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หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตตรัง  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ   
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร :  25460101100968 
ภาษาไทย:  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัล 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of  Business Administration  Program in Information and Digitial Technology 

Management 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิลั) 

ชื่อย่อ :  บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัล) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of  Business Administration  
                                             (Information and Digital Technology Management) 

ชื่อย่อ :  B.B.A. (Inforformation and Digital Technology Management) 
3. วิชาเอก      

 ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
126   หน่วยกิต 

 
5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัสำเร็จการศึกษา 

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 

(1) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
(2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(4) นักออกแบบและดูแลเว็บไซต์ 
(5) นักขายระบบเทคโนโลยีดิจทิัล 
(6) นักบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจทิัล 
(7) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
(9) นักวิเคราะห์ธุรกิจ 
(10) ผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
1.1 ปรัชญา  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลผลิตบัณฑิต
ที่มีความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ และจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยจัดการ
เรียนรู้ที่ ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ  (Active learning) ที่หลากหลาย การใช้ปัญหาเป็นฐานในการ
เรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้
โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ 

 
1.2  ความสำคัญ  

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากในทุกๆ มิติของธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินธุรกิจ สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมา
ให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
โดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ .ศ.2561-
2580) ตามหัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานให้มีความสามารถ  ในการสร้างสรรค์และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะ  ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง และทุกสาขาอาชีพ ให้มี
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง
รองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลัก  

นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังสามารถตอบสนองนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) ตามหัวข้อ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่า
เทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (Digital 
Society) มุ่งหวังที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐาน 
การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ยังมีราคาแพง เกินไป และให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด รู้เท่าทันข้อมูล และมีความ
รับผิดชอบ เมื่อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพร้อม และพลเมืองดิจิทัล  พร้อมแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็น
เครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มผ่านบริการดิจิทัลต่างๆ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรมีความรู้ในศาสตร์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่กับพื้นฐานทางธุรกิจ และมีความสามารถในเรียนรู้
ตลอดชีวิต ภายใต้นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจ  และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนตลอดไป  
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1.3 วัตถุประสงค์ 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาชีพเฉพาะทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
2) ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรธุรกิจได้ 
3) ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ 
4) ผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้ 
5) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยถือประโยชน์ของเพื่อน

มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

            3.1.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต 
             3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
              สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนษุย์    4 หน่วยกิต 
             สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตทีส่ันติ     5 หน่วยกิต 
             สาระที่ 3 การเป็นผูป้ระกอบการ       1 หน่วยกิต 
             สาระที่ 4 อยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล     4 หน่วยกิต 
             สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข    4 หน่วยกิต 
             สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร       8 หน่วยกิต 
             สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา      2 หน่วยกิต 
                          รายวิชาศกึษาทั่วไปเลือก         2 หน่วยกิต 
                      ข. หมวดวิชาเฉพาะ     90 หน่วยกิต 
             1) กลุ่มวิชาแกน                 30 หน่วยกิต  
   2) กลุ่มวิชาชีพ       54 หน่วยกิต 

      - วิชาชีพบังคับ              42 หน่วยกิต 
        - วิชาชีพเลือก    12 หน่วยกิต 
  3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม    
  - วิชาสหกิจศึกษา      6 หน่วยกิต 
                     ค. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
                
 3.1.3 รายวิชา/กลุ่มสาระ/ชุดวิชา (Module) 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
             รายวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จำนวน 28 หน่วยกิต 

1) สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   4 หน่วยกิต 
                 กำหนดให้เรียนรายวิชา ดังนี้ 

942-102 การช่วยชีวิตพื้นฐาน      1((1)-0-2)  
 Basic Life Support  

942-107 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 3((3)-0-6) 
 The King’s Philosophy for the Benefit of Mankind 

2) สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ    5 หน่วยกิต 
                 กำหนดให้เรียนรายวิชา ดังนี้ 

  942-106 ชีวิตที่ด ี     3((3)-0-6) 
  Happy and Peaceful Life 

  942-101 ความเป็นพลเมืองโลก     2((2)-0-4) 
      Global Citizenship  
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  หรือ  
  943-104 การรับรู้ชีวิตและธรรมชาติ        2((2)-0-4) 

   Perception of Life and Nature 
   

3) สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ     1 หน่วยกิต 
                 กำหนดให้เรียนรายวิชา ดังนี้ 

  001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
   Idea to Entrepreneurship 
 

4) สาระที่ 4 อยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล    4 หน่วยกิต 
                 กำหนดให้เรียนรายวิชา ดังนี้ 

  อยู่อย่างรู้เท่าทัน 
  942-304 ชีวิตคือการเดินทาง    2((2)-0-4) 
      Travelers Infographic 

  หรือ 
  947-102 รู้เท่าทันวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  2((2)-0-4) 
      Science and Technology Literacy  

  การรู้ดิจิทัล 
     948-140 ทักษะการใช้ดิจิทัล    2((2)-0-4) 

   Digital Literacy      
 
5) สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข   4 หน่วยกิต 

                 กำหนดให้เรียนรายวิชา ดังนี้ 
  การคิดเชิงระบบ 
  942-104 การคิดและการตัดสินใจ     2((2)-0-4) 
      Thinking and Decision Making  
  หรือ    
  942-105 การคิดเชิงออกแบบ      2((2)-0-4) 

    Design Thinking 
 
  การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 

  946-146  การคิดเชิงตรรกะ      2((2)-0-4) 
        Logical Thinking  
  หรือ   
  947-216 ชีวิตกับการคำนวณ     2((2)-0-4) 
       Life with Calculations  
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6) สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร      8 หน่วยกิต 
                 กำหนดให้เรียนรายวิชา    

941-160 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน    2((2)-0-4)  
 Fundamental English Listening and Speaking  

941-161 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
     Fundamental English Reading and Writing 

       และให้เลือกจากรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 หน่วยกิต ดงันี้  
     941-162  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   2((2)-0-4)  
        English Skills Development 
     หรือ 
      941-163 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ   2((2)-0-4)  
        Professional English 

          และให้เลือกจากรายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน จำนวน 2 หน่วยกิต ดังนี้ 
941-225  ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน    2((2)-0-4) 

 Everyday Chinese 
941-226  ภาษาจีนจากเพลง    2((2)-0-4) 

 Chinese through Songs 
941-237  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน   2((2)-0-4) 

 Everyday Japanese 
941-246 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน    2((2)-0-4) 

 Everyday French 
941-253 ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน   2((2)-0-4) 

 Everyday German 
941-275 ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน   2((2)-0-4) 

 Everyday Malay 
941-286 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน   2((2)-0-4) 

          Everyday Korean 
7) สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา     2 หน่วยกิต 

                 กำหนดให้เรียนรายวิชา ดังนี ้  
สุนทรียศาสตร์ 
943-100 สุนทรียภาพของการดำเนินชีวิต   1((1)-0-2) 

        Aesthetics for Life 
หรือ 
943-105  สีสันของบุคลิกภาพ                  1((1)-0-2)  

 Colorful Personality 
หรือ 
996-122 การรับรู้สุนทรียศาสตร์    1((1)-0-2) 
  Art Appreciation  
กีฬา 
942-222 กีฬาเพื่อชีวิต      1((1)-0-2) 

 Sports for Life 
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   รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มสาระที่กำหนดหรือจากรายวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอน 
  ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต  ดังรายวิชาต่อไปนี้ 
   942-115 แลใต้       2((2)-0-4)      

             Southern Studies 
942-305 สังคมและการเมือง      2((2)-0-4) 

 Society and Politics 
942-306 มนุษย์กับสังคม       2((2)-0-4) 

 Man and Society 
942-307 รู้ทันความเสี่ยง     2((2)-0-4) 

 Risk Intelligence 
942-308  แคมป์ปิ้ง      2((2)-0-4)  
             Camping 
942-400 การเงินในชีวิตประจำวัน    2((2)-0-4) 

 Financial Literacy in Daily Life 
942-401 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต    2((2)-0-4) 

 Environment for Life 
942-402 การจัดการชุมชนยั่งยืน    2((2)-0-4) 

 Sustainable of Community Management 
946-149 ก้าวทันโลกดิจิทัล               2((2)-0-4) 
      Digital Modernization 
947-200 ชีวิตและสุขภาพ       2((2)-0-4) 

 Life and Health 
947-201 วิทยาศาสตร์รักษ์โลก    2((2)-0-4) 

 Green Science 
996-111 ตรังศึกษา     2((2)-0-4) 

 Trang Study 
996-132 การรับรู้ธรรมชาติ     2((2)-0-4) 

 Nature Perception 
กลุ่มภาษา  
941-101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ     2((2)-0-4) 

 Thai for Communication and Presentation 
941-297 ภาษาอังกฤษจากเพลง    2((2)-0-4) 

 English through Songs 
 

กลุ่มสุนทรียศาสตร์  
 943-101  การเดินทางของกีต้าร์    2((2)-0-4) 

 Guitar Journey 
 943-102  ร้องเพลงเพลินใจ     2((2)-0-4)               

 Singing for Pleasure 
 943-103  ดนตรีไทยกับคนรุ่นใหม่    2((2)-0-4) 

 Thai Classical Music for New Generation 
943-200  วรรณกรรมในบทเพลง    2((2)-0-4) 
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 Literature in Songs 
 943-201  ศิลปะการเต้นพื้นเมืองในสังคมโลก   2((2)-0-4) 

 Folk Dance in the World Culture 
 943-202  นาฏกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ    2((2)-0-4) 

 Dramatic Work for Personality Development 
 943-203  ศิลปะการต่อสู้แบบไทย    2((2)-0-4) 

 Thai Martial Art 
 996-123  ความซาบซึ้งทางดนตรี    2((2)-0-4) 

 Music Appreciation 
 996-124  สเก็ตภาพเมือง     2((2)-0-4)  

 Urban Sketching 
 คณะหรือหลักสูตรอาจกำหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปอ่ืน ที่พิจารณาแล้วมีประโยชน์ต่อนักศึกษาให้เป็นวิชาเลือก
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                              90 หน่วยกิต 
  1)  กลุ่มวิชาแกน                                           30 หน่วยกิต            

942-230   การภาษีอากร 3((3)-0-6) 
 Taxation 
944-122   หลักเศรษฐศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Principles of  Economics 
944-204   กฎหมายธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Business Law 
946-100   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Introduction to Business 
946-160   หลักการตลาด 3((2)-2-5) 
 Principles of  Marketing 
946-209   หลักการจัดการ 3((3)-0-6) 
 Principles of Management 
946-214   การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 3((3)-0-6)  
 Accounting for Entrepreneurs 
946-290   การเงินธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Business Finance 
946-400   การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3((2)-2-5) 
 Strategic Management 
947-311   สถิติเพื่อการวิจัย  3((3))-0-6) 
 Statistics for Research  
 

 2) กลุ่มวิชาชีพ                                  54 หน่วยกิต 
 
   2.1) รายวิชาชีพบังคับ       42 หน่วยกิต 
  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   15 หน่วยกิต 

946-344  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3((2)-2-5) 
 Management Information Systems  
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946-440  สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัล 2((1)-2-3) 
 Seminar in Information and Digital Technology Management 
946-441  โครงงานทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั  3(0-9-0) 
 Project in Information and Digital Technology Management   
948-340  การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            3((3)-0-6) 

  Information Technology Risk Management 
948-341   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3((2)-2-5) 
 Software Engineering 
948-440   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัล 1(0-2-1) 
 Pre-Cooperative Education in Information and Digital Technology 

Management 
 

 

  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์     12 หน่วยกิต 
946-240  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล  3((2)-2-5) 
 Database Design and Development  
946-341 การพัฒนาเว็บในสว่นติดต่อผู้ใชง้าน  3((2)-2-5) 
  Front-end Web Development  
948-240 เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ  3((2)-2-5) 

Network Servers for System Administrator  
948-444 ระบบวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร 3((3)-0-6) 
 Enterprise Resource Planning System 

 

  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    9 หน่วยกิต 
946-242 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี 3((3)-0-6) 
 Data Structures and Algorithms  
946-445 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจผ่านเว็บ  3((2)-2-5)  
  Web-based Business Application Development  
946-446 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต์  3((2)-2-5) 
  Object-oriented Programming 

 

  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ     6 หน่วยกิต 
946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-2-5) 
   Computer Programming 
946-244 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3((2)-2-5) 
  Data Communication and Networking  
 

  2.2) รายวิชาชีพเลือก      12 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาชพีเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่จำกัดด้าน 
ด้าน Software Developer 
946-343  โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับธุรกิจ   3((2)-2-5) 
  Mobile Applications for Business  
946-444 การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3((2)-2-5) 

 Electronic Commerce Management 
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948-342 การบริหารโครงการ  3((3)-0-6) 
 Project Management 

948-348  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ำหรับคลาวด์    3((2)-2-5) 
 Cloud Application Development 

948-352  ประสบการณ์ผู้ใช้และการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้  3((2)-2-5)  
 User Experience and User Interface Design  

948-441 ระบบฐานข้อมูลขั้นสงู     3((2)-2-5) 
  Advanced Database System  
948-447 การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์   3((3)-0-6) 
  Software Testing and Quality Assurance 
 
ด้าน Business Analyst 
946-340 วิศวกรรมความต้องการ      3((2)-2-5) 

 Requirement Engineering 
946-342 นวัตกรรมดิจิทัลทางธรุกิจ     3((2)-2-5) 
  Digital Innovation in Business 
946-349 การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ     3((2)-2-5) 

 Business Process Improvement 
946-442 การบริหารระบบลูกคา้สัมพันธ์    3((3)-0-6) 

 Customer Relationship Management  
948-343 ชุดวิชาการวิเคราะห์ขอ้มูลและการนำเสนองานทางธุรกิจ  6((4)-4-10) 
  Module: Business Data Analysis and Presentations  
948-345 การจัดการความเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  3((3)-0-6) 

 Information Technology Change Management 
948-351  ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์  3((2)-2-5) 

Business Intelligence and Analytics 
 
ด้าน IT Administrator (IT support & Networking) 
948-241 การจัดการงานบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3((2)-2-5) 
  Information Technology Service Management 
948-242 ระบบโทรศัพท์วโีอไอพีและกล้องวงจรปดิแบบไอพี   3((2)-2-5) 
  VOIP Phone and IP Camera System 
948-243 การเฝ้าระวังและบริหารระบบเครือข่าย   3((2)-2-5) 

 Network Monitoring and Management 
948-244 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง    3((2)-2-5) 

 Internet of Things 
948-344 ชุดวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับองค์กรและความมั่นคง  6((4)-4-10) 

 ปลอดภัย 
 Module: Enterprise Computer Networking and Security  

948-346 การจัดสรรแบนด์วิธของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ 3((2)-2-5) 
 ผู้ใช้แบบรวมศนูย์       
 Centralized User Management and Network Bandwidth  
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948-446 การศึกษาความเหมาะสมและการจัดหาเทคโนโลยสีารสนเทศ  3((3)-0-6) 
  Information Technology Feasibility Study and Procurement 
ด้านอื่น ๆ  
946-447  หัวข้อพิเศษทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั1  1((x)-y-z) 

 Special Topics in Information and Digital Technology Management I 
946-448 หัวข้อพิเศษทางการจดัการสารสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทัล2  2((x)-y-z) 

 Special Topics in Information and Digital Technology Management II 
946-449 หัวข้อพิเศษทางการจดัการสารสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทัล3   3((x)-y-z) 

 Special Topics in Information and Digital Technology Management III 
 

3) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม                       6 หน่วยกิต 
948-445 สหกิจศึกษาทางการจดัการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  6(0-40-0) 

Cooperative  Education in Information and Digital Technology Management   
 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                  6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ทีส่นใจ ที่มีเนื้อหาไม่ซำ้ซ้อน หรือใกล้เคียงกับเนื้อหาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หรือหมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร 
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แผนการศึกษา 
 

      ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  

   จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาศึกษาทั่วไป 
941-160*  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพืน้ฐาน    2((2)-0-4) 
หรือ  
941-161*  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
942-102  การช่วยชีวิตพื้นฐาน         1((1)-0-2) 
942-105  การคิดเชิงออกแบบ     2((2)-0-4) 
942-107  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 3((3)-0-6) 
947-102  รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2((2)-0-4) 
948-140  ทักษะการใช้ดิจิทลั    2((2)-0-4) 
วิชาแกน 
946-100  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจ   3((3)-0-6) 
วิชาชีพบังคับ 
946-141  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3((2)-2-5) 
 

รวม      18((17)-2-35) 
 
 
         ภาคการศึกษาที่ 2  

   จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาศึกษาทั่วไป 
941-160*  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพืน้ฐาน    2((2)-0-4)  
หรือ  
941-161*  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน   2((2)-0-4)  
942-101  ความเป็นพลเมืองโลก     2((2)-0-4) 
942-106  ชีวิตที่ด ี      3((3)-0-6) 
942-222  กีฬาเพื่อชีวิต     1((1)-0-2) 
947-216  ชีวิตกับการคำนวณ    2((2)-0-4) 
xxx-xxx  รายวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    2((2)-0-4) 
วิชาชีพบังคับ 
946-240  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล   3((2)-2-5) 
946-344  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    3((2)-2-5) 
 

รวม      18((16)-4-34) 
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ปีที่ 2 

 
ภาคการศึกษาที่ 1  

   จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาศึกษาทั่วไป 
941-162   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   2((2)-0-4)  
หรือ 
941-163  ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ    2((2)-0-4) 
943-105  สีสันของบุคลิกภาพ    1((1)-0-2)   
วิชาแกน 
942-230  การภาษีอากร     3((3)-0-6) 
944-122  หลักเศรษฐศาสตร์     3((3)-0-6) 
946-209  หลักการจัดการ     3((3)-0-6) 
วิชาชีพบังคับ  
946-244  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3((2)-2-5) 
946-446  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต์    3((2)-2-5) 
 

รวม       18((16)-4-34) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2  

   จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาศึกษาทั่วไป 
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ   1((1)-0-2) 
xxx-xxx   รายวิชาศึกษาทั่วไป (เลือกภาษาต่างประเทศอ่ืน)   2((x)-y-z) 
วิชาแกน 
946-160  หลักการตลาด     3((2)-2-5) 
946-214  การบัญชีสำหรับผูป้ระกอบการ    3((3)-0-6) 
วิชาชีพบังคับ  
946-242  โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี   3((3)-0-6) 
946-341  การพัฒนาเว็บในสว่นติดต่อผู้ใชง้าน    3((2)-2-5) 
948-444  ระบบวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร  3((3)-0-6) 
 

รวม       18((x)-y-z) 
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ปีที่ 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1  
   จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 
947-311  สถิติเพื่อการวิจัย       3((3))-0-6) 
วิชาชีพบังคับ  
948-240  เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ 3((2)-2-5) 
948-341  วิศวกรรมซอฟต์แวร์    3((2)-2-2) 
วิชาชีพเลือก 
xxx-xxx  วิชาชีพเลือก 1     3((x)-y-z) 
xxx-xxx  วิชาชีพเลือก 2     3((x)-y-z) 
หรือ  
948-343  ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนองาน 6((4)-4-10) 

ทางธุรกิจ 
หรือ  
948-344  ชุดวิชาเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ระดับองค์กรและ  6((4)-4-10) 
  ความมั่นคงปลอดภัย 
วิชาเลือกเสรี 
xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี 1     3((x)-y-z) 
 

รวม       18((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2  
  จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 
944-204  กฎหมายธุรกิจ     3((3)-0-6) 
946-290   การเงินธุรกิจ     3((3)-0-6) 
วิชาชีพบังคับ  
946-445  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจผ่านเว็บ   3((2)-2-5)  
948-340  การจัดการความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  3((3)-0-6) 
วิชาชีพเลือก 
xxx-xxx  วิชาชีพเลือก 3     3((x)-y-z) 
xxx-xxx  วิชาชีพเลือก 4     3((x)-y-z) 
หรือ  
948-343  ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนองาน 6((4)-4-10) 

ทางธุรกิจ 
หรือ  
948-344  ชุดวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับองค์กรและ  6((4)-4-10) 
  ความมั่นคงปลอดภัย 
 

รวม      18((x)-y-z) 
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ปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 1  
จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาแกน 
946-400   การจัดการเชิงกลยุทธ ์      3((2)-2-5) 
วิชาชีพบังคับ 
946-440  สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัล   2((1)-2-3) 
946-441  โครงงานทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัล   3(0-9-0) 
948-440  การเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษาทางการจัดการสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีดิจทิัล       1(0-2-1) 
วิชาเลือกเสรี 
xxx-xxx   วิชาเลือกเสรี 2       3((x)-y-z) 

 
รวม        12((x)-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
948-445  สหกิจศึกษาทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั  6(0-40-0) 

 
รวม        6(0-40-0) 
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3.1.4  คำอธิบายรายวชิา 
 
รายวิชาศึกษาทั่วไป 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ        1((1)-0-2)    

Idea to Entrepreneurship  
การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัทำแนวคิดธุรกิจ

ด้วยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 
Introduction to entrepreneurship; business environment analysis; business opportunity 

seeking; using modern business tools to develop business models  
 
941-101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ          2((2)-0-4) 

Thai for Communication and Presentation 
หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร ศิลปะในการสื่อสารทัง้ 5 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน และทักษะการ

นำเสนอ การฟังเพื่อจับใจความหลัก และการตีความในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ถ้อยคำ ลีลาสำนวนในการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวนัและในการทำงาน การอ่านเพื่อความเข้าใจถึงค่านิยมและแนวคิด การเขียนเพื่อการสรุปความ การติดต่อ
ทางราชการและธุรกิจ การพูดในที่ประชุมชน และการนำเสนอ 

Principles of the Thai language for communication; arts in the four communication skills:  
listening, speaking, reading, and writing; listening for main ideas and interpretation in various situational 
contexts; registers and styles of daily-life and workplace communications; reading for value and 
attitude understanding; summarizing; official and business correspondences; and public speaking 
 
941-160 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน      2((2)-0-4) 
   Fundamental English Listening and Speaking 
   ฝึกทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ การพูดเพื่อ
สื่อสารข้ันพื้นฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ การใช้ไวยากรณ์ การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ และสำนวนภาษาที่จำเป็นสำหรับ
การสื่อสาร 
   Practice in listening and speaking skills based on topics used in daily-life communication; 
listening for main points; basic oral communication in various situational contexts; grammar usage; 
development of vocabulary and language functions necessary for communication 
 
941-161  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน      2((2)-0-4) 
   Fundamental English Reading and Writing 
   ฝึกทักษะการอ่านและการเขียน ทักษะการอ่านพื้นฐาน การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและรายละเอียด การ
พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และกลวิธีพัฒนาคำศัพท์ การใช้ไวยากรณ์ การเขียนระดับประโยคและย่อหน้าสั้นๆ    
   Practice in reading and writing skills; basic reading skills; reading for main ideas and details; 
developing vocabulary and strategies in increasing vocabulary power; grammar usage; sentence and 
paragraph writing 
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941-162 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ         2((2)-0-4) 
  English Skills Development  
  ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การประยุกต์ใช้ทักษะในการสื่อสารและสนทนาในบริบท

ต่างๆ ในเชงิวิชาการ การอ่านและเขียนประโยค ย่อหน้าสัน้ๆ การประยุกต์ใช้ทักษะในการสื่อสารในบริบททางวิชาการ 
รวมทั้งการตั้งคำถามและตอบคำถามสัน้ๆ ได้  
        Practice in using the language skills—listening, speaking, reading and writing — necessary for 
the academic purposes; reading and writing sentences and short paragraphs; applying communication 
skills in academic contexts; asking and responding to questions 
 
941-163  ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ        2((2)-0-4) 

   Professional English 
   ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การประยุกตใ์ช้ทักษะในการ

สื่อสารและสนทนาในบริบทต่าง ๆ ในการทำงาน การตั้งคำถามและตอบในสถานการณ์ตา่ง ๆ การนำเสนอแผนภาพข้อมูล 
การอ่านและการเขียนในบริบทในการทำงาน เช่น การเขียนอีเมล์และจดหมาย แผนภาพ แผนภมูิและกราฟ ในการ
นำเสนอข้อมูล 
         Practice in using the integrated language skills—listening, speaking, reading and writing, 
necessary for the professional purposes; applying conversation and communication skills in various 
situations; asking and responding to questions, data visualization, reading and writing in workplaces; 
emails and letters, diagrams, charts and graphs, data presentation 
 

941-225  ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน       2((2)-0-4) 
 Everyday Chinese 
 ระบบเสียง คำศัพท์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ตัวเลข ลักษณะนาม คำกริยานุเคราะห์ และโครงสร้างประโยค

ภาษาจีนระดับพื้นฐาน การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน จากสถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนดให้  
 Chinese sound systems; vocabulary for daily communication;  numbers;  noun classifiers;  

auxiliary verbs, and basic sentence structures; practice in listening, speaking, reading, and writing skills 
from given situations 

 
941-226 ภาษาจีนจากเพลง        2((2)-0-4) 
 Chinese through Songs 

ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาจีนผ่านสื่อนวัตกรรม การนำคำศัพท์ สำนวน ไวยกรณ์ การออกเสียง 
การแปลเพลงจากบทเพลงจีนและประยุกต์ใช้ได้กับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใน
บริบทต่างๆ  

Practice in listening and speaking skills through music and popular songs by using a variety of 
innovative materials and devices; vocabulary; idioms; pronunciation; Chinese song translation; applying 
communicative Chinese in various contexts 
 
941-237  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน       2((2)-0-4) 
  Everyday Japanese 
 ไวยากรณ์ญี่ปุ่นและรูปประโยคพื้นฐาน วิธีการเขียนอักษรฮิระงะนะ และคะตะกะนะ  เรียนรู้คำศัพท์ประมาณ 
300 คำ 

 Japanese grammar and basic sentence patterns; Hiragana and Katakana characters writing; 
approximate to 300 words 
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941-246  ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน       2((2)-0-4) 
             Everyday French 
 หลักการออกเสียง หลักไวยากรณ์พื้นฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดในชีวิตประจำวัน การเขียนคำและ
ประโยคประโยคสั้นๆ การอ่านข้อความสั้นๆ จากสื่อต่าง ๆ 

  Principles of pronunciation, basic principles of grammar; listening skills development; daily 
life conversation; writing words and short sentences; reading short texts from media 
 
941-253  ภาษาเยอรมันในชีวิตประจำวัน                 2((2)-0-4) 
     Everyday German 

   ไวยากรณ์ภาษาเยอรมันเบื้องต้น ฝึกฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคใน ระดับพื้นฐาน 
   Basic grammar; listening, speaking, reading and writing at basic level 

 
941-275  ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน            2((2)-0-4) 

  Everyday Malay 
  ระบบเสียง อักขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้น 

โครงสร้างประโยคพื้นฐานของภาษามลายู คำศัพท์และสำนวนที่ใช้บ่อย การสนทนาในสถานการณ์ที่จำเป็นเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวัน 

  Malay sound system, spelling system and pronunciation; basic listening, speaking, reading and 
writing skills in Malay; basic sentence structures of Malay; frequently-used vocabulary, expressions and 
conversation in relevant situations for daily life communication 
 

941-286  ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน           2((2)-0-4) 
  Everyday Korean 
  ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน การฝึกสร้างประโยค

พื้นฐาน และการฝึกสนทนาภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  Practice of Korean pronunciation and 4 language skills: speaking, reading, listening and writing; 

constructing basic sentences; practice of Korean in daily-life conversations 
 
941-297  ภาษาอังกฤษจากเพลง        2((2)-0-4) 

  English through Songs 
  ฝึกทักษะการฟังและพูดโดยใช้เพลงภาษาอังกฤษผ่านสื่อนวัตกรรม การนำคำศัพท์ สำนวน ไวยกรณ์ การออก

เสียง การแปลเพลงจากบทเพลงภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้เพลงภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ของเพื่อน
มนุษย์ 

Practice in listening and speaking skills by using songs and music through innovative devices; 
vocabulary; idioms; pronunciation; English song translation; English songs for benefits of mankind 

 
942-101 ความเป็นพลเมืองโลก        2((2)-0-4) 
   Global Citizenship 
   หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองโลก บทบาท หน้าที่พลเมือง การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายและหลักศีลธรรม การมีจิตสํานึกสาธารณะ การอยู่ในสังคมประชาธิปไตยท่ามกลางความเห็น ต่างและ 
พหุวัฒนธรรม 



19 
 

 

        Basic principles of global citizenship; roles and responsibilities of citizens; involvement; 
compliance with the law and morality; public mind; living in a democratic society where diverse 
opinions and multi cultures exist 
 
942-102  การช่วยชีวิตพื้นฐาน                 1((1)-0-2) 
   Basic Life Support 
   การช่วยฟื้นคนืชีพเบื้องตน้ โดยใช้สถานการณ์ฉุกเฉินจำลอง 
   Practice of cardiopulmonary resuscitation (CPR) in an emergency simulated situation 
 
942-104  การคิดและการตัดสินใจ        2((2)-0-4)  
   Thinking and Decision Making                                  
   หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ และการประยุกต์ใช้
ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
   Principles and process of human thinking, development of cognitive attributes and processes, 
creative thinking, systematic thinking, data analysis, decision-making processes; knowledge-seeking 
processes and applications for daily-life problem solving 
 
942-105 การคิดเชิงออกแบบ         2((2)-0-4) 
   Design Thinking 
   กระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ หลักการคิดเชิงระบบ หลักการคิดเชิงออกแบบในการเข้าใจ
ปัญหา กระบวนการตัดสินใจ การเข้าถึงปัญหาและการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและใน
ชีวิตประจําวัน 
   Human thinking processes; creative thinking; systematic thinking; need-based design  thinking 
for problem solving; decision-making processes; problem accessibility and solution initiation; 
prototyping; creation of  innovations in business and daily life 
 
942-106  ชีวิตที่ด ี         3((3)-0-6) 
   Happy and Peaceful Life 
    การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และเคารพ ความ
แตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการทำงาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้ชีวิตในสังคมที่มีความ
หลากหลาย   
             Consciousness and mindfulness; happiness of life; self-awareness; social literacy; 
understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-
solving; living in diversity 
 
942-107 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาประโยชน์เพ่ือนมนุษย์             3((3)-0-6) 

The King’s Philosophy for the Benefit of Mankind 
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และเปา้หมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง

งาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอย่างยัง่ยืน การวิเคราะห์การนำศาสตร์
พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นทีร่ะดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดบัท้องถิ่นและระดบัประเทศ การทำกิจกรรมเชิง
บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์เพื่อนมนษุย์เป็นกิจทีห่นึ่ง 



20 
 

 

Definitions, principles, concepts, importance and goals of the philosophy of sufficiency 
economy; work principles, understanding and development of the King’s philosophy and  sustainable 
development; an analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest in the  
individual, business or community sectors either local or national; integrated activities for the benefit 
of mankind 
 

942-115 แลใต้            2((2)-0-4) 
   Southern Studies 

ศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เรื่องเล่าตำนานที่สำคัญ จัดให้มี
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ รวมทั้งผลิตสื่อเพ่ือแนะนำแหล่งเรียนรู้หรือ
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
   Studies of the history, archeology, ways of living, traditions, culture, beliefs, and key 
legends; undertaking a case study either from communities-based learning resources or in 
national museums; producing media to introduce learning sources and tourist attractions in a 
community 
 
942-222 กีฬาเพื่อชีวิต                        1((1)-0-2) 
   Sports for Life 
   ความสำคัญของการเล่นกีฬา ชนิดของกีฬา คุณค่าของกีฬาต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
การประเมินสุขภาพเบื้องต้น การฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย 
   Importance of sports; types of sports; the beneficial impacts of sports on the individuals’ 
physical, mental, emotional, social and intelligent attributes; initial health assessment; basic training in 
sports and exercise 
 
942-304 ชีวิตคือการเดินทาง        2((2)-0-4) 
   Travelers Infographic 
   การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว การออกแบบแผนการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคของการเดินทางที่อาจจะ
เกิดขึ้น ขั้นตอนและระบบพิธีการทางการฑูตเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เอกสารสำคัญในการท่องเที่ยว การบริหาร
งบประมาณเพื่อการท่องเที่ยว การเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
   Travel and tourism; travel planning; problems and obstacles of travel; procedures and 
diplomatic formalities of traveling abroad; important travel documents; budget management for 
tourism; being a quality tourist 
 
942-305  สังคมและการเมือง         2((2)-0-4) 
   Society and Politics 
   หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมและการเมือง สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุ่มทางสังคมและการเมือง 
อุดมการณ์และลัทธิการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมือง ตลอดจนการบริหาร
ประเทศในสมัยใหม่ 
   Basic principles of society and politics; social and political institutions; social and political 
groups; doctrine and political ideology; political participation; society and political changes; modern 
government management 
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942-306  มนุษย์กับสังคม          2((2)-0-4) 
    Man and Society 
   พื้นฐานของมนุษยโ์ดยธรรมชาต ิพฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน วฒันธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลา
ทางสงัคม สถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและแนว
ทางแก้ไข 
   Human nature; behavior; settlement; culture; social organization and socialization; economic, 
political and legal aspects of social organizations; backgrounds of Thai society; social changes, 
problems, and solutions 
 
942-307  รู้ทันความเสี่ยง         2((2)-0-4) 
    Risk Intelligence 
   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับความเสีย่งส่วนบุคคล แนวทางการจัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง ความเสี่ยงในยุคดิจิทัล และการจัดการความเสี่ยงในยุคดิจทิัล 
   Principles of personal risk; guidelines for risk management; risk identification; risk assessment; 
risk response; digital risk; and digital risk management 
 
942-308 แคมป์ปิ้ง          2((2)-0-4) 
   Camping 
   ความรู้ทั่วไปสำหรับนักแคมป์มอืใหม่ แหล่งท่องเที่ยวหรืออุทยานแห่งชาติในประเทศไทย การวางแผนเดินทาง 
เทคนิคการเลือกอุปกรณ์แคมป์ กิจกรรมกลางแจ้ง การท่องเที่ยวและการเลือกสถานที่กางเต้นท์ คุณค่าที่ได้รบัจากการตั้ง
แคมป์ การผลิตสื่อเพื่อแนะนำสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวสำหรบัตั้งแคมป์ 
   General knowledge for beginner campers; tourist attractions or national parks in Thailand; 
travel planning; techniques for choosing camping equipment; outdoor activities; tourism and camping 
location; the value of camping; production of media for camping recommendation 
 
942-400 การเงินในชีวิตประจำวัน         2((2)-0-4) 
   Financial Literacy in Daily Life 
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล การตระหนักรู้และทัศนคติการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล วินัยทางการเงิน 
และพฤติกรรมการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
   Fundamental knowledge of financial literacy; cognition and attitude on personal loan; 
financial discipline and financial behavior for consumption and credit 
 
 
942-401  สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต        2((2)-0-4) 
   Environment for Life 
   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบ การใช้อย่างรู้คุณค่า การจัดการสิ่งแวดล้อมตามโครงการพระราชดำริ 
   Fundamentals of humans and the environment; benefits of the environment in everyday life; 
the relationship between the environment and humans and its impact; wise use; environmental 
management according to the Royal Project initiated by His Majesty King Bhumibol 
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942-402 การจัดการชุมชนยั่งยืน        2((2)-0-4) 
   Sustainable of Community Management 
   การจัดการชุมชน สถานการณ์ การพัฒนา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาชุมชน ความเปราะบางของ
ชุมชน การพึ่งพาตนเอง และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 
   Community management; situation, development, and impact in community development; 
the vulnerability of communities; self-reliance; and appropriate management for a sustainable 
community 
 
943-100  สุนทรียภาพของการดำเนินชีวิต       1((1)-0-2) 
    Aesthetics for Life 
   ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมไทยและ
สังคมอาเซียน 
   Traditions, ways of living, arts and cultures that enhance lifestyles of people in Thai and 
ASEAN communities 
 
943-101  การเดินทางของกีต้าร ์        2((2)-0-4) 
   Guitar Journey 
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีต้าร์ วัฒนธรรมกีต้าร์ในสังคมโลก การเดินทางของกีต้าร์ การเป็นสื่อนำพาวัฒนธรรม 
การผสานกับวัฒนธรรมดนตรีในพื้นที่ต่างๆของกีต้าร์ สุนทรียภาพในการฟังและการบรรเลง ความสำคัญของดนตรีต่อชีวิต
ตนเองและผู้อื่น 
   Story of guitar; guitar’s culture around the world; travelling of guitar; guitar as the media 
convey to culture; the culture mixing on guitars; aesthetics of listening and playing; the importance of 
music to self and others 
 
943-102  ร้องเพลงเพลินใจ         2((2)-0-4) 
   Singing for Pleasure 
   การร้องเพลงที่เหมาะสมกับตนเอง ซาบซึ้งในเสน่ห์ของเสียงและวรรณกรรมคำร้อง วัฒนธรรมการร้องเพลงใน
สังคมโลก เข้าใจดนตรีประกอบการร้อง การร้องเพื่อการเข้าสังคมและการผ่อนคลาย ความสำคัญของการร้องเพลงต่อชีวิต
ตนเองและผู้อื่น 
   Singing appropriate for one’s self; aesthetics of the lyrics and sentimental voices; singing 
culture around the world; understanding the backing-track for singing; singing for society and 
relaxation; the importance of songs to one’s self and others 
 

943-103 ดนตรีไทยกับคนรุ่นใหม ่        2((2)-0-4) 
   Thai Classical Music for New Generation 
   การรู้จักความเป็นไทยผ่านดนตรีไทย เรียนรู้ปรัชญา แนวคิด ความเชื่อและภูมิปัญญาไทยผ่านดนตรี บทบาท
ดนตรีไทยในบริบทร่วมสมัย รู้จักตัวตนผ่านดนตรีพื้นถิ่น การปรับใช้ดนตรีไทยในชีวิตประจำวัน ความสำคัญและคุณค่า
ของดนตรีไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
   Learning Thai culture through Thai classical music; learning philosophy, concepts, beliefs and 
Thai wisdom through music; Thai classical music in contemporary perspectives 
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943-104 การรับรู้ชีวิตและธรรมชาติ                     2((2)-0-4) 
Perception of Life and Nature 
แนวคิดในการดำเนินชีวิตของสังคมโลกยุคสมัยต่างๆ การค้นพบและการเข้าใจธรรมชาติที่ส่งผลต่อวิธีคิดและ

การดำเนินชีวิต ความเชื่อและศาสนา  การคิดและการใช้ชีวิตของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงโลก แนวคิดที่ส่งผลต่อความ
เจริญรุ่งเรืองและล่มสลายของกลุ่มคน  เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง
ความหลากหลายภายใต้กฎของธรรมชาติ  
   Important philosophies in different eras,  discovering and understanding nature influencing 
individuals’ thinking and living,   beliefs and religion;  lifestyle factors; behavioral factors affecting 
prosperity and collapse; adaption and coexistence either among diversity or under natural conditions 
 
943-105 สีสันของบุคลิกภาพ                              1((1)-0-2)  
   Colorful  Personality 

การสร้างบุคลิกภาพด้วยรสนิยมทางสนุทรียภาพด้านต่าง ๆ รสนิยมทางดนตรี ภาพยนตร์ แฟชัน่ งานศิลปะ 
กิจกรรมนันทนาการ และไลฟ์สไตล ์

Personality design for aesthetics; choices and preferences for music, movies, fashion, arts, 
recreational activities and lifestyles 
 

943-200 วรรณกรรมในบทเพลง        2((2)-0-4)  
   Literature in Songs 
   วรรณกรรมคำร้องที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักและสันติ วัฒนธรรมในคำร้องของเพลงในแต่ละยุคสมัย 
การศึกษาคำร้องและฉันทลักษณ์จากบทเพลงที่ทรงคุณค่า เพลงสมัยนิยม และเพลงที่ประทับใจ ความซาบซึ้งในคุณค่าของ
คำประพันธ์ในบทเพลง การสร้างสรรค์วรรณกรรมคำร้อง 
   Lyrics related to love and peace; cultural aspects of the lyrics in each era; studies of wording 
and forms of valuable lyrics, pop songs and impressive songs; aesthetics of lyrics; composing simple 
lyrics 
 

943-201  ศิลปะการเต้นพื้นเมืองในสังคมโลก      2((2)-0-4) 
   Folk Dance in the World Culture 
   ความสำคัญ ประโยชน์ คุณค่า ของศิลปะการเต้นพื้นเมืองในสังคมโลก ทักษะและความรู้พื้นฐานของศิลปะการ
เต้นพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นในสังคมโลก ประยุกต์ใช้วิธีการเต้นในชีวิตประจำวัน สุนทรียภาพแห่งการเต้นพื้นเมือง 
   Importance, benefits and value of folk dance; basic knowledge and skills of folk dancing in 
world cultures; applications of folk dancing in daily life; appreciation of aesthetics of folk dance 
 
 

943-202  นาฏกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ        2((2)-0-4) 
    Dramatic Work for Personality Development 
   ประโยชน์ คุณค่า ความรู้พื้นฐาน ทักษะและวิธีการในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพให้  
ดูดี สุนทรียภาพของนาฏกรรมรูปแบบต่างๆ เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านนาฏกรรม 
   Benefits, values, basic knowledge, skills and methods of physical movements for personality 
development; aesthetics of dramatic work; learning cultural aspects through dramatic work 
 

943-203 ศิลปะการต่อสู้แบบไทย        2((2)-0-4) 
   Thai Martial Art 
   ความรู้พื้นฐานในศิลปะการต่อสู้แบบไทย ดาบไทย กระบี่กระบอง ประโยชน์และคุณค่าของศิลปะการแสดง
ต่อสู้แบบไทยในการดำเนินชีวิต ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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   Fundamental knowledge of Thai martial art, Thai sword and Krabi-Krabong; appreciation of 
benefits and values of Thai martial art; its applications to improve life quality 
 
 
946-146  การคิดเชิงตรรกะ          2((2)-0-4) 
   Logical Thinking 
   แนวคิดเชิงตรรกะ การคิดแยกแยะและหาเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
ฝึกการคิดแก้ปัญหาเชิงตรรกะในชีวิตประจำวันผ่านหลักการโปรแกรมอย่างง่าย 
   Logical thinking; identifiable and reasonable thinking; a systematic way of thinking; problem 
solving and decision making; a practice use of logical thinking in everyday life through simple 
programming 
 
946-149  ก้าวทันโลกดิจิทัล         2((2)-0-4) 
   Digital Modernization 
   เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การประเมินค่าสารสนเทศ  การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมสำหรับการใช้สารสนเทศ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 
   Modern digital technology; social media usage; information evaluation; information analysis 
and synthesis; digital usage for security; laws and ethics for information usage; the application of digital 
technology in the organization 
 
947-102 รู้เท่าทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2((2)-0-4) 
   Science and Technology Literacy 
   กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน 
   Current trends in science and technology; practical use in everyday life; impacts of science 
and technology on modern society and the environment; analytical approaches to science and 
technology 
 
947-200  ชีวิตและสุขภาพ        2((2)-0-4) 
    Life and Health 
   ความหมาย องค์ประกอบ และความสำคัญของชีวิตและสุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์รวม ภาวะเสี่ยงและปัจจัย
สำคัญที่มีผลต่อชีวิตกับสุขภาพ สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ โภชนาการเพื่อสุขภาพ หลักการออกกําลังกาย การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   Definitions, key components, and importance of life and health; holistic health care; risks and 
important factors influencing life and health; mental health; health environment; nutrition; exercise 
principles;  first aid; and  physical fitness testing 
 
947-201  วิทยาศาสตร์รักษ์โลก        2((2)-0-4) 
   Green Science 
   การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แนวคิดสีเขียว นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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   Science knowledge development; modern technology; cause and effects from science and 
technology; green concept; eco-friendly innovation 
 
947-216  ชีวิตกับการคำนวณ         2((2)-0-4) 
   Life with Calculations 
   การให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในทางสถิติ คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
และตัดสินใจในชีวิตประจำวัน  
   Logical reasoning; mathematical application in statistics; mathematics with problem solving 
and decision making in daily life 
 
948-140  ทักษะการใช้ดิจิทัล         2((2)-0-4) 
    Digital Literacy  
   การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประมวลคำ การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ การใช้
โปรแกรมการนำเสนองาน การสร้างสื่อดิจิทัล การสืบค้นสารสนเทศและการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์  
   Computer usage; internet usage; word processing program usage; spreadsheet program usage; 
presentation program usage; digital media creation; information search; online collaboration 
 
996-111  ตรังศึกษา           2((2)-0-4) 
    Trang Study                                        
   สภาพพื้นที่ของจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียงทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วิถีชีวิตของชุมชนที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และการดำเนินชวีิตของคนในสงัคม รวมถึง
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต 
   Trang province and its neighboring areas; Trang geography, history, economy, society, culture 
and architecture, local wisdom, and communities ways of living reflecting its identity and the people’s 
way of life; trends in urban development 
 

996-122  การรับรู้สุนทรียศาสตร์        1((1)-0-2)  
    Art Appreciation 
   ศาสตร์ความงามของงานศิลปะทุกแขนง ทั้ง ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ และโสตทัศนศิลป์ ในประเด็นของ
ประวัติศาสตร์ แหล่งที่มาวิธีการรับรู้ และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดับการรำลึก ระดับความคุ้นเคย และระดับ
ความซาบซึ้ง 
   Aesthetic sciences of arts; visual art, audio art and audio-visual art; history of arts; origin of 
perceptions; aesthetic experiences in cognitive, familiar and appreciative levels 
 
996-123  ความซาบซึ้งทางดนตรี          2((2)-0-4) 
   Music Appreciation 
   การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติ แนวคิด อารมณ์ความรู้สึกในเพลงประเภทต่างๆ และรับฟังอย่างมีความสุข 
เช่น ไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม สุนทราภรณ์ คลาสสิค ร็อค โพรเกรซซีฟร็อค นิวเอจ และเวิร์ดมิวสิค เป็นต้น 
   Appreciation and perception of history, theme, emotion of music genres; happily listening of 
different types of music: Thai folk, Thai traditional, Soontaraporn, classical, rock, progressive rock, new 
age, and word music 
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996-124 สเก็ตภาพเมือง         2((2)-0-4) 
   Urban Sketching 
   การสเก็ตภาพด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศของสภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น คน รถ ต้นไม้ อาคาร 
บ้านเรือนองค์ประกอบต่าง ๆ ของเมือง และการสเก็ตภาพทัศนียภาพของเมือง 
   Practice in sketching city surroundings such as people, car, tree, building, city elements and 
cityscape   
 

996-132  การรับรู้ธรรมชาติ        2((2)-0-4) 
   Nature Perception 
   เรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติด้วยประสบการณ์จริง จำแนกประเภทป่า ระบบนิเวศ สภาพภูมิประเทศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การเดินศึกษาธรรมชาติ การเตรียมตัว การอ่านแผนที่ การใช้เข็มทิศ อุปกรณ์นำทางและทัศน
ศึกษาธรรมชาติ 
   Learning and direct experiencing with nature; classifications of forests; ecosystems; 
topography; biodiversity; nature trails with tracking; planning; map reading; application of compass and 
navigator; and natural field trips 
 
รายวิชาเฉพาะ  
942-230 การภาษีอากร        3((3)-0-6) 
            Taxation 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาษีอากร แนวคิด และบทบาทของภาษีอากร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี
ศุลกากร และภาษีสรรพสามิต 

General knowledge about taxation; concepts and roles of taxation; principles and methods 
of taxation according to revenue codes, personal income tax, corporate tax, value-added tax, specific 
business tax, stamp duty, customs duty, excise duty 
 
944-122 หลักเศรษฐศาสตร์        3((3)-0-6) 

Principles of Economics 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด ความยืดหยุ่นของอุป

สงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ต้นทุนการผลิตและฟังก์ชั่นการผลิต โครงสร้างตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ การ
คำนวณรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ 
    An overview of economics; laws of demand and supply; market equilibrium; elasticity 
of demand and supply; consumer behavior; cost and production functions; economic market 
structures; national income calculation; equilibrium level of national income; monetary policy; 
fiscal policy; international trade and finance 
 
944-204 กฎหมายธุรกิจ                                     3((3)-0-6) 

Business Law  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่สำคัญเก่ียวกับบุคคล นิติบุคคล การตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด การเลิกกิจการ  

ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา ที่ เกี่ยวกับธุรกิจซื้อขาย เช่าซื้อ ค้ำประกัน ตัวแทน นายหน้า ตั๋วเงิน 
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับเช็ค 
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Important civil and commercial laws; law juristic entities; limited partnership establishment; 
limited companies; dissolution; property; legal transactions and contracts; specific contracts in relation 
to business transactions: hire purchases; sureties; agency; brokers; drafts and the Act of Cheques 
 
946-100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ  3((3)-0-6) 

Introduction to Business 
พลวัตของธุรกิจ ธุรกิจกับการดำเนินชีวิต ลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ธุรกิจในโลกไร้พรมแดน  หลักการพื้นฐานเก่ียวกับการบริหารจัดการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด การบัญชี การเงิน จริยธรรมทางธุรกิจ  

Dynamic of business; business and daily life; current types of business; influences of business 
environments; business in a borderless world; principles of administration and management; human 
resource management; production; marketing; accounting; finance; business ethics 
 
946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       3((2)-2-5) 

Computer Programming 
หลักการเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม การแก้ไขปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี รหัสเทียม ผังงาน องค์ประกอบของภาษา

โปรแกรม ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ ตัวดำเนินการ คำสั่งทางคณิตศาสตร์และทางตรรกะ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ 
โครงสร้างโปรแกรมแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การเรียกซับรูทีน การส่งผ่ าค่าพารามิเตอร์ การฝึกปฏิบัติ
พัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ และแก้ไขโปรแกรม การควบคุมรุ่น 
จริยธรรมของนักพัฒนาโปรแกรม 

Principles of computer programming; algorithmic problem solving; pseudo code; flowcharts; 
programming language elements; data types; operators; arithmetic and logical statements; array data 
structure; programming structures: sequential, selection and repetition; subroutine calls; parameter 
passing; practice in program development using a programming language; testing and debugging; 
version control; ethics in programming 
 
946-160 หลักการตลาด        3((2)-2-5) 

Principles of Marketing 
ความหมาย ความสำคัญของการตลาด แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทาง

การตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การกำหนดตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด การตลาดบริการ จริยธรรมทางการตลาด 

Definitions and importance of marketing; basic concepts of marketing; environments 
influencing marketing; basic knowledge of consumer behaviors; market segmentation; targeting; 
positioning; marketing mix; service marketing; marketing ethics 

 
946-209 หลักการจัดการ        3((3)-0-6) 

Principles of Management 
แนวคิด บทบาท และ วิวัฒนาการทางการจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางการจัดการ 

สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การตัดสินใจทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้แนะ 
การควบคุม การบริหารกลุ่มและความขัดแย้ง ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการกลยุทธ์ และการจัดการในสภาพแวดล้อม
ระหว่างประเทศ  
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Concepts, roles and evolution of management; social responsibility and management ethics; 
organization’s environment;  managerial decision making; management functions; planning; organizing; 
leading; group management and conflict; controlling; an overview of strategic management; 
management in the international context 
 
946-214 การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ        3((3)-0-6) 

Accounting for Entrepreneurs 
ลักษณะและแนวความคิดขัน้พืน้ฐานของการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน และการอ่าน

งบการเงินเพื่อการตัดสนิใจทางธุรกิจ แนวคิดและการจำแนกประเภทของต้นทุน การคำนวณตน้ทุนผลิตภัณฑ์ การกำหนด
ราคาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของต้นทนุ ปริมาณและกำไร การใช้ข้อมูลตน้ทุนเพือ่การตัดสินใจ การจัดทำ
งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมกำไร 

Characteristics and basic concepts of accounting; accounting recording process; financial 
statements preparation; reading financial statements for business decision making; cost concepts and 
classifications; product costing; product pricing; cost-volume-profit relationships analysis; selecting 
relevant cost information for decision making; budgeting for profit planning and control 

 
946-240 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล       3((2)-2-5) 

Database Design and Development 
หลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองข้อมูล การ

ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัดฐาน การจัดระบบฐานข้อมูลแบบผู้ใช้หลายคน การรักษาความมั่นคง
ของฐานข้อมูล การสำรองและคืนสภาพ แนวคิดคลังข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล) โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล จริยธรรมของผู้ดูแลฐานข้อมูล 

Basic principles of database systems; relational database system architecture; database 
models; database design and development; normalization; multi-user database system management; 
database security; backup and recovery; data warehouse concepts; Structured Query Language (SQL); 
database management system software; ethics for database administrators 
 
946-242  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี        3((3)-0-6) 

Data Structures and Algorithms 
โครงสร้างข้อมูลแบบแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลในงานต่างๆ เทคนิคการ

เรียงลำดับและค้นหาข้อมูล การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม การประยุกต์ทฤษฎีกับระบบงานธุรกิจ และการ
แก้ปัญหาทางธุรกิจ 

Linear and nonlinear data structures; applications of data structures in various fields; sorting 
and searching techniques; algorithm design and analysis; applications of theories in business systems 
and business problem solving 
 
946-244 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3((2)-2-5) 

Data Communication and Networking 
แนวคิ ดและองค์ ป ระกอบของการสื่ อส ารข้ อมู ลและระบบ เครือข่ าย   มาตรฐานแบบ จำลอง 

โอเอสไอ โทโพโลยี ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในเครือข่าย ระบบเครือข่ายประเภทต่าง ๆ โพรโทคอลและสื่อสัญญาณ 
การจัดการเครือข่าย  การบุกรุกและการจัดการความมั่นคงของเครือข่าย  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูล
และระบบเครือข่ายในองค์กรธุรกิจปัจจุบัน 



29 
 

 

Concepts and components of data communication and network systems; OSI model 
standard; topology; software and hardware used in networks; types of network systems; protocol and 
media; network management; intrusion and network security management; applications of 
communication technology and networking in current business 
 
946-290 การเงินธุรกิจ            3((3)-0-6) 

Business Finance 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  946-114 หลักการบัญชี  หรือ 946-113 การบัญชีการเงิน 
หรือ 946-214 การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 
Prerequisites :  946-114  Principles of Accounting or 946-113 Financial Accounting  
or 946-214 Accounting for Entrepreneurs 
จุดมุ่งหมายและหน้าที่การบริหารทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ผลตอบแทนและความเสี่ยง การวางแผน

และการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด การบริหารลูกหนี้ การบริหาร
สินค้าคงเหลือ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างเงินทุนและการแบ่งปันผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

Objectives and functions of financial management; time value of money; return and risk; 
planning and financial analysis; cash and marketable securities management; receivable management; 
inventory management; short-term and long-term financing management; capital structure; 
distributions to shareholders   

 
946-340 วิศวกรรมความต้องการ         3((2)-2-5) 

Requirement Engineering 
เทคนิคการจัดการความต้องการ การวิเคราะห์ปัญหา การเข้าถึงและเก็บเก่ียวความต้องการ การสื่อสารระหว่าง

ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การเจรจาต่อรอง การสนทนาในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง การจัดทำเอกสารโดยใช้ยูสเคสโมเดล การ
จัดลำดับชั้นของเอกสาร การกำหนดระดับของความต้องการ การนิยามระบบ การจัดการขอบเขตและความคาดหวัง การ
กลั่นกรองความชัดเจนของระบบ ผังความคิด คุณลักษณะของความต้องการ การติดตามย้อนรอยความต้องการ การ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการ การนำความต้องการมาขับเคลื่อนการออกแบบ การทดสอบ การจัดทำ
เอกสารสำหรับผู้ใช้งาน 

Requirements management techniques; problem analysis; stakeholder needs; 
communications with stakeholders; negotiations; crucial conversations; document requirements with 
use-case models; document hierarchy; defining requirements levels; system definitions; scope 
managing; system checking and refining; mind mapping; required attributes;  requirements traceability; 
change management; using requirements to drive ongoing designs, testing, and user documentation 
 
946-341 การพัฒนาเว็บในส่วนติดต่อผู้ใช้งาน       3((2)-2-5) 

Front-end Web Development 
ภาษามาตรฐานของการออกแบบและพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ของเว็บ เว็บเพจแบบสแตติกและไดนามิก เว็บแบบ

เชิงตอบสนอง ภาษาสคริปต์และโปรแกรมเสริม การใช้งานสไตล์ชีต กรณีศึกษา การออกแบบเว็บไซต์ของธุรกิจปัจจุบัน 
ฝึกปฏิบัติพัฒนาเว็บในส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 

Standard web languages for User Interface(UI) design; static and dynamic web page; 
responsive web design; scripting language and frameworks; cascading style sheets; case studies of 
current business–related websites; practice web development in front-end design  
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946-342 นวัตกรรมดิจิทัลทางธุรกิจ       3((2)-2-5) 
Digital Innovation in Business 
การเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ นวัตกรรมดิจิทัลในธุรกิจ ได้แก ่บล็อกเชน ฟิน

เทค การเปลี่ยนแปลงนวตักรรมอย่างพลิกผนั การสร้างองค์กรทีต่อบสนองได้ แพลตฟอร์มดิจิทลัในธุรกิจ คุณค่าของข้อมูล 
การปรับโฉมการดำเนินงาน ความเป็นผูน้ำทางเทคโนโลยีดิจิทลัในธุรกิจ การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ดิจิทลั 

Digital transformation; digital innovation (i.e. Blockchain, Fintech) in business; disruptive 
innovation; building a responsive organization; digital platforms in business; data-based value; 
operational makeovers; digital technology leadership in business; business driving with digital strategies 

 
946-343 โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับธุรกิจ     3((2)-2-5) 

Mobile Applications for Business  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Prerequisites :  946-141 Computer Programming 
แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 

การแจ้งเตือน กระบวนการและวงจรชีวิตของโปรแกรม การบริหารจัดการสารสนเทศในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การให้บริการ
ตามตำแหน่งและการใช้งานแผนที่ เอพีไอสำหรับโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ การทดสอบและการนำไปใช้งาน การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

Basic concepts of mobile application development, design and development of user 
interface, notification, process and application life cycle, mobile information management, location 
based services and the use of maps , mobile application API,  testing and deploy application, mobile 
application development for business applications 
 
946-344 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ        3((2)-2-5) 

Management Information Systems  
พื้นฐานของระบบสารสนเทศ องค์กรและการจัดการ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของ

ระบบสารสนเทศในองค์กร การบูรณาการระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์กร 
โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศที่สำคัญสำหรับธุรกิจ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า การธรรมาภิบาลข้อมูล
และกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ประเด็นด้านจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการในองค์กร  

Fundamentals of information systems; organizations and management; information 
technology infrastructure; roles of information systems in organizations; integrations of information 
systems; strategic information systems for corporate change; key information system applications for 
business; Big Data Analytics concept; Data Governance and PDPA; ethical issues in information systems; 
case studies of management information systems in organizations 
 
946-349 การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ       3((2)-2-5) 

Business Process Improvement 
แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ทีมพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ ทัศนคติ การวิเคราะห์

กระบวนการทางธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางธุรกิจ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจก่อนการ
ปรับปรุง  การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจหลังปรับปรุง  การวิเคราะห์การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การเตรียม
ตัวก่อนการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การลดขั้นตอน การปรับใช้กระบวนการทางธุรกิจใหม่ ผังการไหลของ
กระบวนการทางธุรกิจ ผังแสดงเหตุและผล 
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Business process improvement concept; business processes improvement team; attitude; 
business processes analysis; applying digital technology to business processes; analysis of business 
processes prior to and after improvement; preparation before business process improvement; waste 
elimination concept; new business processes implementation; business process flow chart; fishbone 
diagram 
 
946-400 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3((2)-2-5) 

Strategic Management 
เงื่อนไข : สำหรับนักศึกษาชั้นปทีี่ 4  
Condition : For fourth-year students 
ความสำคัญของการตัดสินใจเชงิกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชงิกลยุทธ์ การกำหนดทิศทางขององค์การ การ

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน การกำหนดกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบตัิ การควบคุมและการประเมินผล
กลยุทธ์ เครื่องมือทางการจัดการเชิงกลยุทธ ์

Importance of strategic decision making; strategic management processes; strategic direction; 
environmental scanning; strategy formulation; strategy implementation; strategy evaluation and 
control; strategic management tools and techniques 
 
946-440  สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล    2((1)-2-3) 

Seminar in Information and Digital Technology Management 
ประเด็นการสัมมนาเก่ียวกับการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 

หรือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบงานธุรกิจ การทำงานกลุ่ม การประชุม การอภิปราย 
การโต้แย้งแสดงเหตุผล การนำเสนอ จริยธรรม และการประเมินผลกิจกรรมการสัมมนา  

Issues in information and digital technology management, recent computer technology, or 
applications of information and communication technology in business; team-working; meeting; 
discussion; arguments; presentation; ethics; evaluation 

 
946-441 โครงงานทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล     3(0-9-0) 

Project in Information and Digital Technology Management  
พัฒนาระบบงานทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์  นำเสนอผลงาน

และจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 
Development of the information and digital technology management project to gain relevant 

experience; project presentation and project report submission 
 
946-442 การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์        3((3)-0-6) 

Customer Relationship Management  
การระบุ การหามาได้ การเก็บรักษาและการขยายของฐานลูกค้า แนวคิดและการประยุกต์การบริหารลูกค้า

สัมพันธ์สำหรับการเพิ่มผลกำไรในระยะยาวขององค์กร การบริหารลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยการนำ
อรรถประโยชน์ของระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ กรอบมาตรฐานทางการบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ 

Customer Identification, acquisition, retention and expansion; CRM concept and practice for 
long-term profitability; effective and efficient management of customers with utilization of information 
technology; CRM framework standard 
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946-444 การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       3((2)-2-5) 
Electronic Commerce Management  
หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   โครงสร้างพื้นฐาน รูปแบบการทำธุรกิจและการบริหารจัดการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์  การประยุกต์ใช้และส่วนสนับสนุนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  วิวัฒนาการระบบชำระเงิน ระบบการชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์  กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  สกุลเงินดิจิทัล เทคโนโลยีการเงินรูปแบบต่าง ๆ ความปลอดภัย จริยธรรมและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

Principles of e-commerce; infrastructure, business model and e-commerce management; 
applications and supporting services of e-commerce; evolution of the payment systems; electronic 
payment systems; digital currency; financial technologies; security issues; relevant ethics and laws  
 
946-445 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจผ่านเว็บ      3((2)-2-5)  

Web-based Business Application Development  
เทคโนโลยีทางเว็บและอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน หลักการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ เพื่อใช้ในงานธุรกิจ การสร้างโปรแกรมฝั่งเซิรฟ์เวอร์ ด้วยภาษาสคริปต์ต่าง ๆ กลไกคุกกี้และ
เซสชั่น ฐานข้อมูลและความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ   

Web and Internet technology; web application environment; principles of web application 
design and development for business purposes; server program development using scripting 
languages; cookie and session; database and web application security   
 
946-446 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต์        3((2)-2-5) 

Object-oriented Programming 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  946-141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Prerequisites :  946-141 Computer Programming 
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ แนวคิดของอ็อบเจกต์ คลาส การห่อหุ้ม การซ่อนสารสนเทศ การสืบทอด 

และการพ้องรูป การใช้งานไลบรารีฟังก์ชันและเอพีไอ การเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ การทดสอบความ
ถูกต้องและการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม  

Object-oriented Programming, object, class, encapsulation, information hiding, inheritance, 
and polymorphism concepts, use of function library and API framework, event-driven programming, 
testing and debugging 
 
946-447  หัวข้อพิเศษทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 1     1((x)-y-z)  

Special Topics in Information and Digital Technology Management I 
หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบงานธุรกิจ 
Recent topics in information and digital technology management, computer technology, or 

applying information technology and communication in business systems 
 

946-448 หัวข้อพิเศษทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 2    2((x)-y-z) 
Special Topics in Information and Digital Technology Management II 
หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบงานธุรกิจ 
Recent topics in information and digital technology management, computer technology, or 

applying information technology and communication in business systems 
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946-449  หัวข้อพิเศษทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 3    3((x)-y-z) 
Special Topics in Information and Digital Technology Management III 
หัวข้อวิชาใหม่ด้านการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ หรือ การ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระบบงานธุรกิจ 
Recent topics in information and digital technology management, computer technology, or 

applying information technology and communication in business systems 
947-311 สถิติเพื่อการวิจัย          3((3))-0-6) 

Statistics for Research  
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่

ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติช่วยในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล 

Definition, scopes, and benefits of statistics; collection and presentation of data; measures of 
central tendency; measures of dispersion; estimation; hypothesis testing; Chi-square testing; analysis of 
variance; regression and correlation analysis; use of a statistical package for data analysis and 
presentation 
 
948-240 เซิร์ฟเวอร์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ     3((2)-2-5) 

Network Servers for System Administrators  
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ระบบปฏิบัติการวินโดว์เซิร์ฟเวอร์ ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์; โพรโทคอลแอลแด็บ แอ็ค

ทีพไดเร็คทอรี โดเมนคอนโทรลเลอร์ ออร์แกนไนเซชั่นยนูิต นโยบายกลุ่ม เซิร์ฟเวอร์ดีเอชซีพี เซิร์ฟเวอร์ดีเอ็นเอส 
เซิร์ฟเวอร์เมล เซิร์ฟเวอร์เรเดียส เซิร์ฟเวอร์เว็บ เซิร์ฟเวอร์เอฟทีพี เซิร์ฟเวอร์เดต้าเบส เซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลทราฟิกแบบ
รวมศูนย์ เรด เดฟออฟ ด็อกเกอร์ เวอร์ชัวร์ไลเซชั่น  

Network operating systems; Windows sever; Linux; LDAP, active directory; domain controller; 
organization unit; group policy; DHCP server, DNS server, mail server; RADIUS server; web server; FTP 
server; database server; centralized log server; RAID; DevOps; Docker; virtualization 
 
948-241  การจัดการงานบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     3((2)-2-5)   

Information Technology Service Management 
การบริการด้วยใจเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ลักษณะและหน้าที่ของงานสนับสนุนทางไอที การจัดลำดับ

ความสำคัญของงานสนับสนุน จิตวิทยาการให้บริการ การออกแบบและปรับปรุงขั้ นตอนการให้บริการ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ในงานสนับสนุน การทดสอบและประเมินเทคโนโลยีใหม่ การบริหารและจัดการหน่วยงานสนับสนุนไอทีในองค์กร 
มาตรฐานทางงานบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL, Cobit) 

Service mind to service excellence; characteristics and responsibility of IT support; priority of 
support service; service psychology; service process design and improvement; using application 
software for IT support; test and evaluate new technology; IT support department management; 
Information Technology Service Management standard (ITIL, Cobit) 
 
948-242  ระบบโทรศัพท์วีโอไอพีและกล้องวงจรปิดแบบไอพี      3((2)-2-5) 

VOIP Phone and IP Camera System 
วอยซ์โอเวอร์ไอพี ไอพีพีบีเอ็กซ์ โคเดก มาตรฐานและโพรโทคอล โพรโทคอลเอสไอพี ซอฟต์แวร์ไอพีพีบีเอ็กซ์ 

การบันทึกเสียง เอสไอพีทรังค์ การปะชุมทางไกล การตอบรับอัตโนมัติ เกตเวย์ของวีโอไอพี กล้องไอพี เครื่องบันทึกวีดีโอ
แบบเครือข่าย มาตรฐานออนวิฟ เพาเวอร์โอเวอร์อีเทอร์เน็ต สายไฟเบอร์ออฟติก ตัวแปลงสัญญาณ 
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Voice Over IP; IP-PBX; codec; standard and protocol; SIP; IP-PBX software; voice recording; SIP 
trunk; teleconference; interactive voice response; VOIP gateway; IP camera; network video recorder; 
ONVIF; Power Over Ethernet; fiber optic cable; media converter 
 
948-243  การเฝ้าระวังและบริหารระบบเครือข่าย       3((2)-2-5) 

Network Monitoring and Management 
การเฝ้าระวังเครือข่าย การเฝ้าระวังการคงอยู่ การเฝ้าระวังสมรรถนะ การแก้ปัญหาเครือข่าย โพรโทคอลเอส

เอ็นเอ็มพี องค์ประกอบและการทำงานของโพรโทคอลเอสเอ็นเอ็มพี การจัดการโครงสร้างของเครือข่าย ซอฟต์แวร์สำหรับ
จัดการและเฝ้าระวังเครือข่าย การดักจับและการวิเคราะห์ข้อมูลทราฟิก ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์และจัดการการเก็บ
ข้อมูลทราฟิกแบบรวมศูนย์ 

Network monitoring; availability monitoring; performance monitoring; network 
troubleshooting; SNMP; components and operation of SNMP; network configuration management; 
network monitoring and management software; packet sniffing and analysis; centralized log 
management and log analysis tool 
 
948-244 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง        3((2)-2-5) 

Internet of Things 
บอร์ดไอโอที ตัวรับรู้ ตัวกระทำการ การเขียนโปรแกรมบนไอโอที การเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้ากับอินเทอร์เน็ต 

โพรโทคอลสื่อสารของไอโอที โพรโทคอลเอ็มคิวทีที การสื่อสารระหว่างไอโอทีกับโครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ เครือข่ายแวน
พลังงานต่ำ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นไอโอที เฟรมเวิร์กของไอโอที แมชชีนเลิร์นนิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ โรโบติกส์ กระบวนการ
อัตโนมัติ 

IoT board; sensor; actuator; IoT programing; connecting an IoT device to Internet; IoT 
communication protocol; MQTT; IoT and cloud communication; lower power WAN; IoT application 
development; IoT framework; machine learning; artificial intelligence; robotics; process automation 
 
948-340 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      3((3)-0-6) 

Information Technology Risk Management 
แนวคิดการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ความเสี่ยง

ด้านไอที การประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง แผนที่ความเสี่ยง การลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยง มาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความเสี่ยง  

Information technology risk management concept; role and responsibility defining; 
information technology risk; information technology risk assessment; information technology risk 
breakdown structures; risk management process; risk analysis; risk profile map; information technology 
risks reducing; risk monitoring and control; Standard Risk Management ISO 31000 
 
948-341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์        3((2)-2-5) 

Software Engineering 
หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โมเดลกระบวนการทางซอฟต์แวร์ การประมาณตน้ทุนซอฟต์แวร์ วงจรชีวิตการ

พัฒนาระบบ การวางแผนพฒันาระบบ การรวบรวมความต้องการ การพัฒนาระบบแบบดั้งเดิมและแบบเชิงวัตถุ
แบบจำลอง การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ กระบวนการและข้อมูล ข้อกำหนดความต้องการ การออกแบบรายงานและ
จอภาพ เทคนิคการทำตน้แบบ เทคนิคการทดสอบโปรแกรม การนำไปใชง้าน การส่งมอบ การบำรุงรักษา คุณภาพ
ซอฟต์แวร์ หลักการซีเอ็มเอ็มไอ กรณีศึกษาของการพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจ จริยธรรมของนักวิเคราะห์ระบบ   
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Principles of software engineering; software process models; software cost estimation; system 
development life cycle; system development planning; requirement gathering; traditional and object-
oriented system development; agile software development; process and data model; requirement 
specification; report and screen design; prototyping techniques; program testing techniques; delivery; 
maintenance; software quality; principles of CMMI; case studies of business information system 
development; ethics for system analysts 
948-342  การบริหารโครงการ        3((3)-0-6) 

Project Management 
หลักการในการบริหารโครงการและความเสี่ยง ประเภทของการบริหารโครงการ การเลือกผู้บริหารโครงการ 

อุปสรรคของการบริหารโครงการ เทคนิคการวางแผนและดำเนินการโครงการ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริการ
โครงการ การควบคุม การตรวจสอบ การทำรายงานและการสื่อสารระหว่างการพัฒนาโครงการ การประเมินโครงการและ
การคำนวณผลประโยชน์ตอบแทน 

Principles of project management and risk management; project management types; 
selecting a project manager; project management threats; project planning and operating techniques; 
roles and responsibilities of project managers; controlling; monitoring; reporting and communication in 
project development; project evaluation and  return of investment calculation 
 
948-343 ชุดวิชาการวเิคราะห์ข้อมูลและการนำเสนองานทางธุรกิจ     6((4)-4-10) 

Module: Business Data Analysis and Presentations  
การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือภาษาโปรแกรมไปใช้ในการวเิคราะห์ธุรกิจ  โดยเน้นข้อมูลที่ใช้ในการทำ

การตลาด: ราคาผลิตภัณฑ์ การสำรวจความต้องการของลูกค้า คุณค่าของลูกค้า การแบ่งกลุ่มตลาด การทำนายยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ การคา้ปลีก การโฆษณาสินคา้ รวมทั้งการใช้เครื่องมอืการทำวิจัยตลาด การฝึกปฏบิตัิการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
ตลาดและธุรกิจ องค์ประกอบกระบวนการและกลยุทธ์การนำเสนองานทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จการวางแผนและการ
เตรียมข้อมูลเพื่อการนำเสนอตามวัตถุประสงค์ กลุ่มเปา้หมายและลักษณะเนื้อหา การใช้เคร่ืองมือในการนำเสนอใน
รูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ ข้อความ ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว กราฟิกเคลื่อนไหว แผนภูมิอินโฟกราฟิก เทคนิคการสื่อสาร
เพื่อนำเสนองานให้เหมาะกับระดับของผู้ฟัง และบรรลุวัตถุประสงค์ เทคนิคการนำเสนอทางธุรกิจ เทคนิคการตอบคำถาม 
การประเมินผลการสื่อสารเพื่อนำเสนอ 

Using and applying computer programs or computer languages for business analysis focusing 
on marketing data: prices, customer needs survey, customer value, market segmentation, sales 
forecast, retailing, and advertising; use of marketing research tools; practice in marketing and business 
data analysis; components, procedures and strategies for successful business presentation; planning 
and business data preparation corresponding to audience levels and presentation objectives, target 
audiences, and contents; use of presentation tools in a variety of formats, including texts, images, 
animations, motion graphics, charts, infographics; communication techniques for business presentation; 
business presentation techniques; techniques to answer questions; evaluation of presentation media 
 
948-344 ชุดวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับองค์กรและความมั่นคงปลอดภัย   6((4)-4-10) 

Module: Enterprise Computer Networking and Security 
แลนเสมือน อีเทอร์เน็ตสวิตซ์ สแปนนิ่งทรีโพรโทคอล ลิงค์อะกรีเกชั่น เพาเวอร์โอเวอร์อีเทอร์เน็ตความั่นคง

ปลอดภัยบนระดับชั้นสื่อสารที่ 2 การทำเราติ้งแบบสแตติก เกตเวย์อินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เฟลโอเวอร์ของ
ไอเอสพี การทำเราติ้งบนฐานของนโยบาย การให้หมายเลขที่อยู่แบบจุดต่อจุด วีพีเอ็นระหว่างไซต์ การทำเราติ้ง แบบได
นามิค โพรโทคอลโอเอสพีเอฟ ไอพีเวอร์ชั่น 4 และไอพีเวอร์ชั่น 6เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย เครือข่ายแลนไร้สาย อุปกรณ์
เครือข่ายไร้สาย ตัวควบคุมเครือข่ายไร้สาย จุดกระจายสัญญาณ อินเทอร์เน็ตไร้สาย รูปแบบของการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย 
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เครือข่ายไร้สายภายนอกอาคารแบบจุดต่อจุดและแบบจุดต่อหลายจุด ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการเครือข่ายไร้สาย ความ
ปลอดภัยของเครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณและจริยธรรม การออกแบบเครือข่ายไร้สายเฉพาะบริเวณ  ชนิดของการโจมตี
ความมั่นคงปลอดภัย กลไกของความมั่นคงปลอดภัย ไฟร์วอล การโจมตีระดับชั้นสื่อสารโอเอสไอ การเจาะช่องโหว่ การ
ทดสอบเจาะระบบ การโจมตีแบบดีเอชซีพีสตาร์ฟเวชั่น ดีเอชซีพีเซิร์ฟเวอร์ปลอม การโจมตีแบบปฏิเสธการบริการ การ
โจมตีด้วยการพยายามสุ่ม การทำสแกนพอร์ต การพิสูจน์ทราบตัวตน วิทยาการเข้ารหัสข้อมูล ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ใบรับรองทางดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ ระบบการตรวจจับและการป้องกันผู้บุกรุก การป้องกันการ
โจมตีด้วยพอร์ตน็อคก้ิง เครือข่ายส่วนตัวเสมือน 

Virtual LAN; Ethernet switch; Spanning Tree Protocol; link aggregation; Power over Ethernet; 
Layer 2 security; static routing; Internet gateway; Internet service provider; ISP failover; policy-based 
routing; point-to-point addressing; site-to-site VPN; dynamic routing; OSPF; IPv4 and IPv6; Wireless 
communication technology; wireless LANs, wireless network devices; wireless LAN controller; wireless 
hotspot; types of wireless network installation; point-to-multiple point and point-to-point wireless 
networks; software of wireless network management; wireless LAN security and ethics; design of 
wireless LAN; security attack types; security mechanisms; firewall; OSI layer attack; hacking; penetration 
testing; DHCP starvation attack; rogue DHCP server; denial-of-service attacks; brute force attack; port 
scan; authentication; cryptography; digital signature; digital certificate and public key infrastructure; 
intrusion detection and prevention systems, port knocking; virtual private network 
 
948-345 การจัดการความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     3((3)-0-6) 

Information Technology Change Management 
แนวคิดการจัดการความเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โมเดล ADKAR กรอบแนวคิดของแมคคิน

ซีย์) ประเภทความเปลี่ยนแปลง กระบวนการควบคุมการจัดการความเปลี่ยนแปลง (ทฤษฎีสนามของเลวิน) การจัดการ
ความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารการเปลี่ยนแปลง การควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน  
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง   

Information technology change management control concept (i.e. ADKAR model and  
McKinsey 7's Framework); types of changes; change management control process (i.e. Lewin’s Field 
Theory); information technology risk management; communicating changes; sustainable change 
management control; change management model 
 
948-346  การจัดสรรแบนด์วิธของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการผู้ใช้แบบรวมศูนย์   3((2)-2-5) 

Centralized User Management and Network Bandwidth  
การควบคุมทราฟิก ไฟร์วอลล์ การบล็อกทราฟิก การแปลงค่าหมายเลขเครือข่าย การฟอร์เวิร์ดพอร์ต คุณภาพ

ของการบริการ การจัดสรรแบนด์วิธ ชนิดของคิว ดีเอ็นเอส การวิเคราะห์การสื่อสารของดีเอชซีพี ออบชั่นของดีเอสซีพี ดี
เอชซีพีรีเลย์ พอยต์ทูพอยต์โพรโทคอล พอยต์ทูพอยต์โพรโทคอลโอเวอร์อีเทอร์เน็ต เว็บพร็อกซี่ ฮอตสปอต์ เรเดียส การ
เก็บบันทึกข้อมูลทราฟิก 

Traffic control; firewall; traffic blocking; network address translation; port forwarding; quality 
of service; bandwidth management; queue type; DNS; DHCP communication analysis; DHCP option; 
DHCP relay; Point-to-Point Protocol; Point-to-Point Protocol over Ethernet; web proxy; hotspot; radius, 
web login; logging 
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948-348  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับคลาวด์      3((2)-2-5) 
Cloud Application Development 
ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีคลาวด์ สถาปัตยกรรมคลาวด์ คุณลักษณะการสร้างเครื่องจำลองและการ

ให้บริการผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน หลักการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรในคลาวด์ การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยวิธีการ
ประกาศและวิธีระบุปัญหา ข้อจำกัดของการกำกับดูแล ปัจจัยด้านความต้องการหรือความสามารถในการเลือกรูปแบบการ
พัฒนาที่เหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์มแบบคลาวด์ หลักการจัดการฐานข้อมูลคลาวด์  

Basic concepts of cloud computing and architecture; distributed cloud computing servers for 
multiple users; techniques for developing and applying cloud computing in organization; cloud 
computing constraints; evaluation of different cloud development models; cloud data analysis 
concepts; cloud database management 
 
948-351 ธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์ 3((2)-2-5) 

Business Intelligence and Analytics 
ภาพรวมของธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ความรู้พื้นฐานเร่ืองคลังข้อมูล รายงานและการนำเสนอ

ข้อมูลด้วยรูปภาพทางธุรกิจ การจัดการผลสัมฤทธิ์เชงิธุรกิจ การประยุกต์ใช้แบบจำลองสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับธุรกิจ 
ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลและกรณีศึกษา 

Overview of business intelligence and analytics; basic concept of data warehouse; reporting 
and visual representation in business; business performance management; applications of model-
based decision making for business, examples of data analytics and case studies 
 
948-352 ประสบการณ์ผู้ใช้และการออกแบบส่วนประสานงานกับผู้ใช้ 3((2)-2-5) 

User Experience and User Interface Design  
ทฤษฎี แนวทางการออกแบบ และส่วนประกอบของการออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานและส่วน

ประสานงานกับผู้ใช้ จิตวทิยาการรับรู้ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์ต่อส่วนประสานงานกับผู้ใช้บนโปรแกรมประยุกต์
ต่าง เช่นเวบ็ไซต์ โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ความพึงพอใจของมนุษย์ ปฏสิัมพนัธ์ระหว่างผู้ใช้และ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบเพื่อให้ใช้งานงา่ย ฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือในปัจจุบันสำหรับการออกแบบเพื่อสร้าง
ประสบการณ์การใช้งานและส่วนประสานงานกับผู้ใช้ 

Theories, design guidelines and elements of user experience (UX) and user interface (UI); 
human's perception psychology; human behaviors in digital interfaces (e.g., websites, mobile/tablet 
apps, etc.); human satisfaction; human-computer interaction; usability design; practice user experience 
and user interface design with present tools Design usable, useful, and desirable digital interfaces (e.g., 
websites, mobile/tablet apps, etc.) 
 
948-440 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล          1(0-2-1)    

Pre-Cooperative Education in Information and Digital Technology Management 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับ

ชีวิตการทำงาน ทั้งด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงาน การคิดแก้ปัญหา การสื่อสาร 
การทำงานเป็นทีม และการปรับทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวิตวัยทำงาน 

Fundamental knowledge of cooperative education types and procedures; work-life 
adaptability in terms of knowledge application and skills required for work completion; problem-
solving; communication skills; teamwork; and attitude adjustments for work-life readiness 
 



38 
 

 

948-441 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง              3((2)-2-5) 
Advanced Database System  
องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์การติดตั้งและปรับระบบจัดการฐานข้อมูล การจัดการ

ระบบฐานข้อมูลแบบผู้ใช้หลายคน ความเป็นเอกภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล การสำรองและการคืนสภาพของ
ข้อมูล การเขียนคำสั่ง SQL ระดับสูง การสร้างโปรแกรมให้เป็น Store Procedure การควบคุมการใช้งานฐานข้อมูลด้วย 
Trigger ระบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ บิ๊กดาต้า  และนำไปประยุกต์ใช้งานจริงด้วยระบบจัดการฐานข้อมูลที่เป็นที่
นิยมในปัจจุบัน 

Components of relational database management systems; installation and configuration of 
database management systems; multi-user database management; data integrity and security; data 
backup and recovery; advanced SQL statements; user profile management; security; store procedure 
programming; the control of database usage using triggers; NoSQL database system; Big data; 
applications of modern database management systems 
 
948-444  ระบบวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร        3((3)-0-6) 

Enterprise Resource Planning System 
ฟังก์ชันและกระบวนการทางธุรกิจ แนวคิดพื้นฐานของระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ระบบ

สารสนเทศการตลาดและการขาย ระบบการจัดซื้อ การผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบบัญชี ระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การสรา้งแบบจําลองกระบวนการ การปรบัแต่งระบบให้สอดคล้องกับการทำงานขององค์กร และการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจดิจทิัล 

Business functions and business processes; principle concept of enterprise resource planning 
systems; sales and marketing information systems; purchasing; productions and supply chain 
management; accounting; human resource management; business process model and notation; 
customizing software to support organizational process and resource planning of digital business 
 
948-445 สหกิจศึกษาทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล     6(0-40-0) 

Cooperative Education in Information and Digital Technology Management  
เงื่อนไข:  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4    
วิชาบังคับก่อน 948-440 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  
Condition: For fourth-year students  
Pre-requisite: 948-440 Pre-Cooperative Education in Information and Digital Technology 
Management 
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาในตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของ

นักศึกษา เชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงในรูปแบบงานประจำหรือโครงงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง 
รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่ 10 นำเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาที่เกิดจากการ
ทำงานในที่ประชุมก่อนสิ้นสุดเวลาปฏิบัติงาน  มีอาจารย์นิเทศและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการคอยให้คำปรึกษาแนะนำ
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

On the job training as a temporary full-time employee in the position appropriate for 
knowledge and competences; connecting theoretical knowledge and actual practice, either as the full 
time staff or in the form of project, in consecutive 16 weeks; reporting the work or project progress to 
the university supervisor and the field supervisor within the first 10th week; presenting the 
project/study results derived from the work practice before work completion; obtaining constantly 
supervision and advice from  the university supervisor and the field supervisor on a systematic basis 
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948-446  การศึกษาความเหมาะสมและการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ    3((3)-0-6)  
Information Technology Feasibility Study and Procurement  
องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ ความเหมาะสม และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ปัญหา อุปสรรค

และความต้องการของผู้ใช้ วิธีการแก้ปัญหา การเลือกวิธีที่เหมาะสมกับงบประมาณ การกำหนดความต้องการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเจรจาสัญญา การเตรียมสถานที่ การจัดองค์กรและการจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกรณีศึกษา  

Components; objectives; the appropriateness and planning of business information 
technology; user problems, threats, and needs; problem solutions; decision-making on appropriate 
procedures for budgeting; need setting for information technology; contract negotiation; preparation 
for installation/set-up sites, organization; information technology center management; business 
technology staff/officers; relevant case studies 
 
948-447  การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์      3((3)-0-6) 

Software Testing and Quality Assurance 
เทคนิคการออกแบบการทดสอบ เทคนิคการทดสอบแบบกล่องดํา เทคนิคการทดสอบแบบกล่องขาว การ

ทดสอบบนพื้นฐานของความเสี่ยง การวางแผนการทดสอบและเอกสารการทดสอบ ระดับการทดสอบ การทดสอบที่ไ ม่
เป็นฟังก์ชัน วิธีการทวนสอบและวิธีการตรวจสอบ แนวคิดเรื่องคุณภาพ เทคนิคและกิจกรรมที่ประกันคุณภาพของ
ซอฟต์แวร์ การวางแผนและควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 

Test design technique; black box testing technique; white box testing technique; risk based 
testing; test planning and document; levels of testing; non-functional testing; review and audit 
method; quality concept; quality assurance technique and activity; software quality planning and 
control; software quality assurance standards 
 
รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร 
 
946-147 เว็บโค้ดดิ้งเพื่อธุรกิจ        3((2)-2-5) 

Web Coding for Business 
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจ ข้อมูลและสารสนเทศทางการประชาสัมพันธ์ การจัดการ

สารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวางแผนและออกแบบเนื้อหา แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบเว็บ 
ฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บ การบริหารจัดการเว็บ 

Public relations to create business image; public relations data and information; information 
management for public relations; content planning and design; website development guidelines; web 
design; database for public relations; using a content management system; web management 
 
946-148  ยูทูปเบอร์          3((2)-2-5) 

Youtuber 
แนวความคิดการผลิตสื่อวิดีโออย่างสร้างสรรค์ ข้ันตอนการผลิตสื่อ การเล่าเร่ือง เทคนิคการใช้กล้องเพื่อถ่ายทำ

วิดีโอ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานตัดต่อวิดีโอ การบริหารจัดการช่องยูทูป จริยธรรมในการสื่อสารและเผยแพร่ 
Concepts of creative video production; media production process; storytelling; techniques for 

using a camera to make a video; using the application programs for video editing; YouTube channel 
management; ethics in communication and dissemination  
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946-247  การออกแบบกราฟิกทางธุรกิจ        3((2)-2-5) 
Business Graphic Design  
หลักการของการออกแบบ พื้นฐานการออกแบบกราฟิก การวางโครงสี การจัดองค์ประกอบภาพ เทคนิคในการ

ออกแบบ การวิเคราะห์งานออกแบบกราฟิก การตรวจสอบคุณภาพงาน และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้องกับงาน
ออกแบบกราฟิกทางธุรกิจ 

Principles of design; graphic design basic; color schematic; images composition; design 
techniques; graphic design analysis; quality evaluation and integrating graphic design in business with 
relevant software                   
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

4.1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
1) เข้าใจความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการสหกิจศึกษา  
2) สามารถปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงาน  
3) มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น การคิดแก้ปัญหา การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม 
4) สามารถปรับทัศนคติให้พร้อมรับวิถีชีวิตวัยทำงาน 

4.1.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 

4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
รายวิชา 948-440 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยดีิจิทัล 
ภาคการศึกษาที่ 1 ชัน้ปีที่ 4 จำนวน 30 ชั่วโมง 
 

4.2 สหกิจศึกษา 
4.2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของสหกิจศึกษา  

1) ปฏิบัติงานด้านการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาใน
ตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา 

2) วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีทางการ
จัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

3) มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการจัดการ
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) จัดทำโครงงานที่เชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง 
5) เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งรูปแบบการสื่อสารเพื่อการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบที่

หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล องค์กรธุรกิจ และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
6) ประพฤติตนอย่างมีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต 
7) รับผิดชอบต่อหน้าที่และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม องค์กร 
8) แสดงภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

4.2.2 ช่วงเวลา  
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  

4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 รายวิชา 948-445 สหกิจศึกษาทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั ภาคการศึกษาที่ 2  
 ชั้นปทีี่ 4 ตลอดภาคการศึกษา 
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน 
หลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 946 -441 โครงงานทางการจัดการ

สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมา
ประยุกต์ในเชิงธุรกิจหรือระบบงานในองค์กรต่าง ๆ โดยต้องมีธุรกิจหรือองค์กรที่อ้างอิงและคาดว่าจะนำไปใช้งานหาก
โครงงานสำเร็จ ทั้งนี้โครงงานสามารถนำไปติดตั้งและได้รับการประเมินผลการใช้จากผู้ใช้ระบบ  โดยมีจำนวน  ผู้ร่วม
โครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็น
โครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
โครงงานทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัล ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่

นำมาใช้ในการทำโครงงานประโยชน์ที่จะได้รบัจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดและสามารถนำไปใชไ้ด้จริง 

5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้   
1. สามารถศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลได้  
2. สามารถวางแผนและดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายได้  
3. สามารถพัฒนาโครงงานทางการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลในลักษณะของโปรแกรม

ทางคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ หรือโครงงานลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีประโยชน์ต่อสังคมได้ 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง การนำเสนอ 

และสื่อสารได้ 
5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่มหรือทีมได้ โดยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการกระทำของ

ตนเองในฐานะผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่ม  
5.3 ช่วงเวลา 

 ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศกึษาที่ 4 (หลักสูตร 4 ป)ี  
5.4 จำนวนหน่วยกิต 

 3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

1. มีการวางแผน กำหนดการส่งงานที่ชัดเจน 
2. มีช่องทางการสื่อสารรายละเอียดต่างๆเก่ียวกับโครงงาน รวมทั้งตัวอย่างโครงงาน  

ทางระบบอีเลิร์นนิง่ และทางเฟสบุ๊คชัน้ปี 
3. มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเป็นรายกลุ่ม 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการเลือกหัวข้อโครงงาน กระบวนการศึกษาค้นคว้า ออกแบบและ

จัดทำโครงงาน 
5. มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา และมีแบบบันทึกการให้คำปรึกษา  
6. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำ

โครงงาน 
7. จัดให้นักศึกษานำเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการที่จัดสรรโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 



        43    

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากความกา้วหน้าในการทำโครงงาน โดยคณะกรรมการสอบความก้าวหนา้ ซึ่งเปน็

คณาจารย์ในสาขาวชิา (อย่างนอ้ย 3 คน) 
2. ประเมินผลจากการนำเสนอโครงงาน และการเขียนรายงาน โดยคณะกรรมการประเมินผลโครงงาน ซึ่ง

เป็นคณาจารย์ในสาขาวิชา (อย่างน้อย 3 คน) 
3. ประเมินผลจากการทดลองใช้งาน โดยตัวแทนจากหน่วยงาน/องค์กร ที่เก่ียวข้อง 
4. ประเมินความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และสมาชิกในกลุ่ม 
5. ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการติดตามงาน และการเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

1. มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบ
สารสนเทศสำหรับ
องค์กรธุรกิจ โดยใช้
ความรู้ทางธุรกิจเปน็
ฐาน 

1. จัดการเรียนการสอนรายวชิาที่เป็นพืน้ฐานทาง
ธุรกิจ 

2. จัดการเรียนการสอนรายวชิาที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ข้อมูล การคิดเชิงวิพากษ์  

3. สนับสนนุการร่วมงานกับระบบธุรกิจ  
4. ส่งเสริมการพัฒนาและประยุกตใ์ช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจ 

PLO 1 สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับองค์กรธุรกิจได้ 
 
PLO 3 สามารถสื่อสาร เจรจาตอ่รองและ
นำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้อง และได้
ความหมายตรงตามเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ 
 
PLO 4 แสดงออกถึงพฤติกรรมทาง
คุณธรรม จริยธรรม และรักษา
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ โดย
ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง 
 
PLO 5 สามารถทำงานเป็นทีม 
ประสานงาน และปรบัตัวให้เข้ากับบริบท
ทางสงัคมที่หลากหลายได้ 

2. มีความสามารถในการ
พัฒนา และแก้ไข
ปัญหาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐานทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลในองค์กรธุรกิจ 

1. จัดการเรียนการสอนที่เนน้ทั้งทฤษฎีและการ
ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง 

2. จัดอบรมและส่งเสริมให้นักศึกษาสอบ
หลักสูตร MTCNA (MikroTik Certified 
Network Associate) และหลกัสูตรขั้นสูงอื่น 
ๆ ของ MikroTik 

PLO 2 สามารถพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจทิัลได้ 
 
PLO 3 สามารถสื่อสาร เจรจาตอ่รองและ
นำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้อง และได้
ความหมายตรงตามเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ 
 
PLO 4 แสดงออกถึงพฤติกรรมทาง
คุณธรรม จริยธรรม และรักษา
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ โดย
ยดึถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง 
PLO 5 สามารถทำงานเป็นทีม 
ประสานงาน และปรบัตัวให้เข้ากับบริบท
ทางสงัคมที่หลากหลายได้ 

https://mikrotiktutorial.com/mtcna/
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