรรมและ
ท่าต่าง ๆ ในการใชป้ระกอบจงัหวะการเตน้ร าพื้นเมืองหรือแบบสากล 
 

 1-141-013 ลลีาศ        1(0-2-1) 
    Social Dance 

ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัทกัษะการลีลาศจงัหวะต่าง ๆ สร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย ความปลอดภยั และกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของการแข่งขนัลีลาศ 

 
 1-142-001  นันทนาการ  1(0-2-1) 
 Recreation 

ความรู้ทัว่ไป เก่ียวกบักิจกรรมนันทนาการ การจดักิจกรรมนันทนาการ และ
เลือกกิจกรรมนนัทนาการท่ีเหมาะสม 
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 1-142-002   นันทนาการกลางแจ้ง      1(0-2-1) 
    Outdoor Recreation 

ความรู้ทัว่ไป ปฏิบติัเก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการกลางแจง้ การจดัหาแหล่ง
ธรรมชาติ การศึกษานอกเมือง คุณค่าและประโยชน์จากกิจกรรมนนัทนาการ
กลางแจง้ 
 

 1-142-003   การเป็นผู้น าค่ายพกัแรม  1(0-2-1) 
    Camp Leadership 

ความรู้ทั่วไป ปฏิบัติเก่ียวกับการเป็นผู ้น าค่ายพักแรม การจัดค่ายพักแรม 
คุณสมบติัของการเป็นผูน้ าค่ายพกัแรม  และปัจจยัท่ีส าคญัของการจดัค่ายพกั
แรม 

 
ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 

1.  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
 5-010-202 สถิติธุรกจิ 3(3-0-6) 
  Business Statistics 

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ  และน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ 
ประกอบดว้ยการจดัเก็บขอ้มูล การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเน่ือง การแจกแจงของ                 
ตัวอย่างสุ่ม  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา   
 

 5-100-101 การบัญชีและการเงินเพือ่การจัดการธุรกจิ   3(2-2-5) 
  Accounting and Financial Management 

แนวคิดและหลกัการบญัชีเบ้ืองตน้ วงจรบญัชี องคป์ระกอบของงบการเงิน งบ
การเงินของกิจการให้บริการ และกิจารขายสินคา้ การจดัหาเงินทุนเพื่อใช้ใน
การประกอบธุรกิจ การจดัท างบประมาณทางการเงิน งบประมาณการลงทุน 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน ปริมาณ และก าไร การวิเคราะห์งบ
การเงินเบ้ืองตน้ 
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 5-141-101 เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Information Technology  

ศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ การส่ือสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อ
การส่ือสารและสืบคน้สารสนเทศ  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประยุกต์ใช้กบั
งานธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมกระดาษท าการ และ
โปรแกรมเพื่อการน าเสนอ 

 
 5-143-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Programming 

หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรม  การเขียนผงังาน ขั้นตอนวิธีการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม องค์ประกอบ
ของค าสั่ ง การใช้ตัวแปร การด าเนินการ    ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ 
โครงสร้างขอ้มูลแบบอาร์เรย ์โครงสร้างค าสั่งแบบตามล าดบั เลือกท า และการ
วนซ ้ าหรือลูป การใช้งานและสร้างฟังก์ชันในโปรแกรม พื้นฐานการเขียน
โปรแกรมเชิงวตัถุ การพฒันาโปรแกรมเพื่อท างานบนระบบต่าง ๆ โดยการใช้
ภาษาใดภาษาหน่ึงในการเขียนโปรแกรม 

 
 5-145-151 คณติศาสตร์เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Technology Mathematics 

ระบบเลขฐาน การเปล่ียนเลขฐาน การบวกลบคูณและหารเลขฐาน  ทฤษฎี
คณิตศาสตร์ ทฤษฎีเซต ทฤษฏีการหาเศษ ฟังก์ชั่นและซีเควนซ์ การนับ 
ตรรกศาสตร์ วงจรตรรก  อินดกัชัน่ รีเลชัน่ กราฟ ตน้ไม ้ข่ายงาน และพีชคณิต
บูลลีน 
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 5-145-362 ระเบียบวธีิวจัิยเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6) 
    Research Methodology for Information Technology 

ศึกษาแนวคิดและระเบียบวิธีวิจยัท่ีเก่ียวกบัการวิจยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การก าหนดปัญหาการวิจยั  การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตวัแปร
และสมมติฐานการวจิยั  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  การออกแบบการวิจยั การ
เขียนเค้าโครงการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัทั้ งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ประเมินผลการการน าเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัมาใช้กบัการประเมินผลการ
พัฒนาระบบงานด้านสารสนเทศ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การเขียนรายงานการวจิยั การน าเสนอผลการวจิยั 

 
 5-200-101 การจัดการและการตลาดส าหรับธุรกจิ    3(3-0-6) 

    Management and Marketing for Business 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้การประกอบธุรกิจ  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัองค์การ แนวความคิด วิวฒันาการทางการจดัการ และปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งในพื้นฐานของการจดัการ แนวความคิดการตลาด กิจกรรมและหนา้ท่ี
ทางการตลาด ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นฐานของการตลาด 
 

2. กลุ่มวชิาชีพบังคับ 
 5-141-102 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information System 

ศึกษาพื้นฐานและความส าคัญของระบบสารสนเทศ โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศ โครงสร้างการบริหารในองค์กรธุรกิจ บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองคก์ร  ระดบัการใชส้ารสนเทศในองคก์รธุรกิจ  การบูรณาการ
ระบบสารสนเทศประเภทต่าง ๆ กลยุทธ์การน าระบบสารสนเทศเพื่อใช้
ปรับเปล่ียนองค์กรและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบ
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เ ช่ียวชาญ 
คลงัขอ้มูลและเหมืองขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
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 5-141-215 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6)    
  Law and Ethics of Information Technology 

กฎหมายของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ กฎหมายเก่ียวกบัธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  กฎหมาย
เก่ียวกบัการเก็บรักษาขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ กฎหมายทางดา้นการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา และกฎหมายทางดา้นการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและ
ปลอดภยัของขอ้มูล  จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต  จริยธรรมและความ
รับผดิชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 5-143-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-143-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

แนวคิดเก่ียวกบัวิธีการเชิงวตัถุ วตัถุ คลาส การสืบทอดคุณสมบติั เอ็นแค็ปซูเล
ชนั การส่งผา่นขอ้ความ ภาวะพหุสัณฐาน ฟังก์ชนัโอเวอร์โหลด อีเวนต ์เมธอด 
และแพคเก็ต โครงสร้างโปรแกรมประยุกต์เชิงวตัถุ การสร้างแบบจ าลองของ
ระบบโดยใชภ้าษาสัญลกัษณ์มาตรฐานยเูอม็แอล กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์
เชิงวตัถุ การก าหนดขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ  การสร้างส่วนปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้

การใช้ค  าสั่งเก่ียวกับการป้อนข้อมูลเข้า การแสดงผลลัพธ์ข้อมูล และการ
ควบคุมโปรแกรม  การสร้างโปรแกรมประยุกตท่ี์เป็นโปรแกรมเชิงวตัถุโดยใช้
ภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุ 
 

 5-143-204 การเขียนโปรแกรมแบบวชิวล 3(2-2-5)    
  Visual Programming 

 วชิาบังคับก่อน  :  5-143-101  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
หลกัพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลกัษณะ
ต่าง ๆ ของโปรแกรม การออกแบบฟอร์มและเมนู ค าสั่งในการก าหนดเง่ือนไข 
ค าสั่งท างานซ ้ า การเขียนโปรแกรมยอ่ยและฟังก์ชนัในการท างาน ค าสั่งในการ
ประมวลผลและติดต่อระบบฐานข้อมูล การสร้างโปรแกรมประยุกต์ท่ีเป็น
โปรแกรมแบบวชิวล  
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 5-144-201 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวธีิ   3(2-2-5) 
 Data Structures and Algorithms 
 วชิาบังคับก่อน  :  5-143-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 ศึกษาโครงสร้างขอ้มูลแบบเชิงเส้น อาร์เรย ์ ลิงคลิ์สต ์ แสตก คิว  โครงสร้าง
ขอ้มูลแบบไม่ใช่เชิงเส้น โครงสร้างขอ้มูลตน้ไม้ กราฟ เครือข่าย การ
ประยุกตใ์ช้ในงานเบ้ืองตน้  เทคนิคการเรียงล าดบัและการคน้หาขอ้มูล  การ
ออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี   การประยุกตใ์ชโ้ครงสร้างขอ้มูลเพื่อ
แกปั้ญหาในธุรกิจ 
 

 5-144-205 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 
             Human Computer Interaction 

แนวคิดพื้นฐานของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กบัผูใ้ช้ชนิดติดต่อผ่านกราฟฟิกและเว็บไซด ์
การออกแบบลกัษณะการน าขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร์ การออกแบบลกัษณะของ
การแสดงผล เช่น กราฟฟิก ขอ้ความ เสียง และการบงัคบัควบคุมการท างาน
ของกลไกต่าง ๆ  เป็นตน้  การจดัท าและการประเมินผลระบบตน้แบบ  

 
 5-145-252 ระบบจัดการฐานข้อมูล   3(3-0-6) 

   Database Management Systems 
ความหมายของระบบฐานขอ้มูล คุณสมบติัและโครงสร้างของระบบฐานขอ้มูล 
แบบจ าลองของข้อมูลโครงสร้างทางตรรกภาพและกายภาพของฐานขอ้มูล  
การบริหารฐานข้อมูล การควบคุมและรักษาความปลอดภยัของฐานข้อมูล 
พจนานุกรมขอ้มูล 
 

 5-145-253 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Operating Systems 

แนวคิด หน้าท่ี และเป้าหมายของระบบปฏิบติัการ การปฏิบติังานแบบระบบ
หลายภารกิจ ภาวะพร้อมกนั การจดัการหน่วยความจ า การจดัล าดบังาน ระบบ
แฟ้มขอ้มูล หน่วยรับและแสดงผลการคุ้มครองทรัพยากร มีการประยุกต์ใช้
ระบบปฏิบติัการบนเครือข่ายหรือบนอุปกรณ์ไร้สาย 
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 5-145-254 เครือข่ายคอมพวิเตอร์และโทรคมนาคม 3(2-2-5) 
 Computer Network and Communication 

องค์ประกอบและพื้นฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม  
มาตรฐานการส่ือสาร ส่ือส่งสัญญาณ การส่งผ่านขอ้มูลในแบบอนาล็อก และ
แบบดิจิตอล ตัวแบบการส่ือสาร ชนิดของข่ายงานคอมพิวเตอร์  ข่ายงาน
ทอ้งถ่ิน ข่ายงานวงกวา้ง ข่ายงานไร้สาย การออกแบบและการจดัการเครือข่าย 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารโทรคมนาคมในองคก์ร  

 
 5-145-255 ธุรกจิดิจิทลั   3(3-0-6) 
 Digital Business 

แนวคิดนวตักรรมของธุรกิจยุคใหม่ ภายใตต้ลาดใหม่ ระบบนิเวศใหม่ เทคนิค
และวิธีการการจดัการท่ีจ าเป็นในการสร้างและจดัการองค์กรสมยัใหม่ด้วย
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิคส์ ขั้นตอนการท าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคธุรกิจ
ดิจิตอล และการปรับตัวของธุรกิจ เคร่ืองมือ บุคลากร ซอฟต์แวร์และการ
ประยกุตใ์ชง้านในธุรกิจดิจิตอล 
 

 5-145-363 กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
   Software Development Process  

แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัระบบสารสนเทศขององค์การ การก าหนดผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการพฒันาระบบสารสนเทศ วงจรการ
พฒันาระบบสารสนเทศแบบต่างๆ การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
และออกแบบ ทั้งตวัแบบการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง และตวัแบบการวิเคราะห์
เชิงวตัถุ  
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 5-145-364 เทคโนโลยกีารบริการผ่านเว็บและการประยุกต์   3(2-2-5) 
   Web Services Technology and Applications 

หลกัการเทคโนโลยีเวบ็ สถาปัตยกรรม เอสโอเอ และมาตรฐานเทคโนโลยีการ
บริการผ่านเว็บ องค์ประกอบพื้นฐานในการพัฒนาการบริการผ่านเว็บ      
การบูรณาการและฐานขอ้มูล ฝึกปฏิบติัพฒันาโปรแกรมเว็บบริการภาษาใด
ภาษาหน่ึงเพื่อสร้างบริการ และการใชบ้ริการเวบ็ผา่นเครือข่าย 
 

 5-145-365 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Technology Project Management 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แนวทางในการบริหารโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการ
เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ และเทคนิคส าหรับการบริหารโครงการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรณีศึกษาการบริหารโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 5-145-366 การเตรียมโครงการ 1(1-0-2) 
 Pre-Project 

ปฏิบติังานในโครงงานพิเศษเฉพาะดา้นตามความสนใจโดยศึกษาถึงรูปแบบ 
และขอ้ก าหนดในการเขียนโครงงาน  น าเสนอโครงงาน ท่ีจะศึกษา และหรือ
ปฏิบติังานในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
   

 5-145-367 นวตักรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6) 
   Business Innovation  

ระบบและแนวคิดเชิงระบบโครงสร้างนวตักรรมเชิงระบบ การออกแบบ
แนวคิด และการสร้างนวตักรรมเชิงระบบ ระบบพลวตั การพฒันานวตักรรม
ทางธุรกิจ การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพเชิงระบบ การจดัการความรู้ 
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 5-145-472 สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Business Information Technology Seminar 

การน าเสนอผลงาน และวิจารณ์บทความหรือผลงานวิจยัในสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านธุรกิจหรือค้นควา้หาเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับความ ก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นธุรกิจท่ีนกัศึกษาสนใจ โดยจดัการและควบคุมการ
สัมมนา บนัทึกการสัมมนา ประเมินผลและจดัท ารายงาน 
  

 5-145-473 โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกจิ   3(0-6-3) 
   Business Information Technology Project 

การติดตามผลการด าเนินงาน การท างานเป็นทีม การออกแบบติดตั้ง ทดสอบ
และประเมินผล รวมทั้งรายงานและการน าเสนอผลงาน  
 

3.  กลุ่มวชิาชีพเลอืก  
 5-145-256 การสร้างส่ือผสมด้วยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5)    
  Multimedia Computer 

รูปแบบ หลกัการและวิธีการในการสร้างส่ือผสมทางคอมพิวเตอร์  เคร่ืองมือท่ี
สร้างผลงานโดยใชไ้อคอน การสร้างการตอบโตก้บัผูใ้ช ้ การเปล่ียนต าแหน่ง
การแสดงผล การบนัทึกเสียง การท างานกบัเสียง การท างานกบัวีดีโอ การเก็บ
ภาพจากวีดีทศัน์ การตดัต่อโดยใชซ้อฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การเขียนสคริปต์
แบบง่าย 

 

 5-145-257 คอมพวิเตอร์กราฟิกและภาพเคลือ่นไหว    3(2-2-5)    
  Computer Graphic and Animation 

หลกัการสร้างภาพดว้ยคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ หลกัการสร้างแสง เงา 
พื้นผิว การเคล่ือนไหว ทฤษฎีสี และโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการสร้างงาน
คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ 3 มิติ 
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 5-145-258 เหมืองข้อมูล    3(3-0-6) 
  Data Mining 

 วชิาบังคับก่อน  :  5-010-202 สถิติธุรกจิ 
  :  5-145-252 ระบบจัดการฐานข้อมูล 

การท าเหมืองขอ้มูลเบ้ืองตน้  การเตรียมขอ้มูลก่อนการท าเหมืองขอ้มูล การ
วิเคราะห์และการท าความรู้จักเหมืองข้อมูล  การท าเหมืองความสัมพนัธ์         
การจ าแนกประเภท โครงข่ายใยประสาทเทียม และการจดักลุ่ม กรณีศึกษา
การตลาดโดยตรงหรือการตลาดแบบเจาะจง แนวโนม้เทคโนโลยีการท าเหมือง
ขอ้มูลในอนาคต การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์เหมืองขอ้มูล การ
แปลผลลพัธ์ และการจดัท ารายงานเหมืองขอ้มูล 
 

 5-145-259 การพฒันาแอปพลเิคช่ันบนอุปกรณ์สมัยใหม่   3(2-3-5)    
   Application Development for New Devices 

นอกเหนือจากรายวชิาท่ีเรียนมาแลว้ในวิชาอ่ืน ซ่ึงหวัขอ้เร่ืองจะก าหนดข้ึนตาม
ความเหมาะสม   โดยการก าหนดช่ือพร้อมทั้งจดัท าหัวข้อเร่ืองในวิชานั้น ๆ 
ข้ึนมา 

 

 5-145-260 การพฒันาแอปพลเิคช่ันบนส่ือไร้สาย   3(2-3-5)    
   Application Development for Mobile Devices  
  วชิาบังคับก่อน : 5-143-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์                            

คุณลกัษณะและขอ้จ ากดัของการส่ือสารไร้สายเคร่ืองมือและภาษาท่ีใชส้ าหรับ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนการส่ือสารไร้สาย      
ส่วนติดต่อระบบส าหรับโปรแกรมประยุกต ์การใชห้น่วยความจ าและส่วนเก็บ
บนัทึกขอ้มูล การติดต่อกบัผูใ้ช ้การส่ือสารกบัระบบภายนอก การเช่ือมโยงกบั
ระบบคอมพิวเตอร์ การจ าลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์   
ขอ้ค านึงถึงดา้นความมัน่คง การฝึกปฏิบติั สร้างโปรแกรมประยกุต ์
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 5-145-261 การพฒันาเวบ็แอปพลเิคช่ัน 3(2-3-5)    
  Web Application Development 
          วชิาบังคับก่อน :5-143-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

การสร้างเว็บไซต์ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว ซอฟต์แวร์ การสร้างเว็บแบบ        
ไดนามิคและสแตติก การใช้งานฐานข้อมูลผ่านเว็บ การพฒันาโปรแกรม
ประยกุตบ์นเวบ็ 
 

 5-145-368 การน าเสนองานด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5)    
   Technology Information for Presentation 

ความส าคญัของการน าเสนอผลงานในเชิงธุรกิจ ในการน าเสนอเพื่อง่ายต่อ
ความเข้าใจและการตดัสินใจ รูปแบบของการน าเสนอตามเทคโนโลยี และ
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในปัจจุบนั 
 

 5-145-369 การออกแบบส่ือสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
   New Media Design 

โครงสร้างส่ืออุปกรณ์สมยัใหม่ หลกัการ เทคนิค ส าหรับการออกแบบและส่ือ
สมยัใหม่ การออกแบบส่ือสมยัใหม่โดยใชส่ื้อประสม การออกแบบภาพกราฟิก
และภาพเคล่ือนไหว การประยกุตใ์ชง้าน 

 
 5-145-370 การจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัย                                                 3(2-2-5)    
   Network and Security Management 

 วชิาบังคับก่อน  :  5-145-254 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีเครือข่าย และการจดัการเทคโนโลยีเครือข่าย เน็ตเวิร์ก โปรโตคอล 
เครือข่ายท่ีเก็บขอ้มูล การรักษาความปลอดภยัในระบบเครือข่าย ระบบรักษา
ความปลอดภยัในเครือข่าย การรักษาความปลอดภยัในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
การจดัการความเส่ียงในระบบ เครือข่าย 
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 5-145-371 ค่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                         1(0-3-1)    
   Information Technology Camp 

ฝึกปฏิบติัเก่ียวกับการพฒันาและส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกันในลักษณะ
เครือข่ายการเรียนรู้ ทกัษะการพฒันาซอฟต์แวร์ ทกัษะการพฒันาธุรกิจ เขา้ค่าย
เพื่อพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ธุรกิจ ฝึกทกัษะทั้งทางดา้นวชิาการและสังคม 

 
 5-211-251 การส่ือสารการตลาดดิจิทลั 3(3-0-6) 

   Digital Marketing Communication 
ศึกษาทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ หลกัการใชสี้ หลกัการจดัวางองคป์ระกอบ 
หลักการและความส าคญัของการส่ือสารการตลาดลักษณะเฉพาะของการ
ส่ือสารการตลาดดิจิทลั เทคโนโลยีการส่ือสารแบบดิจิทลั ปัจจยัท่ีมีอิทฺธิพลต่อ
การด าเนินงานการส่ือสารการตลาดดิจิทลั เคร่ืองมือการส่ือสารตลาดดิจิทลั   
ส่ือปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Media) ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) และ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Marketing) เทคนิคและวิธีการโฆษณาออนไลน์
(Online Advertising) การส่ือสารการตลาดผา่นเคร่ืองมือคน้หาบนอินเทอร์เน็ต 
(Search Engine Marketing) และส่ือดิจิทลัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนและ
จดัท างบประมาณการส่ือสารการตลาดดิจิทัลตลอดจนการประเมินผลลพัธ์จาก
การใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดดิจิทลั 

  
 5-211-352 พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดดิจิทลั 3(3-0-6) 

   Consumer Behaviour and Digital Marketing 
แนวคิดทางการตลาดและลักษณะเฉพาะของตลาดผูบ้ริโภค ความแตกต่าง
ระหว่างการตลาดออฟไลน์กบัการตลาดออนไลน์ ส่วนประสมทางการตลาด
ดิจิทลั พฤติกรรมการส่ือสารของผูบ้ริโภคในยุคดิจิทลั อิทธิพลของเทคโนโลยี  
ดิจิทลัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการซ้ือในตลาดผูบ้ริโภค วิธีการและ
ช่องทางแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการส่ือสารท่ีสอดรับกบัการพฒันาของเทคโนโลยขีองผูบ้ริโภค 
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 5-211-353 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงดิจิทลั                                                 3(3-0-6)    
   Analyzing Digital Data 
          วชิาบังคับก่อน :  5-145-252 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการน ามาใช้วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ บริษทัผู ้
ให้บริการทางด้านขอ้มูลในโลกธุรกิจปัจจุบนั วิธีการออกแบบ กลุ่มตวัอย่าง 
วิธีการเก็บข้อมูล ท่ีมาของข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล เพื่อให้ได้
ขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดในการแข่งขนัเชิงธุรกิจ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีในปัจจุบนั
ส าหรับการน าขอ้มูลจากฐานขอ้มูล Data Warehouse, Data Mart, Data Mining 
มาท าการวเิคราะห์   

 
 5-211-354 กลยุทธ์และการวางแผนการตลาดดิจิทลั   3(3-0-6)    

    Strategies and Marketing Digital Planning  
ความแตกต่างระหว่าง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กบัธุรกิจดิจิทลั ความหมาย
รายละเอียดและความแตกต่างของกลยุทธ์กบัการวางแผน การน ากลยุทธ์มาใช้
กบัการตลาดบนโลกอินเตอร์เน็ตให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคโดย ตรง ในการแข่งขนับน
โลกอินเตอร์เน็ตของอุตสาหกรรมท่ีประสบความส าเร็จและล้มเหลว เพื่อให้
นกัศึกษาสามารถน าเสนอ    กลยุทธ์มาน าเสนอและใชใ้นอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การเขียนแผนการตลาด 

 
 5-211-355 การจัดการดิจิทลัโลจิสติกส์   3(3-0-6)    
   Digital logistic Management 

หลักการและความส าคัญของการจัดการโลจิสติกส์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อธุรกิจโลจิสติกส์ การน าระบบดิจิทลัมาใชใ้นการจดัการ โลจิสติกส์ ทั้งดา้น
การให้บริการลูกคา้ ระบบการจดัการเส้นทางขนส่ง  ระบบบริหารและติดตาม
พิกดัยานพาหนะ ระบบการออกเอกสารขนส่ง และระบบการค านวณค่าใชจ่้าย
ในการให้บริการ แนวคิดในการน าการระบบการส่ือสารบนอินเตอร์และ
อินทราเน็ตมาประยกุตใ์ชใ้นการกิจกรรมของโลจิสติกส์  
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4. กลุ่มวชิาเสริมสร้างประสบการณ์ในวชิาชีพ 
   5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 1(1-0-2)  
 Pre-Cooperative Education 

หลักการ กระบวนการและระเบียบข้อบงัคบัเก่ียวกับสหกิจศึกษา การเลือก
สถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมคัรงานและการเตรียมตัวสัมภาษณ์ 
การพฒันาบุคลิกภาพ การบริหารงานคุณภาพภายในองคก์ร   อาชีวอนามยั และ
ความปลอดภยั จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การเขียนรายงานและการ
น าเสนอ 

 
 5-140-302 สหกจิศึกษาทางบริหารธุรกจิ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education in Business 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การศึกษาท่ีเน้นการปฏิบติังานทางด้านบริหารธุรกิจในสถานประกอบการ   
โดยมีการวางแผนร่วมกนัระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาและสถานประกอบการ    
นกัศึกษาจะตอ้งเขา้ไปปฏิบติังานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนกังานของหน่วยงาน
นั้นโดยมีพนกังานท่ีปรึกษาท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแล
รับผิดชอบการปฏิบติังานของนกัศึกษา  มีการก าหนดลกัษณะงาน   แผนการ
ปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา   นกัศึกษาจะตอ้งจดัท ารายงานภายหลงัเสร็จส้ินการ
ปฏิบติังานเพื่อการประเมินผลการศึกษา 
หมายเหตุ  ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 17 สัปดาห์ หรือ 1                              
ภาคการศึกษาปกติ  
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 5-001-303    การฝึกงาน                          3(0-40-0) 
 Job Training   
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา 

การฝึกปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ เช่น นิติบุคคลและหน่วยงานของรัฐ  
นกัศึกษาจะเขา้ฝึกปฏิบติังานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนกังานท่ีปรึกษา
หรือบุคคลท่ีองค์กรมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการปฏิบติังานของ
นกัศึกษา  มีการก าหนดลกัษณะงานและแผนการปฏิบติังานใหก้บันกัศึกษา เพื่อ
การประเมินผลการศึกษา  
หมายเหตุ    ระยะเวลาการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่  200 ชัว่โมง หรือ 1 ภาคฤดูร้อน 
 

 5-001-304    ประสบการณ์ทางวชิาชีพบริหารธุรกจิในต่างประเทศ        3(0-40-0) 
 Business Experience in Foreign Countries 
  วชิาบังคับก่อน  :  5-001-301   การเตรียมสหกจิศึกษา  

การเขา้รับการอบรมและดูงานทางดา้นบริหารธุรกิจในต่างประเทศ   และ/หรือ
การฝึกปฏิบติังานทางดา้นบริหารธุรกิจในต่างประเทศ  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้ง
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับหลกัสูตรท่ีนักศึกษาจะเขา้รับการอบรมและดูงาน  
เพื่อการประเมินผลการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 


