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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบัน

มหาวิทยาลัยสยาม

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ขCอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

25511811102505
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยdอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยdอ (ภาษาอังกฤษ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Digital Business)
B.B.A. (Digital Business)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไมdมี
4. จำนวนหนLวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
132 หนdวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
o หลักสูตรปริญญาตรี (ตdอเนื่อง)
o หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปj
o อื่นๆ (ระบุ)
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ

þ
o

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปj
หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปj

5.3 ภาษาที่ใชQ
o หลักสูตรจัดการศึกษาเปmนภาษาไทย
o หลักสูตรจัดการศึกษาเปmนภาษาตdางประเทศ (ระบุภาษา)....................................
þ หลักสูตรจัดการศึกษาเปmนภาษาไทยและภาษาตdางประเทศ (ระบุภาษา)...อังกฤษ...
5.4 การรับเขQาศึกษา
o รับเฉพาะนักศึกษาไทย
o รับเฉพาะนักศึกษาตdางประเทศ
þ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตdางประเทศที่ใชsภาษาไทยไดsเปmนอยdางดี
5.5 ความรLวมมือกับสถาบันอื่น
เปmนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การใหQปริญญาแกLผูQสำเร็จการศึกษา
þ ใหsปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
o ใหsปริญญามากกวdา 1 สาขาวิชา (ทวิปริญญา)
o ปริญญารdวมกับสถาบัน
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล พ.ศ.
2561 เปvดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปjการศึกษา 2562
- คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2562
- คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
- สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562
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7. ความพรQอมในการเผยแพรLหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรsอมเผยแพรdคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหdงชาติ
พ.ศ.2552 ในปjการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดQหลังจบการศึกษา
(1) นักวิเคราะห~ขsอมูลทางธุรกิจ
(2) นักวิจัยทางการตลาดดิจิทัล
(3) นักวิทยาศาสตร~ขsอมูล
(4) นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต~ทางธุรกิจ
(5) นักพัฒนาเว็บไซต~
(6) นักวิเคราะห~และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(7) นักวิชาการคอมพิวเตอร~
(8) ผูsประกอบการอิสระ
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9. ชื่อ เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน7ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยCผูFรับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
1

ตำแหน,ง
อาจารย(

ชื่อ-สกุล
ศรัญธร มั่งมี

เลขประจำตัว
ประชาชน
3 7006 00321 xx x

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ

ปBที่
จบ

ภาระงาน
สอน

ผลงานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2554

12

ศรัญธร มั่งมี ทศพล พลเวียง วรวิทย( ภูIพันธ( และดุลยวัต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ

2549

สถาบัน

ธำรงวินิจฉัย. (2559). ระบบบริหารจัดการหSองประชุม :
กรณี ศ ึ ก ษา บมจ.ไทยพาณิ ช ย( ป ระกั น ชี ว ิ ต . ใน การ
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ RMUTT
Global Business and Economics National and
International Conference 2016 (RTBEC 2016).
หนSา 840-849. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร.ี วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559

2

ผูSชIวย
ศาสตราจารย(

พิชญากร เลค

3 1023 00479 xx x

ปรัชาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร(
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2563

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2540

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2537

12

พิชญากร เลค. (2559). การทำนายจำนวนนักทIองเที่ยว
ที่เดินทางเขSามาในประเทศไทย โดยใชSการวิเคราะห(
อนุกรมเวลา ดSวยเทคนิคเหมืองขSอมูล. ใน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาอยZางยั่งยืน Proceedings KU SRC 1st National
conference 2016. ห น S า 453-463. ช ล บ ุ รี :

:

มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร( วิ ท ยาเขตศรี ร าชา 26
สิงหาคม 2559.
3

อาจารย(

ปุณยภัสร( ชวรัตน(ธนรังษี

1 1014 00488 xx x

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร(

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลSาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลSาพระนครเหนือ

2553
2551

12

ปุณยภัสร( ชวรัตน(ธนรังษี. (2559). การพยากรณ(มูลคIา
การใชS จ I า ยเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส( (e-Money) สำหรั บ
Nonbank โดยใชSการวิเคราะห(อนุกรมเวลา ดSวยเทคนิค

5
ลำดับ

ตำแหน,ง

ชื่อ-สกุล

เลขประจำตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขาวิชา

สถาบัน

ปBที่
จบ

ภาระงาน
สอน

ผลงานทางวิชาการ
เหมืองขSอมูล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
ประจำปe 2016 เรื ่ อ งเศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล ในบริ บ ทของ
วิ ส าหกิ จ เริ ่ ม ตm น . หนS า 606-617. กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 14 ตุลาคม 2559.
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5

อาจารย(

อาจารย(

กันทิมา คงสถิตสุวรรณ

จิตระวี ทองเถา

3 1017 00326 xx x

3 1016 00969 xx x

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร(และระบบ
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร(
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร(

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร(

2559

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2540

มหาวิทยาลัยเซนต(จอห(น

2538

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การตลาด
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีการเงิน

มหาวิทยาลัยสยาม

2562

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช
มหาวิทยาลัยหอการคSาไทย

2555
2560
2540

12

กันทิมา คงสถิตสุวรรณ. (4564). “ก้าวเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั
กับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิงH ”. วารสารเซนต์จอห์น,
22 (30), 222 – 235.
กันทิมา คงสถิตสุวรรณ. (456P). “อิทธิพลของสือH
สังคมออนไลน์ต่อองค์กร” วารสารเซนต์จอห์น, 4P
(26), 165 – 176.

12

จิตระวี ทองเถา. (2562). ปsจจัยที่มีอิทธิพลตIอความ
ภั ก ดี ข องลู ก คS า ในการใชS ร ะบบโทรศั พ ท( เ คลื ่ อ นที ่ ใ น
ประเทศไทย. วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย.
ปtที่ 2(1), 15-23.
จิตระวี ทองเถา. (2561). นวัตกรรมบริการและคุณภาพ
ความสัมพันธ(ที่มีผลตIอความภักดีของลูกคSาในการใชS
บริการโทรศัพท(เคลื่อนทีใ่ นประเทศไทย. วารสารวิชาการ
บริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร. ปtที่ 15(2), 21-42.
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
11. สถานการณ5ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป=นต?องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปC ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ซึ่งไดPกำหนดเปRาหมายในการ
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวสำหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยในการสรPางความรูPและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข\งขัน
ของประเทศในโลกาภิวัตน] สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใชPกลไกของธรรมาภิบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห\งชาติ (สศช.) ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการภายใตP
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสรPางสรรค] โดยใชPวิทยาศาสตร] เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสรPางมูลค\าเพิ่มและ
ทรัพย]สินทางปbญญาใหPกับผลผลิตชุมชน ในแผนพัฒนาฯนี้ คือบริบทใหม\ของโลกในการปรับตัวของประเทศไทย
จากแนวโนPมการเปลี่ยนแปลงของโลกในอีก 20 ปCขPางหนPา ทำใหPตลาดแรงงานดPานธุรกิจดิจิทัล เกิดการขยาย
ตัวอย\างมาก ดังนั้นสถาบันการศึกษา จึงตPองการพัฒนาและผลิตบัณฑิตใหPเปgนผูPมีความรูPในการใชPเทคโนโลยีดPาน
ต\าง ๆ เพื่อตอบสนองต\อตลาดแรงงาน และเพื่อเปgนแรงขับเคลื่อนใหPประเทศไทยเปgนศูนย]กลางในภูมิภาค
อาเซียนต\อไป
11.2 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ยนแปลงดPานเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลอย\างรวดเร็ว ส\งผลใหPเกิดขPอมูลจำนวนมากในสังคม
และขยายวงกวPางในกิจการธุรกิจต\าง ๆ ทั่วโลก จึงเปgนสิ่งจำเปgนในการจัดการขPอมูลเพื่อใหPตอบสนองตามความ
ตPองการของภาคธุรกิจ ซึ่งขณะนี้หลายภาคส\วนไดPเริ่มจัดการกับขPอมูลมาโดยตลอด ปbจจุบันแหล\งขPอมูลมาจาก
สื่อสังคมออนไลน]และสื่อสาธารณะต\าง ๆ แหล\งขPอมูลทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดขPอมูลใหม\อย\างต\อเนื่อง
เทคโนโลยีใหม\จึงตPองสามารถรองรับ ปริมาณขPอมูลจำนวนมาก ที่มีหลากหลายรูปแบบ มาจากหลายแหล\งขPอมูล
อีกทั้งการประมวลผลจะตPองทำอย\างรวดเร็วทันความตPองการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
12. ผลกระทบจากข?อ 11.1 และ 11.2 ตRอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข?องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ศาสตร]ทางดPานเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย\างรวดเร็ว จึงจำเปgนตPองมีการปรับปรุง
หลักสูตรอย\างต\อเนื่อง เพื่อใหPสอดคลPองกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปbจจุบัน และนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม\
ในอนาคต
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12.2 ความเกี่ยวข?องกับพันธกิจของสถาบัน
พันธกิจของมหาวิทยาลัยคือ เปgนองค]กรแห\งการเรียนรูPที่มุ\งเนPนการจัดการศึกษาโดยเนPนนวัตกรรม
เทคโนโลยี และความร\วมมือกับกับองค]กรผูPใชPบัณฑิต เพื่อพัฒนาคนใหPมีความรูP มีทัศนคติและสมมรรถะในการ
ประกอบวิชาชีพใหPสอดคลPองกับความตPองการของโลกแห\งการทำงานในบริบทของโลกาภิวัฒน] มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเขPาใจและยอมรับ สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบในบริบทของความหลากหลายของวัฒนธรรม
มีทักษะในการเรียนรูPตลอดชีวิต ในการดำเนินการดังกล\าว มหาวิทยาลัยจะส\งเสริม การวิจัย การบริการทาง
วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ขณะที่ในปbจจุบันภาพของความเจริญในยุคดิจิทัลเติบโตและ
เปลี่ยนแปลงอย\างรวดเร็ว ส\งผลใหPเกิดขPอมูลจำนวนมหาศาลในสังคมออนไลน] ดังนั้นภาระหนPาที่หลักของหลักสูตร
จำเปgนจะตPองผลิตบัณฑิตใหPสามารถนำขPอมูลขนาดใหญ\ในโลกดิจิทัล มาพัฒนาธุรกิจของประเทศและสังคมไทยใหP
มีความเจริญกPาวหนPาตามยุคสมัย และตPองอยู\บนพื้นฐานของความมีจรรยาบรรณที่ดีในสายอาชีพทอย\างเหมาะสม
13. ความสัมพันธ5กับหลักสูตรอื่นที่เปTดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปTดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น
13.1.1 วิชาในกลุ\มวิชาแกนทางบริหารธุรกิจ รับผิดชอบโดยคณะบริหารธุรกิจ
13.1.2 วิชาในกลุ\มวิชาศึกษาทั่วไป รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร] และคณะวิทยาศาสตร]
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปTดสอนให?คณะ / ภาควิชาอื่นต?องมาเรียน
13.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ\มวิชาคณิตศาสตร]และวิทยาศาสตร] ไดPแก\ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาคอมพิวเตอร]สำหรับการศึกษาและการทำงาน สอนใหPสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยสยาม
13.2.2 กลุ\มวิชาโท ซึ่งเปlดสอนใหPกับนักศึกษาคณะวิชา / หลักสูตรอื่น
ใหPนักศึกษาที่ประสงค]จะศึกษาสาขาวิชาธุรกิจ ดิ จิ ทั ลเปg นวิ ชาโท ตPองศึกษารายวิ ชาของ
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลไม\นPอยกว\า 15 หน\วยกิต โดยศึกษาวิชาโทบังคับ จำนวน 9 หน\วยกิต
137-202 ระบบสารสนเทศและการใชPงานสำหรับองค]กร
3 (3-0-6)
Information Systems and Applications for Organization
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Programming for Business
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานขPอมูล
3 (2-2-5)
Database Design and Management
และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ\มวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกของ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล อีก
จำนวน 6 หน\วย
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13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย]ผูPรับผิดชอบหลักสูตรตPองประสานงานกับอาจารย]ผูPแทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวขPอง ดPานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคลPองกับมาตรฐานผลการเรียนรูPตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร]
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หมวดที่ 2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค5ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร/ความสำคัญ
เปgนหลักสูตรที่นำศาสตร]ดPานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร]มาบูรณาการเขPากับศาสตร]ดPานการ
บริหารธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตใหPมีความรูPความสามารถทางธุรกิจและการประยุกต]ใชPเทคโนโลยีคอมพิวเตอร]ในงาน
ธุรกิจและชีวิตประจำวัน ตลอดจนการเตรียมนักศึกษาใหPมีความพรPอมและความเขPาใจในปรัชญาทางธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองความตPองการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย\างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญต\อการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของมนุษย] โดยเฉพาะอย\างยิ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร]และการสื่อสารที่ส\งผลต\อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงนับเปgนหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้ง
ในปbจจุบันและอนาคต
จากการสำรวจความตPองการของตลาดผูPใชPบัณฑิตดPานเทคโนโลยีพบว\า หน\วยงานมีความตPองการ
บัณฑิตที่พรPอมใชPงานไดPทันที และประมาณรPอยละ 80 ขององค]การขนาดกลางและขนาดย\อม (SME) มีความ
ตPองการบัณฑิตที่มีความสามารถพัฒนาโปรแกรมใหPกับองค]การ อย\างไรก็ตามการผลิตบุคลากรดPานเทคโนโลยี
สารสนเทศในปbจจุบันยังไม\สามารถตอบสนองความตPองการของตลาดไดPอย\างเพียงพอ ปริมาณความตPองการ
บุคลากรที่มีความรูP ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวอย\างต\อเนื่องทั้งในปbจจุบันและอนาคต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงความจำเปgนและ
ความสำคัญของการผลิตบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเชิงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติสามารถเปgน
ผูPนำในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแบบธรรมาภิบาลในองค]การ ตลอดจนพัฒนาองค]ความรูPและงานวิจัยใหP
กPาวทันเทคโนโลยีไดPอย\างเหมาะสม เพื่อออกไปรับใชPสังคมไทยไดPอย\างมีประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค5ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบุคลากรใหPมีคุณลักษณะและความรูPความชำนาญ ดังนี้
1) เปgนผูPมีความรูP ความสามารถที่สอดคลPองกับความตPองการของประเทศ สามารถศึกษาวิจัย เพื่อสรPาง
องค]ความรูPใหม\ โดยเนPนใหPเปgนนักวิคราะห]ขPอมูลทางการตลาดดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานทางดPานธุรกิจ ตลอดจน
เผยแพร\ผลงานทางวิชาการใหPแก\ชุมชนและสถานประกอบการทางธุรกิจ
2) เปgนผูPนำในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความคิดสรPางสรรค] พัฒนาตนเองอย\าง
ต\อเนื่อง ผลิตและสรPางผลงานที่ก\อใหPเกิดประโยชน]ในการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3) เปgนผูPมีความรูPในศาสตร]สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขPอง เช\น การบริหารองค]การ การจัดการธุรกิจ และงานดPาน
กราฟlกและสื่อประสม สามารถนำศาสตร]เหล\านั้นไปบูรณาการไดPอย\างเหมาะสม เพื่อเสริมทักษะของตนเองในการ
ประกอบวิชาชีพอย\างมีคุณธรรมและจริยธรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ5
หลักฐาน/ตัวบRงชี้
- ป ร ั บ ป ร ุ ง ห ล ั ก ส ู ต ร ใ ห P มี - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตร - รายงานผลการประเมิ นความ
มาตรฐานไม\ ต ่ ำ กว\ า ที ่ สกอ. ในระดับสากลที่ทันสมัย
พึงพอใจในการใชPบัณฑิตของ
กำหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรทุก 5 ปC
ผูPประกอบการ
- เชิญผูPเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามี - ผูPใชPบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ส\วนร\วมในการพัฒนาหลักสูตร
ดPานทักษะ ความรูP
ความสามารถในการทำงาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
- ปรับปรุงหลักสูตรใหPสอดคลPอง - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตPองการ - รายงานผลการประเมิ นความ
กั บ ความตP อ งการของธุ ร กิ จ ของผูPประกอบการดPานธุรกิจดิจิทัลทุกปC พึ งพอใจในการใชP บัณฑิ ตของ
และการเปลี ่ ย นแปลงของ การศึกษา
ผูPประกอบการ
เทคโนโลยี
- ผูPใชPบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ดPานทักษะ ความรูP
ความสามารถในการทำงาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
- พัฒนาบุคลากรดPานการเรียน - สนับสนุนบุคลากรดPานการเรียนการสอนใหP - ปริมาณงานบริการวิชาการต\อ
อาจารย]ในหลักสูตร
การสอนและบริการวิชาการ ใหP ทำงานบริการวิชาการแก\องค]กรภายนอก
มี ป ระสบการณ] จ ากการนำ
ค ว า ม ร ู P ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศไปปฏิบัติงานจริง
-พั ฒ นาทั ก ษะการสอน/การ - พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย]ที่เนPน - จำนวนโครงการการพั ฒ นา
ประเมินผลของอาจารย]ตามผล การสอนดP า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ดP า น ท ั ก ษ ะ ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร
ค ว า ม ร ู P ท ั ก ษ ะ ท า ง ป b ญ ญ า ท ั ก ษ ะ ประเมินผลของอาจารย]ตามผล
การเรียนรูPทั้ง 5 ดPาน
ความสั ม พั น ธ] ร ะหว\ า งบุ ค คลและความ การเรียนรูPทั้ง 5 ดPาน
รับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห]และการ - ร ะ ด ั บ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
สื่อสาร
นักศึกษา
ต\อทักษะการสอนของอาจารย]
ที่มุ\งผลการเรียนรูPทั้ง 5 ดPาน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ5
หลักฐาน/ตัวบRงชี้
-ส\งเสริมการเรียนการสอนที่เนPน - พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนPน - ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ผูPเรียนเปgนศูนย]กลางดPวยการจัดการสอนที่ การจัดการเรียนการสอนที่เนPน
ผูPเรียนเปgนศูนย]กลาง
ส\ ง เสริ ม ระบบการคิ ด วิ เ คราะห] แ ละการ ผูPเรียนเปgนศูนย]กลางและความ
จัดการความรูP ไดPแก\ การสอนแบบใชPปbญหา พึงพอใจของผูเP รียน
เปg น หลั ก กรณี ศ ึ ก ษา และวิ เ คราะห]
สถานการณ] เปgนตPน
- จั ด ทำบทเรี ย น e-learning เพื ่ อ ส\ ง เสริ ม - จำนวนรายวิ ช าที ่ ม ี ก ารจั ด ทำ
ศักยภาพในการเรียนของนักศึกษา
บทเรียน e-learning
- จำนวนผูPเรียนที่เขPาใชPระบบแต\
ละรายวิชา
- ส\งเสริมการใชPเทคโนโลยีเพื่อการสืบคPนใน - ความพึ ง พอใจของผู P เ รี ย นต\ อ
การแสวงหาความรูPดPวยตนเอง
ระบบสารสนเทศที ่ ส นั บ สนุ น
การเรียนรูPดPวยตนเอง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปgนแบบทวิภาค โดย 1 ปCการศึกษาแบ\งออกเปgน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม\นPอยกว\า 15 สัปดาห]
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร?อน (ถ?ามี)
มีระยะเวลาการศึกษาไม\นPอยกว\า 6 สัปดาห] และตPองมีชั่วโมงเรียนของแต\ละรายวิชารวมกันทั้งหมด
เทียบเท\ากับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปgนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว\าดPวย
การศึกษาไม\สูงกว\าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
1.3 การเทียบเคียงหนRวยกิตในระบบทวิภาค
ไม\มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม
ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
วันจันทร]ถึงวันอาทิตย] ระหว\างเวลา 8.30 น. ถึง 21.30 น.
2.2 คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา
1. เปgนผูPสำเร็จการศึกษาไม\ต่ำกว\าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นหรือเทียบเท\า
2. ไม\เปgนผูPมีโรคติดต\อรPายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เปgนอุปสรรคต\อการศึกษา
3. ไม\เปgนผูPมีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม\บกพร\องในศีลธรรมอันดีงาม
4. ผูPประสงค]จะเขPาศึกษาต\อตPองผ\านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2.3 ป`ญหาของนักศึกษาแรกเข?า
พื ้ น ฐานความรู P ข องนั ก ศึ ก ษาแต\ ล ะคนไม\ เ ท\ า กั น อาทิ ทั ก ษะการเขี ย นโปรแกรม ภาษาอั ง กฤษ
คณิตศาสตร]และวิทยาศาสตร] เปgนตPน
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2.4 กลยุทธ5ในการดำเนินการเพื่อแก?ไขป`ญหา/ข?อจำกัดของนักศึกษาในข?อ 2.3
1. มหาวิทยาลัยจัดการสอบวัดความรูPพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกลุ\มผูPเรียนใหPสอดคลPองกับระดับ
ความรูP
2. จัดการสอนนอกเวลาเพื่อปรับพื้นฐานใหPผูPเรียน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู?สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปe
จำนวนนักศึกษาที่คาดว\าจะรับนักศึกษา ปCการศึกษาละ 100 คน และสำเร็จตามหลักสูตร ตั้งแต\ปC
การศึกษา 2562 – 2566
ชั้นป&ที่ / พ.ศ.
1
2
3
4
รวม
จำนวนที่คาดว=าจะสำเร็จการศึกษา

2562
100
-

2563
100
100
-

100
-

200
-

2564
100
100
100
300
-

2565
100
100
100
100
400
100

2566
100
100
100
100
400
100

2.6 งบประมาณตามแผน
ตามแผนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ประเมินจัดทำตามแผนปC
การศึกษา 2562 – 2566
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน\วย: บาท)
หมวด
1. ค.าบำรุงการศึกษา
2. ค.าหน.วยกิต
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมทั้งสิ้น

2562
2,015,000.00
4,750,000.00
6,765,000.00

2563
3,805,000.00
9,500,000.00
13,305,000.00

หมายเหตุ รายไดPต\อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 263,850.00 บาท

2564
5,595,000.00
14,250,000.00
19,845,000.00

2565
7,385,000.00
19,000,000.00
26,385,000.00

2566
7,385,000.00
19,000,000.00
26,385,000.00
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2.6.2 งบประมาณรายจ\าย (หน\วย: บาท)
หมวด
1. ค.าใชNจ.ายดNานการผลิตบัณฑิต (ค.าสอน)
2. ค.าใชNจ.ายดNานการวิจัย
3. ค.าใชNจ.ายดNานบริการวิชาการ
4. ค.าใชNจ.ายดNานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ค.าใชNจ.ายอื่น ๆ (ค.าเครื่องมืออุปกรณZ)
รวมทั้งสิ้น

2562
2,000,000.00
500,000.00
150,000.00
50,000.00
800,000.00
3,500,000.00

2563
4,000,000.00
1,000,000.00
300,000.00
100,000.00
1,600,000.00
7,000,000.00

2564
6,000,000.00
1,500,000.00
450,000.00
150,000.00
2,400,000.00
10,500,000.00

2565
8,000,000.00
2,000,000.00
600,000.00
200,000.00
3,200,000.00
14,000,000.00

2566
8,000,000.00
2,000,000.00
600,000.00
200,000.00
3,200,000.00
14,000,000.00

หมายเหตุ ค\าใชPจ\ายต\อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร 140,000.00 บาท (เฉลี่ยต\อหัวต\อปC เท\ากับ 35,000 บาท)
2.7 ระบบการจัดการศึกษา
þ แบบชั้นเรียน
o แบบทางไกลผ\านสื่อสิ่งพิมพ]เปgนหลัก
o แบบทางไกลผ\านสื่อแพร\ภาพและเสียงเปgนสื่อหลัก
o แบบทางไกลผ\านอิเล็กทรอนิกส]เปgนสื่อหลัก (E-learning)
o แบบทางไกลทางอินเทอร]เนต
o อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนRวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข?ามหาวิทยาลัย
การเทียบโอน ใหPเปgนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยามว\าดPวยการเทียบโอนความรูPและการใหPโอน
หน\วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัยเขPาสู\การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2552 และ
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรียงหลักเกณฑ]การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขPาสู\การศึกษาในระบบ พ.ศ.
2545
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3. โครงสร?างหลักสูตร
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน\วยกิต 132 หน\วยกิต
3.1.2 โครงสรPางหลักสูตร
โครงสรPางของหลักสูตร แบ\งออกเปgน 3 หมวดวิชา ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวน 33 หนRวยกิต

1) ใหPเรียนแต\ละกลุ\มวิชาตามที่กำหนด จำนวน 18 หน\วยกิต ดังนี้
ก.1 กลุ\มวิชามนุษยศาสตร]และสังคมศาสตร]

3 หน\วยกิต

ก.2 กลุ\มวิชาภาษาและการสื่อสาร

9 หน\วยกิต

ก.3 กลุ\มวิชาวิทยาศาสตร]และคณิตศาสตร]

3 หน\วยกิต

ก.4 กลุ\มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร] 3 หน\วยกิต
2) เลือกเรียนรายวิชาในกลุ\มวิชาต\างๆ ไดPอีกไม\นPอยกว\า 15 หน\วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
แบ\งออกเปgน 3 กลุ\มวิชา ดังนี้
ข.1 วิชาแกนธุรกิจ
ข.2 วิชาเอกบังคับ
ข.3 วิชาเอกเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

จำนวน 93 หนRวยกิต
30 หน\วยกิต
48 หน\วยกิต
15 หน\วยกิต
จำนวน 6 หนRวยกิต

หมายเหตุ ใหPนักศึกษาที่ประสงค]จะศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลเปgนวิชาโท ตPองศึกษารายวิชาของ
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลไม\นPอยกว\า 15 หน\วยกิต โดยศึกษาวิชาโทบังคับ จำนวน 9 หน\วยกิต
137-202 ระบบสารสนเทศและการใชPงานสำหรับองค]กร
3 (3-0-6)
Information Systems and Applications for Organization
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Programming for Business
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานขPอมูล
3 (2-2-5)
Database Design and Management
และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ\มวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกของ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลอีก
จำนวน 6 หน\วยกิต
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ความหมายของรหัสวิชา
101-1xx
101-2xx
101-3xx
101-4xx
130-xxx
190-xxx
191-xxx
192-xxx

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ\มวิชามนุษยศาสตร]และสังคมศาสตร]
กลุ\มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ\มวิชาคณิตศาสตร]และวิทยาศาสตร]
กลุ\มวิชาสุนทรียศาสตร]และพลศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาธุรกิจดิจิทัล
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.1.3 รายวิชาและจำนวนหนRวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 33 หนRวยกิต
1. กลุRมวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5 ให?เรียนรายวิชาตRอไปนี้
*101-101

**@101-203

**101-204
**101-205

3

ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
(Digital Literacy for 21ST Century)

4. กลุRมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร5 ให?เรียนรายวิชาตRอไปนี้
**101-401

9

หนRวยกิต

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
3(2-2-5)
(English for Remediation)
(@ เปgนรายวิชาไม\นับหน\วยกิตที่นักศึกษาตPองสอบผ\าน (S)
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ไดP)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
(Daily Life English)
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
3(2-2-5)
(English for Academic Study)

3. กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5 ให?เรียนรายวิชาตRอไปนี้
**101-301

หนRวยกิต

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development)

2. กลุRมวิชาภาษาและการสื่อสาร ให?เรียนรายวิชาตRอไปนี้
*101-201

3

ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย
(Life, Well-Being and Sports)

หนRวยกิต
3(2-2-5)

3

หนRวยกิต
3(2-2-5)

และให?เลือกเรียนรายวิชาในกลุRมวิชาตRางๆ อีกไมRน?อยกวRา 15 หนRวยกิต ดังนี้
1. กลุRมวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5
**101-102
ความเปgนพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
(Civic Literacy in Thai and Global Context)
**101-103
การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเปgนผูPนำ
(Designing Your Self and Personality for Leadership)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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**101-104

การบริหารการเงินอย\างชาญฉลาด
(Smart Money Management)

3(3-0-6)

**101-105

เปlดโลกชุมชนและการเรียนรูPผ\านกิจกรรม
(Community Explorer and Service Learning)

3(2-2-5)

**101-106

กฎหมายและการเมืองใกลPตวั
3(3-0-6)
(Politics and Law in Everyday Life)
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักตรรกศาสตร]และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูPตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
มนุษยสัมพันธ]และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Daily Life)
อาเซียนในโลกยุคใหม\
3(3-0-6)
(ASEAN in the Modern World)
อารยธรรมศึกษา
3(3-0-6)
(Civilization Studies)
ทักษะการศึกษา
3(2-2-5)

101-107
101-108
*101-109
*101-110
*101-111
*101-112
*101-113
101-114
101-115
101-116

(Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
สังคมวิทยาเบื้องตPน
(Introduction to Sociology)
หลักเศรษฐศาสตร]
(Principle of Economics)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. กลุRมวิชาภาษาและการสื่อสาร
*101-202
**101-206

ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
(Thai Language for Presentation)
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ
(English for Professional Presentation)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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**101-207
**101-208
101-209
101-210
101-211
101-212
101-213
101-214

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขPอสอบมาตรฐาน
(English for Proficiency Test)
การเขียนโคPดคอมพิวเตอร]สำหรับทุกคน
(Computer Coding for Everyone)
ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
ภาษาญี่ปุ¢น 1 (Japanese 1)
ภาษาญี่ปุ¢น 2 (Japanese 2)
ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)

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

3. กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5
**101-302
**101-303
**101-304
**101-305
**101-306
*101-307
*101-308
*101-309
*101-310
*101-311

วิทยาการขPอมูลและจินตภาพ
(Data Science and Visualization)
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Green Technology for Sustainable Development)
ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสรPางนวัตกรรมและธุรกิจใหม\
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)
การเชื่อมต\อของสรรพสิ่งสำหรับทุกคน
(Internet of Thing for Everyone)
หPองทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
(Living Lab for Campus Sustainability)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
คอมพิวเตอร]สำหรับการศึกษาและการทำงาน
(Computer for Studies and Work)
ชีวิตกับสิ่งแวดลPอม
(Life and Environment)
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
(Healthy Diet)
เคมีในชีวิตประจำวัน
(Chemistry in Daily Life)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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*101-312
*101-313
101-314
*101-315

คณิตศาสตร]ในชีวิตประจำวัน
(Mathematics in Daily Life)
สถิติในชีวิตประจำวัน
(Statistics in Daily life)
คณิตศาสตร]ในอารยธรรม
(Mathematics in Civilization)
สถิติและความน\าจะเปgน
(Statistics and Probability)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

4. กลุRมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร5
**101-402
**101-403
**101-404
**101-405
**101-406

ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห\งชีวิต
(Art and Music Appreciation)
นิยมไทยและอัศจรรย]ในสยาม
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
การตามหาและออกแบบความฝbน
(Designing Your Dream)
โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต
(Yoga, Meditation and Art of Living)
การถ\ายภาพเชิงสรPางสรรค]
(Creative Photography)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 93 หนRวยกิต ให?เรียนตามรายวิชาตRอไปนี้
ข.1 กลุRมวิชาแกน
ใหPเรียน 30 หน\วยกิต จากรายวิชาต\อไปนี้
130-104 เศรษฐศาสตร]ธุรกิจ
Micro Economics
130-302 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ]เพื่อการแข\งขัน
Strategic Management for Competitivieness
131-103 การบัญชีการเงิน 1

จำนวน 30 หนRวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-3-6)
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Financial Accounting 1
131-104 การบัญชีการเงิน 2
Financial Accounting 2
131-204 การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
132-203 การเงินธุรกิจ
Business Finance
133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล
Principles of Marketing and Digital Marketing
134-201 หลักการจัดการ
Principles of Management
136-301 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
Production and Operation Management

3 (3-3-6)
3 (3-3-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ข.2 กลุRมวิชาเอกบังคับ (กลุRมวิชาเฉพาะด?าน)
จำนวน 48 หนRวยกิต
137-202 ระบบสารสนเทศและการใชPงานสำหรับองค]กร
3 (3-0-6)
Information Systems and Applications for Organization
191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Programming Concept for Business
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Programming for Business
191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต]ใชPฐานขPอมูลทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Development in Database Applications for Business
191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ
3 (2-2-5)
Web Design and Development for Business
191-203 โครงสรPางขPอมูลและอัลกอริทึม
3 (2-2-5)
Data Structures and Algorithms
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานขPอมูล
3 (2-2-5)
Database Design and Management
191-301 การวิเคราะห]และออกแบบระบบงานธุรกิจ
3 (2-2-5)
Business Systems Analysis and Design
191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ
3 (3-0-6)
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Business Project Management
191-305 วิทยาศาสตร]ขPอมูล
3 (3-0-6)
Data Science
191-306 การจัดทำเหมืองขPอมูลและการวิเคราะห]ขPอมูลทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
Data Mining and Data Analytic in Business
191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร]
3 (3-0-6)
Information Security Management
191-413 การพัฒนาซอฟต]แวร]ธุรกิจบนอุปกรณ]ไรPสาย
3 (2-2-5)
Application Development for Mobile Devices
191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ Startup
3 (3-0-6)
Principle of Technology for Startup Business
191-416 การตลาดออนไลน]และสื่อทางสังคม
3 (3-0-6)
Online Marketing and Social Media
191-417 อินเทอร]เน็ตของสรรพสิ่งและปbญญาประดิษฐ]สำหรับงานธุรกิจ 3 (3-0-6)
Internet of Things and Artificial Intelligence for Business
ข.2.3 กลุRมวิชาเอกเลือก
191-419 สัมมนาคอมธุรกิจดิจิทัล
Seminar in Digital Business
191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Project
ใหPเรียน 9 หน\วยกิต จากรายวิชานี้
190-490 เตรียมสหกิจศึกษา
Co-operative Education Preparation
190-491 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
191-303 การจัดการทรัพยากรเครือข\าย
IT Resource Management
191-405 การแกPปbญหาคอมพิวเตอร]พื้นฐาน
Fundamental Computer Solution
191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
Business Innovation Management
191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence

จำนวนไมRน?อยกวRา 15 หนRวยกิต
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)

1 (0-2-1)
5 (0-30-0)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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191-418 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง
Virtualization Technology
191-421 ศึกษาเฉพาะเรื่องดPานธุรกิจดิจิทัล
Selected Topics in Digital Business

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมRน?อยกวRา 6 หนRวยกิต
หน\วยกิต

เลือกจากรายวิชาใดๆ ที่เปlดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม จำนวนไม\นPอยกว\า 6

หมายเหตุ
1. นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาอื่นเปgนวิชาโทไดPโดยตPองเรียนรายวิชาโทตาม
ขPอกำหนดของสาขาวิชาที่เลือกนั้น จำนวนไม\นPอยกว\า 15 หน\วยกิต
2. นักศึกษาหลักสูตรหรือสาขาอื่น ที่ประสงค]จะศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลเปgนวิชาโท
ตPองศึกษารายวิชาของสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลไม\นPอยกว\า 15 หน\วยกิต โดยศึกษาวิชาโทบังคับ จำนวน 9 หน\วยกิต
137-202 ระบบสารสนเทศและการใชPงานสำหรับองค]กร
3 (3-0-6)
Information Systems and Applications for Organization
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Programming for Business
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานขPอมูล
3 (2-2-5)
Database Design and Management
และเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ\มวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือกของ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลอีก
จำนวน 6 หน\วยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ป?ที่
1

1

2

2

ภาคที่
1

2

1

2

รหัสวิชา
101-101
xxx-xxx
101-203
101-301
101-401
130-104
191-100

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตร 4 ป?
ชื่อวิชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย
เศรษฐศาสตรVธุรกิจ
หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ

xxx-xxx
101-201
101-204
131-103
137-202
191-101
191-204

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
การบัญชีการเงิน 1
ระบบสารสนเทศและการใช\งานสำหรับองคVกร
การโปรแกรมทางธุรกิจ
การออกแบบและการจัดการฐานข\อมูล

xxx-xxx
131-104
133-202
134-201
191-201
191-203
xxx-xxx
131-204
132-203
136-301
191-202
191-301

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีการเงิน 2
หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล
หลักการจัดการ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตVใช\ฐานข\อมูลทางธุรกิจ
โครงสร\างข\อมูลและอัลกอริทึม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การบัญชีบริหาร
การเงินธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ
การวิเคราะหVและออกแบบระบบงานธุรกิจ

รวม

รวม

รวม

รวม

หนFวยกิต
3 (3-0-6)
3
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
21
3
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-3-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
21
3
3 (3-3-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18
3
3 (3-3-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18
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ป?ที่
3

ภาคที่
1

รหัสวิชา
xxx-xxx
130-302
191-305
191-306
191-415
191-416

แผนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตร 4 ป?
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กฎหมายธุรกิจ
วิทยาศาสตรVข\อมูล
การจัดทำเหมืองข\อมูลและการวิเคราะหVข\อมูลทางธุรกิจ
หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ Startup
การตลาดออนไลนVและสื่อสังคม
รวม

3

2

130-405
191-304
191-406
191-413
191-417
191-419

4

1

190-490
191-420
191-XXX
XXX-XXX
XXX-XXX

4

2

190-491

การจัดการเชิงกลยุทธVเพื่อการแขhงขัน
การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ
การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอรV
การพัฒนาซอฟตVแวรVธุรกิจบนอุปกรณVไร\สาย
อินเทอรVเน็ตของสรรพสิ่งและปlญญาประดิษฐVสำหรับงานธุรกิจ
สัมมนาธุรกิจดิจิทัล
รวม
เตรียมสหกิจศึกษา
โครงงานธุรกิจดิจิทัล
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม
สหกิจศึกษา
รวม
รวมทั้งหลักสูตร

หนFวยกิต
3
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18
1 (0-2-1)
3 (3-0-6)
3
3
3
13
5 (0-30-0)
5
132
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
กลุRมวิชามนุษยศาสตร5และสังคมศาสตร5
*101-101

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development)
หลักการแนวคิดและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบื้องตPนทาง

เศรษฐศาสตร]และการรูPเท\าทันทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว\างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเปRาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การดำรงชีวิตในสังคมร\วมสมัยดPวยการนPอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรูPจากโครงงานหรือกรณีศึกษา
Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable
development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary society with
SEP for sustainable development from project-based learning or case study

**101-102

ความเป=นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
3(3-0-6)
(Civic Literacy in Thai and Global Context)
สภาพการณ]ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ\มประเทศต\างๆ ประเด็นปbญหา
ร\วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิดที่
เปgนสากล ความรับผิดชอบต\อสังคม การรูPหนPาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต\อสังคมในการต\อตPานการทุจริต
ความสัมพันธ]ระหว\างความเปgนพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและหนPาที่ของบุคคลในฐานะ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural
diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility
against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; roles
and duties of individual as a Thai and global citizen

27
**101-103

การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป=นผู?นำ

3(2-2-5)

(Designing Your Self and Personality for Leadership)
การวิเคราะห]ตนเอง การรูPจักตนเอง การกำหนดเปRาหมายในชีวิต การเสริมสรPางการเห็นคุณค\า
ในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสรPางความมั่นใจในการอยู\ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่สาธารณะ การ
แนะนำตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต\อผูPอื่น การพัฒนาภาวะผูPนำ ทักษะมนุษยสัมพันธ] การทำงานเปgนทีม
Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem
improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public speaking
development; self-introduction for first impression; leadership development; human relation
skills; team working

**101-104

การบริหารการเงินอยRางชาญฉลาด
3(3-0-6)
(Smart Money Management)
การเงินกับชีวิตประจำวัน สิทธิและหนPาที่ เปRาหมายการเงิน การบริหารการเงินส\วนบุคคล
นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต\างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกูP การวางแผนภาษี การ
เปgนผูPประกอบการ การบริหารพอร]ตการลงทุน การเตรียมตัวก\อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน
Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; tax
planning; entrepreneurship; management of investment port; preparation for retirement and
financial independence
**101-105

เปTดโลกชุมชนและการเรียนรู?ผRานกิจกรรม
(Community Explorer and Service Learning)

3(2-2-5)

การเรียนรูPเกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห]ชุมชนเพื่อคPนหาประเด็นปbญหาและแนวทางการพัฒนา
โดยใหPชุมชนเปgนฐานของการเรียนรูPร\วมกันระหว\างผูPเรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริมทักษะการเขPาถึง
ชุมชน การสรPางการมีส\วนร\วม ทักษะการใชPชีวิตและทักษะดPานสังคม การสื่อสาร การเรียนรูPผ\านกิจกรรมบริการ
การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน การเตรียมความพรPอมสู\การเปgน
นักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย\างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
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Learning on community context; community analysis to identify issues and
development approaches using collaborative community based approach among learners and
community members; techniques and enhanced skills in approaching community engagements,
community participation, social and life skills, communication; service learning; project
development and implementation for community development and services; preparation for
becoming community researcher and developer in variety dimensions of sustainable community
development in the 21ST century

**101-106

กฎหมายและการเมืองใกล?ตัว
(Politics and Law in Everyday Life)

3(3-0-6)

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องตPน กฎหมายใกลPตัวที่เกี่ยวขPองในชีวิตประจำวัน อาทิ
กฎหมายแพ\ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย]สินทางปbญญา กฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นๆ
ตามสถานการณ]ปbจจุบันของสังคม
Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil Law,
Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related to current
social situations

101-107

ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักปรัชญา คำสอนของศาสนาต\างๆและความสำคัญของศาสนากับการดำเนินชีวิต ความหมาย
และคุณค\าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดำรงชีวิต ความสำคัญของศีล สมาธิ ปbญญา การพัฒนาตน
และการแกPปbญหาชีวิตโดยใชPหลักคำสอนทางศาสนาต\างๆ การประยุกต]ใชPเพื่อสรPางความสำเร็จในการทำงานและ
การอยู\ร\วมกับผูPอื่นอย\างสันติ
Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; meanings
and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, concentration, and
wisdom; self improvement and solution of life problems through religious teachings; application
for successful working and peaceful living with others
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101-108

หลักตรรกศาสตร5และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู?ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
หลักตรรกศาสตร] ความรูPพื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การเลือกใชP
ทักษะการคิดชนิดต\างๆในการแกPปbญหาที่แตกต\างกัน การคิดวิเคราะห] การคิดเปรียบเทียบ การคิดสังเคราะห] การ
คิดวิพากษ] การคิดอย\างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต] การคิดเชิงมโนทัศน] การคิดเชิงกลยุทธ] การคิดแกPปbญหา
การคิดบูรณาการ การคิดสรPางสรรค] การคิดอนาคต และการเรียนรูPดPวยตนเอง ทักษะการเขPาถึงแหล\งความรูPเพื่อ
การพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and deductive
thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical thinking;
comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; applied thinking;
conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative thinking; creative
thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to various resources for lifelong
self development

*101-109

มนุษยสัมพันธ5และการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Human Relations and Personality Development)
ความหมาย ที่มา และประโยชน]ของมนุษยสัมพันธ] ความสัมพันธ]ระหว\างบุคคลและกลุ\มต\างๆ
ในสังคม การปรับตัวใหPเหมาะสมกับสภาพแวดลPอมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพของ
บุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต\างระหว\างบุคคล ภาวะผูPนำ การฝ≠กพฤติกรรมที่เหมาะสมและมารยาท
ทางสังคม การสรPางความประทับใจแรกพบ การแต\งกายการแต\งหนPาและการทำผมเพื่อส\งเสริมบุคลิกภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ] การพัฒนาทักษะการพูดดPวยการออกเสียงที่ชัดเจนและใชPภาษาที่ถูกตPองและเหมาะสม
กับสถานการณ]
Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to
circumstances in society; theories of personality; individual personality development for social
adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and social
manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve personality
and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and proper use of
language to fit circumstances
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*101-110

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน (Psychology in Daily Life)
3(3-0-6)
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต]ใชPในชีวิตประจำวัน พัฒนาการมนุษย] บุคลิกภาพและความ
แตกต\างระหว\างบุคคล การเขPาใจตนเองและผูPอื่น การวิเคราะห]ปฏิสัมพันธ]ระหว\างบุคคล การเรียนรูPและการรับรูP
การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ] การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว
Psychological concepts and application in daily life; human development;
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional analysis;
learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental health and
adjustment

*101-111

อาเซียนในโลกยุคใหมR (ASEAN in the Modern World)
3(3-0-6)
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ\ของเอเชียที่มีแนวโนPมในการเปgนศูนย]กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ\ม
ประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของโลก ความทPา
ทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู\บนเสPนทางการเปgนศูนย]กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน
และประชาคมอาเซียน ดPานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวที
โลก
Great change of Asia to be global economic hub; countries with high economic
growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of Asian and ASEAN
countries for adjustment and sustainability as global centralization; progression of ASEAN and
ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-cultural aspects, roles of ASEAN and
Thailand in global stages
*101-112

อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies)
3(3-0-6)
อารยธรรมที่สำคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม\ การส\งต\อ
มรดกทางภูมิปbญญาใหPกับโลกในยุคปbจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด\นในแต\ละยุค ภูมิหลังทางประวัติศาสตร]และ
มรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบPานในกลุ\มอาเซียน
Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; modern
age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks of fine arts
in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and neighboring countries in
ASEAN
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*101-113

ทักษะการศึกษา (Study Skills)

3(2-2-5)

คุณค\าของการศึกษา วิธีการศึกษาใหPสัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จำเปgนสำหรับการ
เรี ยนรู P ในศตวรรษที ่ 21 การใชP หP องสมุ ดและเทคโนโลยี สารสนเทศ ทั กษะการคิ ดวิ เคราะห] การคิ ดอย\ างมี
วิจารณญาณ ความคิดสรPางสรรค] การทำงานเปgนทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา
Value of education; learning methods for success in higher education; necessary
learning skills in 21st century; use of library and information technology; analytical thinking skill;
critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management

101-114

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
แนวทางการศึกษาและความเปgนมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เปRาหมายของวิชา
จิตวิทยาและคุณค\าในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรูP แรงจูงใจ การเรียนรูP บุคลิกภาพและความแตกต\าง
ระหว\างบุคคล อารมณ] พัฒนาการของแต\ละช\วงวัย สติปbญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเขPาใจและการพัฒนาตนเอง
Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives of
the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning;
personalities and individual differences; emotions; development of each step of life; intelligences
and measurement; psychological disorders; mental health development; self understanding and
development

101-115

สังคมวิทยาเบื้องต?น (Introduction to Sociology)
3(3-0-6)
อิทธิพลของสิ่งแวดลPอมทางสังคมที่มีต\อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม
อิทธิพลของกลุ\มต\อพฤติกรรมของบุคคล โครงสรPางของกลุ\ม และความเปgนผูPนำ เจตคติในการทำงาน มนุษย
สัมพันธ]ที่ดี ความสำคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต\าง ๆ โดยเทียบลำดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร
Influence of social environment to individuals, status and roles of people in
society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes
towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by ranking;
technology progress and population change
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101-116

หลักเศรษฐศาสตร5 (Principle of Economics)
3(3-0-6)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร]ที่ว\าดPวยมูลค\า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผูPบริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน] ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินคPา ภายใตPทฤษฎีตPนทุนและปbจจัย
ต\าง ๆ ที่กำหนดอุปทานของสินคPาและบริการของปbจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข\งขันอย\างสมบูรณ]และไม\
สมบูรณ] ปbจจัยการผลิตและการกำหนดปbจจัยการผลิต โดยย\อในส\วนของตPนทุนเชิงเปรียบเทียบ
General principles of economics regarding values, pricing and resource
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods reduction
rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply of products
and services of product factors in the complete and incomplete competitive market; production
factors and determination of production factors by shortening in terms of comparative cost
กลุRมวิชาภาษาและการสื่อสาร
*101-201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
3(2-2-5)
การใชPภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ]ต\างๆ การฟbงจับใจความ หลักการใชPภาษาในการ
พูดใหPบรรลุวัตถุประสงค]และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ\านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห]สารที่อ\าน
หลักการใชPภาษาในการเขียนในรูปแบบต\างๆ
Thai language for communication in various situations; listening comprehension;
principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and analyzing messages;
principles of writing in various forms

*101-202

ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ (Thai Language for Presentation)
3(2-2-5)
การใชPภาษาไทยนำเสนอขPอมูลในสถานการณ]ต\างๆ อาทิ การนำเสนอขPอมูลทางวิชาการ
การนำเสนอขPอมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห]และวิจารณ] การนำเสนอขPอมูลที่มีความน\าเชื่อถือ
การเลือกใชPช\องทางการสื่อสารอย\างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเปgนประโยชน]ต\อการศึกษาและการทำงาน
Using Thai language to present information in various situations such as academic
presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; presentation
reliable information by using the right and effective communication channel for learning and work
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**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (English for Remediation)
วิชาบังคับก\อน : ไม\มี

3(2-2-5)

การวัดผล : ผ\าน (Satisfactory - S) และ ไม\ผ\าน (Unsatisfactory - U)
เงื่อนไข : เปgนรายวิชาไม\นับหน\วยกิตที่นักศึกษาตPองสอบผ\าน (S) จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ไดP
คำศั พ ท] ส ำนวนโครงสรP า งทางไวยากรณ] ข ั ้ น พื ้ น ฐาน และทั ก ษะการสื ่ อ สารที ่ ใ ชP บ \ อ ยใน
ชีวิตประจำวัน การอ\านและการเขียนขPอความสั้นๆ การตั้งคำถามและการตอบอย\างสั้น บทสนทนาอย\างง\ายใน
ระดับคำ วลี และประโยคสั้นๆ
Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills
frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer and
simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไดPคะแนนต่ำกว\าเกณฑ]ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตPองลงทะเบียนเรียนรายวิชา
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น (English for Remediation)
**101-204

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily Life English)
3(2-2-5)
คำศัพท] สำนวน และ โครงสรPางทางไวยากรณ] และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเนPนที่หัวขPอใน

ชีวิตประจำวัน ความสนใจส\วนบุคคล และสถานการณ]ปbจจุบัน
Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills with
emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไดPคะแนนสูงกว\าเกณฑ]ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใหPยกเวPนการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily Life English) และใหPไดPเกรด A ในรายวิชา
ดังกล\าว
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**101-205

คำศัพท]

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
3(2-2-5)
(English for Academic Study)
วิชาบังคับก\อน : 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily Life English)
การฝ≠กทักษะที่จำเปgนที่เกี่ยวขPองเชิงวิชาการ การฟbง การพูด การอ\าน ไวยกรณ] การเขียน และ
Practice essential skills in relation to academic study; listening comprehension,

oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary

**101-206

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ
3(2-2-5)
(English for Professional Presentation)
หลักการพูด การเลือกใชPคำ ประโยค คำเชื่อม โวหาร การออกเสียงคำ และการพูดในสถานการณ]
ต\าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอเชิงวิชาการ การนำเสนอทางธุรกิจ และการสัมภาษณ]งาน
Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business
presentation, and job interview
**101-207

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข?อสอบมาตรฐาน
3(2-2-5)
(English for Proficiency Test)
บูรณาการทักษะการใชPภาษาอังกฤษทัง้ 4 ดPาน การฟbง การพูด การอ\าน และการเขียนเพื่อการ
สอบขPอสอบมาตราฐาน ฝ≠กใหPนักศึกษาคุPนเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของขPอสอบ TOEFL ฝ≠กเทคนิคที่เปgน
ประโยชน]สำหรับทำขPอสอบ
Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading and
writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; practice useful
examination techniques
**101-208

การเขียนโค?ดคอมพิวเตอร5สำหรับทุกคน
3(2-2-5)
(Computer Coding for Everyone)
ความรูPพื้นฐานการเขียนโปรแกรมดPวยภาษาไพทอน การติดตั้งไพทอน เครื่องมือที่ใชPในการเขียน
โปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การประมวลผลดPวยคอมมานด]ไลน] ชนิดของขPอมูลและตัวแปร การรับขPอมูลเขPาและ
การแสดงผลลัพธ] การใชPงานคำสั่งทางเลือก การใชPงานคำสั่งวนลูป การสรPางฟbงก]ชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตร]และ
กราฟฟlก และการประยุกต]ใชPกับงานดPานกราฟlก
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Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;
Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and
output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and
graphic library and graphic application

101-209

ภาษาจีน 1 (Chinese 1)

3(2-2-5)

สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คำศัพท]ประมาณ 300 คำ และสำนวนต\าง ๆ
อย\างง\ายทีใ่ ชPในชีวิตประจำวัน ฝ≠กสนทนาภาษาจีน โดยเนPนการออกเสียงที่ถูกตPอง
Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and simple
expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on correct
pronunciation

101-210

ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก\อน : 101-209 ภาษาจีน 1
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคำศัพท]จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนดPวย
หัวขPอเรื่องที่เปgนที่สนใจ ศึกษาคำศัพท]เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คำ
Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary
101-211

ภาษาญี่ปุôน 1 (Japanese 1)
3(2-2-5)
การฟbง พูด ภาษาญี่ปุ¢นขั้นพื้นฐาน โครงสรPางพื้นฐานของภาษาญี่ปุ¢น ระบบการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ¢น คำศัพท] และ สำนวนอย\างง\าย ทักษะการอ\านประโยคอย\างง\ายและการเขียนดPวยตัวอักษรฮิราคานะ
และคาตะคานะ
Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence level;
writing using Hiragana and Katakana characters
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101-212

ภาษาญี่ปุôน 2 (Japanese 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก\อน : 101-211 ภาษาญี่ปุ¢น 1
ทักษะการฟbงและการพูดโดยใชPโครงสรPางไวยากรณ]ที่ซับซPอนขึ้น คำศัพท] และ สำนวนอย\างง\าย
ฝ≠กการอ\านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง\ายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life

101-213

ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
3(2-2-5)
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสรPางพื้นฐานของภาษาเกาหลี คำศัพท]ที่ใชPใน
ชีวิตประจำวัน ทักษะการฟbงและการพูด เนPนประโยคสนทนาอย\างง\ายที่ใชPในชีวิตประจำวัน
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures;
vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for daily
communication

101-214

ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
3(2-2-5)
วิชาบังคับก\อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1
ทักษะการฟbงและการพูดโดยใชPโครงสรPางไวยากรณ]ของภาษาเกาหลีที่ซับซPอนขึ้น บทสนทนา
อย\างง\าย และ คำศัพท]ที่ใชPในชีวิตประจำวัน ทักษะการอ\านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจำวันโดยใชPสำนวน
อย\างง\าย
Listening and speaking with more complex Korean structures; simple conversation
and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about everyday life using
simple expressions
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กลุRมวิชาวิทยาศาสตร5และคณิตศาสตร5
**101-301

ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
(Digital Literacy for 21st Century)
ความรูPพื้นฐานการใชPงานคอมพิวเตอร] การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม\ดPวย
เทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องตPน ความเสี่ยงในการใชPงานทางอินเทอร]เน็ตและสังคม
ออนไลน] กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวขPองกับชีวิตประจำวันและความรับผิดชอบต\อการปฏิบัติตนในสังคมออนไลน] การ
ทำธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินคPาทางอินเทอร]เน็ต การใหPบริการของรัฐบาลผ\านอินเทอร]เน็ต การ
สรPางความสมดุลดPานดิจิทัล การใชPงานโปรแกรมสำนักงาน การสรPางอินโฟกราฟlก การตลาดดิจิทัล
Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern technology
management; basic cyber security; risks and risk management of internet and social media; daily
life-related digital laws and social media responsibilities; online financial transactions; online
purchase through e-commerce services; e-government services; digital society balancing; office
application usage; info graphic creation; digital marketing
**101-302

วิทยาการข?อมูลและจินตภาพ
3(2-2-5)
(Data Science and Visualization)
ความรูPพื้นฐานดPานวิทยาการขPอมูล อินเทอร]เน็ตของสรรพสิ่ง การใชPประโยชน]และการตระหนัก
ถึงความเหมาะสมในการใหPขPอมูล การแสดงภาพขPอมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝ≠กการวิเคราะห]ขPอมูลดPวยแอพลิเคชัน
Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with applications
**101-303

เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
(Green Technology for Sustainable Development)
แหล\งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ]และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย
ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห\วงโซ\อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ] คาร]บอนเครดิต คาร]บอนฟุตพริ้นท] การ
จัดการผลกระทบต\อสิ่งแวดลPอมดPวยเทคโนโลยีสมัยใหม\
Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; product life
cycle; carbon credit; carbon footprint; management of environmental impacts using modern
technologies
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**101-304

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร?างนวัตกรรมและธุรกิจใหมR
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)

3(3-0-6)

แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม\ การสำรวจ
ปbญหา การระดมความคิด การวิเคราะห]เพื่อสำรวจความตPองการที่แทPจริงของผูPใชPงาน การออกแบบการแกPปbญหา
ที่ตรงตามความตPองการที่แทPจริงของผูPใชPงานและตรงกับความตPองการของตลาด หลักการสรPางนวัตกรรมตPนแบบ
การคุPมครองสิทธิในทรัพย]สินทางปbญญา
Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start up;
customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; product-market
fit; prototyping; intellectual property rights protection
**101-305

การเชื่อมตRอของสรรพสิ่งสำหรับทุกคน
3(2-2-5)
(Internet of Thing for Everyone)
ทำความเขPาใจการเชื่อมต\อของสรรพสิ่ง องค]ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารขPอมูลภายในและการ
เชื่อมต\อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต\อของสรรพสิ่ง การประยุกต]ใชPงาน
Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs
**101-306

ห?องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Living Lab for Campus Sustainability)
หลักการของหPองทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต]ใชPหลักการดังกล\าวเพื่อแกPไขปbญหาหรือ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดลPอมในมหาวิทยาลัยสู\ความยั่งยืน การสรPางแบบจำลองเพื่อขยายผลและประยุกต]ใชPใน
สถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ\ขึ้นไดP การบริหารโครงการ โดยเนPนดPานการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อประหยัดพลังงานอย\างยั่งยืน
Principle of living lab and its application for solving problems or improving
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative
scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer; project
management emphasized on designing and developing buildings for sustainably energy saving
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*101-307

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
3(2-2-5)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร] ส\วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร] หนPาที่การ ทำงาน
ของฮาร]ดแวร]และซอฟต]แวร] ระบบการสื่อสารขPอมูลและเครือข\ายคอมพิวเตอร] เทคโนโลยีสื่อประสม อินเทอร]เน็ต
และการประยุกต]ใชPงาน การสืบคPนขPอมูล การใชPงานโปรแกรมประมวลผลคำ การสรPางเว็บเพจเบื้องตPน
Concept of computer technology; components of computer system; the functions
of hardware and software; data communication and computer networking; multimedia
technology; internet and application; data retrieving; word processing implementation;
developing basic Webpage
*101-308

คอมพิวเตอร5สำหรับการศึกษาและการทำงาน
3(2-2-5)
(Computer for Studies and Works)
หลักการจัดการขPอมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟRมขPอมูล อัลกอริทึมและการแกPโจทย]ปbญหา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส] กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรดPานคอมพิวเตอร] และ
แนวโนPมของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใชPงานโปรแกรมตารางทำงาน โปรแกรมนำเสนองาน
Principles of data and information management; types of data files; algorithm and
problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and certification;
trends of information technology; spreadsheet implementation; software presentation
*101-309

ชีวิตกับสิ่งแวดล?อม (Life and Environment)
3(3-0-6)
ความสัมพันธ]ระหว\างชีวิตกับสิ่งแวดลPอม ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปbญหาของสิ่งแวดลPอมและผลกระทบต\อมลภาวะและการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ]สิ่งแวดลPอม การใชPเทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน
กฎหมายสิ่งแวดลPอม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Relationship between human and environment; significance of natural resources,
energy, global climate change1; awareness of environmental problems and impacts: from
pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of biotechnology and
alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following philosophy of sufficiency
economy
*101-310

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Healthy Diet)
3(3-0-6)
ความสำคัญและบทบาทของอาหารต\อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค
โภชนาการเพื่อการปRองกันและการบำบัดโรค อาหารอินทรีย] การแปรรูปอาหาร การปนเป±≤อนและการเสื่อมเสีย
ของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางดPานอาหาร ความเชื่อของ
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การเสริมอาหารและผลิตภัณฑ]เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ
Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; nutrition and
diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food transformation; contamination
and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; food stability; belief of supplementary
diets and dietary supplements products; food innovation and marketing direction of healthy diets
*101-311

เคมีในชีวิตประจำวัน (Chemistry in Daily Life)
3(3-0-6)
ความสำคัญของเคมี สสารและการจำแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สำคัญใน
ชีวิตประจำวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห] ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต]และเครื่องสำอาง สารเคมีที่
ก\อใหPเกิดมะเร็ง สารเคมีที่เปgนสารพิษที่ใชPในชีวิตประจำวัน การปRองกันและแกPพิษจากสารเคมี
Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents and
cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical prevention and
alleviation
*101-312

คณิตศาสตร5ในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Daily Life)
3(3-0-6)
ตรรกศาสตร] เ บื ้ อ งตP น และการใหP เ หตุ ผ ล เรขาคณิ ต กั บ การนำไปใชP ใ นชี ว ิ ต ประจำวั น การ
ประยุกต]ใชPความรูPทางคณิตศาสตร]เพื่อการแปลความหมายขPอมูลทางสถิติ การประยุกต]ใชPความรูPเบื้องตPนทาง
คณิตศาสตร]เพื่อการแกPปbญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application of
mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for problem
solving and decision making in daily life
*101-313

สถิติในชีวิตประจำวัน (Statistics in Daily Life)
3(3-0-6)
ความรูPเบื้องตPนเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกขPอมูลส\วนตัว บัญชีรายรับ
รายจ\ายประจำวัน การบันทึกขPอมูลทางธุรกิจ การหาค\าสถิติเบื้องตPนความน\าจะเปgนอย\างง\าย การประยุกต]ใชP
ความรูPเบื้องตPนทางสถิติในชีวิตประจำวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใชPจ\าย การทำนายผลการลงทุน และ
การพยากรณ]อากาศ
Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income and
expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic statistics
in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and weather forecast
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101-314

คณิตศาสตร5ในอารยธรรม (Mathematics in Civilization)
3(3-0-6)
หลักเบื้องตPนและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใชPตัวเลขเปgนฐาน
การนำเอาตัวเลขไปประยุกต]ใหPในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจำนวนและพัฒนาการของความ
เปgนไปไดPทางสถิติเบื้องตPน ความรูPพื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข
Fundamental principle and development of numbers and thinking system with
numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering system
and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical numbers
*101-315

สถิติและความนRาจะเป=น (Statistics and Probability)
3(3-0-6)
ความรูPเบื้องตPนเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใชPประโยชน]ทางธุรกิจ ลักษณะของ
ขPอมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมขPอมูล ทฤษฏีความน\าจะเปgนเบื้องตPน ตัวแปรสุ\ม การแจกแจงความถี่ การ
ประมาณค\าทางสถิติ ค\าความแปรปรวนและสัดส\วนของประชากร การวิเคราะห]ค\าความแปรปรวนร\วมและค\า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ] การทดสอบสมมติฐาน
Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of business
data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency distribution; statistical
estimation; variance and proportion of population; analysis of covariance and correlation
coefficient; hypothesis testing
กลุRมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร5
**101-401

ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย
3(2-2-5)
(Life, Well-Being and Sports)
สุขภาวะดPานร\างกาย จิตใจ อารมณ] สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู\ครอง การสรPางเสริม
สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใชPผลิตภัณฑ]สุขภาพ ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ]เสริมอาหารที่ใชPใน
ชีวิตประจำวันใหPเกิดความปลอดภัย การออกกำลังกาย คุณค\าและผลของการออกกำลังกายที่มีต\อระบบต\างๆใน
ร\างกาย การออกกำลังกายเพื่อเสริมสรPางสมรรถภาพของร\างกาย และการออกกำลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อ
การแข\งขัน
Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage life;
health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, medication,
cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of physical exercises
on various systems of body; personal sports and game sports practices
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**101-402

ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแหRงชีวิต

3(3-0-6)

(Art and Music Appreciation)
ความรูPเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร] ศิลปะในรูปแบบของสถาปbตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
นาฎศิลป¥ และดุริยางคศิลป¥ ยุคสมัยต\างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้งในศิลปะ
การประเมินคุณค\าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ]ระหว\างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจำวัน และคุณค\า
ความงามในงานศิลปะแขนงต\าง ๆ ในฐานะเปgนเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสรPางสุนทรียภาพต\อชีวิตของมนุษย]
Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, dances
and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; aesthetic
evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of arts as a tool
to sustain the human mind
**101-403

นิยมไทยและอัศจรรย5ในสยาม

3(3-0-6)

(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ]ความเปgน
ไทย มรดกทางภูมิปbญญาที่มีคุณค\า น\าภาคภูมิใจและควรค\าแก\การศึกษา คติความเชื่อและค\านิยม วิถีชีวิต ดนตรี
นาฏศิลป¥ และการละเล\นพื้นบPาน แนวทางอนุรักษ] สืบทอดและเผยแพร\ความเปgนไทย
Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; identity of
Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways of life; music;
Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of Thainess
**101-404

การตามหาและออกแบบความฝ`น

3(2-2-5)

(Designing Your Dream)
ฝ≠กทักษะตั้งประเด็นหัวขPอเรื่องที่สนใจเรียนรูPจากความตPองการของตนเอง ตั้งสมมติฐานและใหP
เหตุผลโดยใชPความรูPจากศาสตร]สาขาต\างๆ คPนควPาแสวงหาความรูPเกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไวPจากแหล\งเรียนรูPที่
หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมขPอมูล วิเคราะห]ขPอมูลโดยใชPวิธีการเหมาะสม สังเคราะห]สรุปองค]ความรูP
นำเสนอแนวคิดอย\างเปgนระบบดPวยกระบวนการคิด กระบวนการสืบคPนขPอมูล กระบวนการแกPปbญหา และ
กระบวนการกลุ\ม เพื่อใหPเกิดทักษะเรียนรูPตลอดชีวิต
Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and ideas;
hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; reviewing of
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information in relation to formulated hypothesis from various tools; data collection and data
analysis planning; practicing systematic process of thinking, data gathering, problem-solving, and
group working for the presentation of ideas in order to enhance lifelong learning skills
**101-405

โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต
3(2-2-5)
(Yoga, Meditation and Art of Living)
การฝ≠กโยคะเพื่อร\างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน]ของการฝ≠กโยคะ ปรัชญา
โยคะ ประวัติโยคะ องค]ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต\าง ๆ ปราณายามะ การฝ≠กสมาธิเพื่อ
โยคะ การผ\อนคลายในการฝ≠กโยคะ การเตรียมความพรPอมของร\างกายในการฝ≠กโยคะ ขPอควรปฏิบัติและขPอควร
ระวังในการฝ≠กโยคะ อุปกรณ]ที่ใชPในการฝ≠กโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค]รวมและศิลปะการดำรงชีวิต
Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; yoga
philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; meditation
for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing;
recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; holistic
health concept and art of living
**101-406

การถRายภาพเชิงสร?างสรรค5
3(2-2-5)
(Creative Photography)
การฝ≠กปฏิบัติเทคนิคการถ\ายภาพอย\างง\ายโดยใชPกลPองโทรศัพท]มือถือและกลPองอื่นๆ เพื่อ
สรPางสรรค]ผลงานภาพถ\ายที่ใชPในชีวิตประจำวันและหรือใชPเพื่อการคPา เรียนรูPการสื่อสารดPวยภาพถ\าย การจัด
องค]ประกอบศิลป¥ พื้นฐานการจัดองค]ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส\วนทอง ความกลมกลืน มุมกลPอง สมดุลของภาพ
แสงกับการสรPางสรรค]ภาพถ\าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย
Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and other
cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual communication
by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera angle, balance,
photographic creation and perspective

44
หมวดวิชาเฉพาะ
• กลุRมวิชาแกน
130-104 เศรษฐศาสตร5ธุรกิจ
(Business Economic)
วิชาบังคับกRอน : ไมRมี

3 (3-0-6)

การนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร]ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคมาประยุกต]ใชPในทางธุรกิจ เพื่อการวิเคราะห]
อุปสงค]ของสินคPาและบริการ ตPนทุนการผลิต กำไรทางธุรกิจและกำไรทางเศรษฐศาสตร]ในการกำหนดราคาทั้งใน
ตลาดแข\งขันสมบูรณ]และตลาดแข\งขันไม\สมบูรณ] ตลอดจนรายไดPประชาชาติดุลยภาพ นโยบายการเงินและ
นโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจ เพื่อนำไปใชPประโยชน]ในการตัดสินใจการลงทุนทางธุรกิจ
Introduce economic theory in both micro amd macro levels that can be applied in
business. Emphasizes topics to be beneficial for business decision making and investment,
namely, demand analysis of goods and services, cost of production, economic profit and business
earnings, price determination in perfect and imperfect competitive markets, national income,
monetary policy, and fiscal policy
130-302 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
วิชาบังคับกRอน :

3 (3-0-6)
ไมRมี

ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและกฎหมายว\าดPวยเอกเทศสัญญาที่สำคัญ ๆ
เกี่ยวกับธุรกิจ เช\น ซื้อขาย เช\าทรัพย] เช\าซื้อ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหนPาประกันภัย ตั๋วเงิน
เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุPนส\วนและบริษัทและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขPองกับธุรกิจ เช\น กฎหมายทรัพย]สิน
ทางปbญญา กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เปgนตPน
Meaning and nature of juristic acts and contracts. Laws relating to sale, exchange, gifts,
hire of property and hire-purchase, agency, brokerage, loan, and negotiable instruments. Laws
regarding the organization, operation and liquidation of partnerships, limited companies and
public companies, intellectual property, labor, and taxation
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130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ5เพื่อการแขRงขัน
Strategic Management for Competitiveness
วิชาบังคับกRอน :
ไมRมี

3 (3-0-6)

แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธ] ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต\การวิเคราะห]
สภาพแวดลPอมทางธุรกิจ การกำหนดวิสัยทัศน] พันธกิจ การกำหนดกลยุทธ]ทั้งในระดับองค]การ ระดับหน\วยธุรกิจ
และระดับหนPาที่ การนำกลยุทธ]สู\การปฏิบัติอย\างมีประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพื่อใหPองค]การเกิด
ความไดPเปรียบเชิงการแข\งขันอย\างยั่งยืน
Basic concepts and processes in strategy development. The process begin analysis of
business environment, vision, mission, corporate strategy, business strategy, functional strategy,
implementation strategic into practice effectively and evaluation. Strategic management should
be concerned with building and sustaining competitive advantage
131-103 การบัญชีการเงิน 1
Financial Accounting 1
วิชาบังคับกRอน :
ไมRมี

3 (3-0-6)

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี วงจรการบัญชี งบการเงินและการนำเสนอ
งบการเงิน หลักและวิธีการบันทึกขPอมูลทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและการแกPไขขPอผิดพลาดกระดาษทำการ
การบัญชีเกี่ยวกับสินคPาคงเหลือการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค\าเพิ่มสมุดรายวันเฉพาะจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
Conceptual framework for financial reporting; accounting equation; accounting cycle;
financial statements and presentation of financial statements; principles and procedures of
accounting record; adjusting entries and correction of errors; worksheet; accounting for
inventory; accounting for value added tax; special journal; accounting professional ethics
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131-104 การบัญชีการเงิน 2
Financial Accounting 2
วิชาบังคับกRอน :
131-103 การบัญชีการเงิน 1

3 (3-0-6)

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย\อย เงินลงทุน ตั๋วเงินรับลูกหนี้ สินทรัพย]ไม\
หมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ] ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย]ไม\มีตัวตน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม\หมุนเวียน
ส\วนของเจPาของ การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม ระบบใบสำคัญ งบกระแสเงินสด
Bank reconciliation statement; accounting for petty cash, investment, notes receivables,
accounts receivable, non-current assets, property plant and equipment, natural resources,
intangible assets, current liabilities, non-current liabilities, owner’s equity; accounting for
manufacturing firms; the voucher system; statement of cash flows
131-204 การบัญชีบริหาร
Managerial Accounting
วิชาบังคับกRอน :
131-103 การบัญชีการเงิน 1

3 (3-0-6)

การบัญชีบริหารและแนวคิดตPนทุน ตPนทุนงานสั่งทำ ตPนทุนฐานกิจกรรม ตPนทุนช\วง การวิเคราะห]
ความสัมพันธ]ของตPนทุน-ปริมาณ-กำไรการวางแผนกำไร งบประมาณยืดหยุ\น ตPนทุนมาตรฐานและการวิเคราะห]
ผลต\าง การวัดผลการปฏิบัติงานในองค]กรกระจายอำนาจการวิเคราะห]ส\วนแตกต\าง ประเด็นสำคัญต\อการ
ตัดสินใจ
Managerial accounting and cost concepts; job-order costing; activity-based costing;
process costing, cost-volume-profit relationship analysis; profit planning; flexible budgets,
standard costing and variance analysis; performance measurement in decentralized organizations;
differential analysis; key issues in decision making
132-203 การเงินธุรกิจ
Business Finance
วิชาบังคับกRอน :
ไมRมี

3 (3-0-6)

หลักการ ทฤษฎี และความรูPเบื้องตPนเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ บทบาทและหนPาที่ของจัดการทางการเงินใน
การวางแผนทางการเงิน การจัดหาเงินทุน และการจัดสรรการใชPเงินทุน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล การคำนวณ
อัตราส\วนทางการเงิน การวางแผนและการพยากรณ]ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด
และหลักทรัพย]ในความตPองการของตลาด การบริหารลูกหนี้การคPา การบริหารสินคPาคงเหลือ การวิเคราะห]
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จุดคุPมทุนและการวางแผนกำไร ค\าของเงินตามเวลา งบจ\ายลงทุน การจัดหาเงินทุน การบริหารเงินทุน การ
จัดการนโยบายการจ\ายเงินปbนผล
Principles of business finance, the role and task of financial management in financial
planning, raising fund, and allocation fund considering the good governance. Financial ratios.
Financial planning and forecasting, working capital management, cash management and
marketable security management, account receivable management. Inventory management.
Break-even analysis and profit planning, time value of money. Capital budgeting , short-term and
long-term financing, dividend policies
133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล
Principles of Marketing and Digital Marketing
วิชาบังคับกRอน : ไมRมี

3 (3-0-6)

ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของการตลาดที่มีต\อเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล การศึกษา
พฤติกรรมผูPบริโภคในยุคดิจิทัล การแบ\งส\วนตลาด การกำหนดลูกคPาเปRาหมาย ตำแหน\งผลิตภัณฑ] และส\วน
ประสมทางการตลาดซึ่งประกอบดPวยผลิตภัณฑ] การกำหนดราคา ช\องทางการตลาด การส\งเสริมการตลาด การ
ประยุกต]ใชPเครื่องมือทางการตลาดที่เปgนสื่อดิจิทัล การเตรียมความพรPอมในการนำการตลาดดิจิทัลมาใชPเปgนกล
ยุทธ]ทางการตลาด และการติดต\อสื่อสารทางการตลาดผ\านสื่อสังคม
Meaning, importance and role of marketing towards economy and society in the digital
era. The course provides students with knowledge of consumer behavior in the digital era, market
segmentation, target group, product positioning, marketing mix of product, price, place, promotion
and digital marketing tools. The course also covers the application of digital media as a marketing
tool, preparation of using digital marketing as a marketing strategy and marketing communication
through social media
134-201

หลักการจัดการ 3 (3-0-6)
Principles of Management
วิชาบังคับกRอน :
ไมRมี

ความรูPเบื้องตPนเกี่ยวกับหนPาที่ทางการจัดการ โดยมุ\งเนPน ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ อันประกอบไปดPวยการวางแผน การจัดองค]กร การนำ และการควบคุม และทบทวนแนวคิดวิวัฒนาการ
ทางการบริหารต\างๆรวมทั้ง หนPาที่การบริหารจัดการ การปฏิบัติ ตลอดจนใหPความสนใจเปgนพิเศษในแนวคิดและ
วิธีการบริหารจัดการสมัยใหม\และร\วมสมัย
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An introduction to the management function. This course emphasizes on the theory
and fundamental concepts of management including planning, organization, leadership, and
control. This class reviews the evolution of management thought, function, and practice and will
stresses current management approaches and emerging management concepts.
136-301 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
Production and Operation Management
วิชาบังคับกRอน :
ไมRมี

3 (3-0-6)

ความเปgนมา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการจัดการผลิตและดำเนินงาน หนPาที่ในการผลิตตลอดจน
การดำเนินงานการผลิตสินคPาใหPมีประสิทธิภาพ ในดPานต\าง ๆ เช\น การพยากรณ]ความตPองการ การเลือกทำเลที่ตั้ง
การวางแผนผลิ ต ภั ณ ฑ] การวางแผนกำลั ง การผลิ ต การจั ด ลำดั บ งานและตารางการผลิ ต การวางแผนผั ง
กระบวนการผลิต การจัดการสินคPาคงคลังระบบ MRP และ JIT และการจัดการคุณภาพ ฯลฯ โดยเนPนวิธีการ
วิเคราะห]ปbญหาและการประยุกต]ความรูPดPานการวิเคราะห]เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
The evolution, principles, concepts and theories of production and operations
management. Functions and operations of effective production such as forecasting of demand,
location selection, product planning, production planning and control, production scheduling,
production process layout, inventory management, MRP and JIT systems, and quality
management by emphasis on problem analysis and applying the knowledge of quantitative
analysis to decision making
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กลุRมวิชาเอกบังคับ
137-202 ระบบสารสนเทศและการใช?งานสำหรับองค5กร
Information Systems and Applications for Organization
วิชาบังคับกRอน :
ไมRมี

3 (3-0-6)

แนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ ฐานขP อ มู ล และคลั ง ขP อ มู ล ธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ บทบาทของระบบ
สารสนเทศในองค]กร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผูPเชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศสำหรับผูPบริหารระดับสูง
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร] ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ] ระบบการวางแผนทรัพยากรองค]การ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศธุรกิจ การจัดการความรูP จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ประเด็นปbญหาและกรณีศึกษาการประยุกต]ระบบสารสนเทศในธุรกิจ
Information system concepts, database and data warehouse, business intelligence, role
of information system in organization, decision support system, expert system , executive
information system, geographic information system, strategic information system, enterprise
resource planning, information system development, business information system, knowledge
management, ethics and information security, issues and case studies of information system
application in business
191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
Programming Concept for Business
วิชาบังคับกRอน :
ไมRมี

3 (2-2-5)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร]เบื้องตPน สภาพแวดลPอมของการเขียนโปรแกรม หลักการเขียนและการ
ทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การเขียนรหัสจำลอง การ
วิเคราะห]และการออกแบบอัลกอริทึม โครงสรPางของชุดคำสั่ง คำสั่งแบบมีเงื่อนไข คำสั่งแบบทำซ้ำ การฝ≠กปฏิบัติ
การใชPเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตPนในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบ
และแกPไขโปรแกรม กรณีศึกษาการประยุกต]ระบบงานธุรกิจ
General concepts in computer programming, programming environment, programming
concept and execution, software process and development, flowchart, pseudocode, algorithm
analysis and design, syntax structure, control statement, iterative statement. The laboratory
component covers development of small programs using a popular programming language,
testing, debugging and development tools, and case studies of application in business
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191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
Programming for Business
วิชาบังคับกRอน :
101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21

3 (2-2-5)

การโปรแกรมคอมพิวเตอร]ดPวยภาษาคอมพิวเตอร]เชิงวัตถุ รูปแบบการใชPไวยากรณ] สภาพแวดลPอมการ
พัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) การเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก การเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ การสรPางเมธอด
และการส\งค\าพารามิเตอร] การออกแบบหนPาจอ กรณีศึกษาการประยุกต]ระบบงานธุรกิจ
Using basic object-oriented programming language, syntax, integrated development
environment (IDE), conditions statements, repetition statements, functions and methods,
parameters, graphic user interface (GUI) design, and case studies of application in business
191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต5ใช?ฐานข?อมูลทางธุรกิจ
Development in Database Applications for Business
วิชาบังคับกRอน :
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ

3 (2-2-5)

การโปรแกรมคอมพิวเตอร]ดPวยภาษาคอมพิวเตอร]เชิงวัตถุ หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ การสรPางส\วนการ
ติดต\อกับผูPใชP การเขียนโปรแกรมติดต\อฐานขPอมูล การสรPางรายงาน และการสรPางโปรแกรมติดตั้ง กรณีศึกษาการ
ประยุกต]ระบบงานธุรกิจ
Using advanced object-oriented programming language, object-oriented programming
concept, creating advanced graphic user interface (GUI), database programming, creating report,
creating deployment and installation, and case studies of application in business
191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ
3 (2-2-5)
Web Design and Development for Business
วิชาบังคับกRอน :
191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต5ใช?ฐานข?อมูลทางธุรกิจ
ความรูPพื้นฐานอินเทอร]เน็ต การเขียนโปรแกรมดPวยภาษาเอชทีเอ็มแอล ความรูPพื้นฐานและชุดคำสั่ง
ดPวยภาษาสคริปต] การใชPแคสเคดสไตล]ชีส (CSS) ความรูPพื้นฐานการเขียนโปรแกรมฝb∂งเซิร]ฟเวอร] การจัดการ
สถานะของขPอมูล และการจัดการฐานขPอมูลบนอินเทอร]เน็ต กรณีศึกษาการประยุกต]ระบบงานธุรกิจ
Basic concept of the Internet, Hypertext Markup Language (HTML) programming, basic
concepts and commands of script languages, using Cascading Style Sheets (CSS), basic concept
of server side programming, state management and database management on the internet
system, and case studies of application in business
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191-203 โครงสร?างข?อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับกRอน :
101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21

3 (2-2-5)

ชนิดขPอมูลนามธรรม (Abstract Data Types: ADTs) ลักษณะโครงสรPางขPอมูลเชิงเสPนและโครงสรPาง
ขPอมูลไม\เปgนเชิงเสPน ตัวแปรชุด การจัดโครงสรPางขPอมูลภายในอาร]เรย] สแต็ก คิว ลิงก]ลิสต] โครงสรPางตPนไมP และ
กราฟ การแทนที่ขPอมูลและโครงสรPางขPอมูลในหน\วยความจำ มาตรวัดสำหรับประสิทธิภาพของอัลกอริทึม เทคนิค
ในการเรียงลำดับขPอมูลและการคPนหาขPอมูล และการประยุกต]ใชPงาน กรณีศึกษาการประยุกต]ระบบงานธุรกิจ
Abstract data types (ADTS), linear and non-linear data structure such as arrays, stacks,
queues, linked lists, trees and graph, memory representation of data structure, measuring
algorithm, sorting and searching techniques, and case study, and case studies of application in
business
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข?อมูล
Database Design and Management
วิชาบังคับกRอน :
101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21

3 (2-2-5)

แนวคิดเกี่ยวกับฐานขPอมูลเบื้องตPน องค]ประกอบของระบบฐานขPอมูล หนPาที่ของผูPบริหารจัดการ
ฐานขPอมูล หนPาที่ของระบบจัดการฐานขPอมูล โมเดลฐานขPอมูล การออกแบบฐานขPอมูลเชิงสัมพันธ] นอร]มัลไลเซชั่น
การสรPางและการเรียกใชPฐานขPอมูลดPวยภาษาฐานขPอมูลหรือภาษาเอสคิวแอล การจัดการความถูกตPองและความ
ปลอดภัยของฐานขPอมูล ทรานแซกชัน การควบคุมการเขPาถึงขPอมูลพรPอมกัน การสำรองขPอมูลและการกูPขPอมูล
รวมถึงการนำฐานขPอมูลไปประยุกต]ใชPกับงานธุรกิจ
Introduction to database system concepts, database administrator’s role, database
management system (DBMS) functions, database model, entity-relationship diagram (E-R diagram),
normalization, structured query language (SQL), database security, transaction management
concurrency control, database backup and recovery, navigation database application to business
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191-301 การวิเคราะห5และออกแบบระบบงานธุรกิจ
Business Systems Analysis and Design
วิชาบังคับกRอน :
101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21

3 (2-2-5)

แนวคิดในการวิเคราะห]และออกแบบระบบตามหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ การใชPเครื่องมือ
วิศวกรรมซอฟต]แวร]แบบใชPคอมพิวเตอร]ช\วย (CASE Tools) การวางแผนโครงการ การศึกษาความไปไดP รวบรวม
ความตPองการของผูPใชPระบบ ขPอกำหนดของระบบ แบบจำลองขPอมูล การออกแบบฐานขPอมูล การออกแบบ
แผนภาพแสดงการไหลของขPอมูล การออกแบบส\วนขPอมูลนำเขPา การออกแบบส\วนผลลัพธ] การออกแบบส\วน
ติดต\อผูPใชP การทดสอบระบบ การออกแบบการควบคุมและติดตั้งระบบ
Concept of business system analysis and design with system development life cycles
(SDLC), using case tools, planning, feasibility analysis, requirement gathering, requirement
specification, data model, database design, data flow diagram (DFD), input design, output design,
user interface design, testing and deployment
191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ
Business Project Management
วิชาบังคับกRอน :
101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21

3 (3-0-6)

ความหมายและความสำคั ญของการบริ หารจั ดการโครงการสนั บสนุ นการทำงานทางธุ รกิ จ การ
วิเคราะห]และประเมินความเปgนไปไดPของโครงการ การวางแผนโครงการ การกำหนดเวลาโครงการ การปฏิบัติ
โครงการ บทบาทหนPาที่ของผูPบริหารในการจัดการและควบคุมโครงการ การแกPปbญหาการจัดการโครงการ การปlด
โครงการ การใชPโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการ และการนำเสนอโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
The meaning and significant of information system project management for business,
analyze and evaluate project feasibility, project plan, project schedule, project implementation,
role of project manager to manage and control project, project management problem solving,
project closing, using application program to manage and present information technology project
for business
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191-305 วิทยาศาสตร5ข?อมูล
Data Science
วิชาบังคับกRอน : 191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ

3 (2-2-5)

การคPนคืน การประมวลผล และการจัดเก็บขPอมูล การอนุมานเชิงสถิติ การถดถอย การแบ\งประเภท การ
แบ\งกลุ\ม การแสดงขPอมูลดPวยภาพ อนุกรมเวลา เครื่องแนะนํา การวิเคราะห]เครือข\ายสังคม ขPอมูลขนาดใหญ\
โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห]ขPอมูลเชิงสถิติ
Data retrieval, processing and storage, Statistical inference, Regression, Classification,
Clustering Data visualization, Time series, Recommendation engines, Social network analysis, Big
data , program for statistical data manipulation and analysis
191-306 การจัดทำเหมืองข?อมูลและการวิเคราะห5ข?อมูลทางธุรกิจ
Data Mining and Data Analytic in Business
วิชาบังคับกRอน :
ไมRมี

3 (3-0-6)

แนวคิดการทำเหมืองขPอมูล และการใชPเครื่องเรียนรูP สถิติสำหรับการทำเหมืองขPอมูลสำหรับธุรกิจ จาก
การทำเหมืองขPอมูล ขั้นตอนวิธีต\าง ๆ ที่ใชPสำหรับการทำเหมืองขPอมูล การตรวจสอบ การเรียนรูPจากขPอมูล การ
ตัดสินใจ การจำแนกขPอมูลดPวยการจัดกลุ\มขPอมูล การเลือกแอตทริบวิ ต]ของขPอมูล การทำเหมืองขPอมูลบน
อินเทอร]เน็ต และการประยุกต]การทำเหมืองขPอมูลสำหรับธุรกิจ
Concepts of data mining, tools for learning and statistics for data mining for business;
knowledge representation from data mining; algorithms for data mining; learning evaluation with
training data; decision trees; patterns classification; clustering; attribute selection; Web data
mining; application of data mining for business
191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร5
Information Security Management
วิชาบังคับกRอน :
101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21

3 (3-0-6)

ประเภทของภัยคุกคามและการปRองกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การบริหาร
ความเสี่ยงขPอมูลสารสนเทศ การพิสูจน]ทราบในระบบคอมพิวเตอร] การจัดการและการบริการดPานความมั่นคง โดย
ใชPกรณีศึกษา ตามมาตรฐานที่เกี่ยวขPองกับการบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ISO 27001)
Fundamental of information system security, the type of threat and protection, policies
and applications of information system security, information risk management, identification and
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authentification, security services management. The course also provides some case study about
computer crime and techniques, refers by standards related to the management of information
technology security (ISO 27001)
191-413 การพัฒนาซอฟต5แวร5ธุรกิจบนอุปกรณ5ไร?สาย
Application Development for Mobile Devices
วิชาบังคับกRอน :
191-100
หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ

3 (2-2-5)

ระบบสารสนเทศบนโครงสรPางพื้นฐานแบบไรPสาย โปรแกรมประยุกต]และระบบสารสนเทศบนอุปกรณ]
เคลื่อนที่ สถาปbตยกรรมระบบสารสนเทศแบบไรPสาย โพรโตคอลโปรแกรมประยุกต]ของอุปกรณ]เคลื่อนที่ การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต]ของอุปกรณ]เคลื่อนที่ กรณีศึกษาธุรกิจโปรแกรมประยุกต]บนอุปกรณ]เคลื่อนที่
Information system on the top of wireless infrastructure, mobile information systems
and applications, wireless information system architectures, mobile application protocols, mobile
application development, business case study on mobile applications
191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ Startup

3 (3-0-6)

Principle of Technology for Startup Business
วิชาบังคับกRอน :

ไมRมี

ความรูPพื้นฐานดPานการจัดการทางธุรกิจ การจัดการดPานการ บัญชีและการเงิน การจัดการดPาน
การตลาด การจัดการดPานห\วงโซ\อุปทาน หลักการทางเศรษฐศาสตร] การสรPางความเขPาใจเกี่ยวกับความเปgน
ผูPประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ลักษณะรูปแบบของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี วงจรชีวิตของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี การ
ก\อตั้งธุรกิจและการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ]ใหม\ การจัดหาแหล\งเงินทุน
Fundamental business skills in a nutshell, accounting, finance, marketing, supply chain
management, economic, foundations of technology entrepreneurship, technology business
model, technology life cycle, new venture creation, new product development, sourcing of funds
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191-416 การตลาดออนไลน5และสื่อทางสังคม

3 (3-0-6)

Online Marketing and Social Media
วิชาบังคับกRอน :

ไมRมี

ความรูPพื้นฐานดPานการบริการการจัดการทางการตลาด และการตลาดดิจิทัล ปรัชญาและแนวความคิด
ทางดPานการตลาด การวางแผนการตลาดและการกำหนดกลยุทธ]ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การ
วิเคราะห]โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห]และประเมินความน\าสนใจของตลาด การกำหนดโปรแกรมการตลาด
การควบคุมการดำเนินงานอย\างมีประสิทธิภาพ การประยุกต]ใชPองค]ความรูPดPานการตลาดกับการบริหารเทคโนโลยี
การตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน] การตลาดกลไกสืบคPน เปย]เปอร]คลิก การตลาดโดยการอาศัยการแสดงผล
อีเมล สื่อสังคม อุปกรณ]เคลื่อนที่ การวิเคราะห] การวางแผน และกลยุทธ]ทางการตลาดดิจิทัล
Fundamental concepts of marketing management and digital marketing, marketing plan
and marketing strategy, market opportunity analysis, market assessment, market targeting,
marketing program, effective operations controls, integrating marketing strategy and technology
management. Introduction to digital marketing / online marketing, Search Engine Marketing (SEM),
pay per click, display marketing, email marketing, social media marketing, mobile marketing,
analytics, digital marketing strategy and planning
191-417 อินเทอร5เน็ตของสรรพสิ่งและป`ญญาประดิษฐ5สำหรับงานธุรกิจ

3 (3-0-6)

Internet of Things and Artificial Intelligence for Business
วิชาบังคับกRอน :

ไมRมี

การสื ่ อสารและการเชื ่ อมต\ อกั นระหว\ างสรรพสิ ่ ง ผ\ านโพรโทรคอลแบบใชP สายและไม\ ใ ชP สาย การ
ปฏิสัมพันธ]โตPตอบและการทำงานร\วมกันของสรรพสิ่ง การคPนหาคำตอบแบบมีและไม\มีขPอมูล ปbญหาแบบ
สอดคลP อ งกั บ เงื ่ อ นไขบั ง คั บ การตั ด สิ น ใจโดยใชP ท ฤษฎี เ กม ตรรกะ ความน\ า จะเปg น และความไม\ แ น\ น อน
อรรถประโยชน]และคุณค\าของขPอมูล ตPนไมPการตัดสินใจ และการประยุกต]กับงานธุรกิจ
Communication and interconnection between things through wired and non-wired
protocols, interaction and collaboration, uninformed search, informed search, constraintsatisfaction problems, decision making using game theory, logic, probability and uncertainty, utility
and value of information, decision trees, and applications for business
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วิชาเอกเลือก
190-490 เตรียมสหกิจศึกษา
Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับกRอน :
เป=นนักศึกษาชั้นปeที่ 3-4 หรือเทียบเทRา

1 (0-2-1)

เตรียมความพรPอมในทักษะต\าง ๆ ที่เกี่ยวขPองกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาทักษะการทำงานใน
สำนักงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ]งาน การนำเสนองานและทักษะพื้นฐานอื่น ๆ ที่จำเปgนในการทำงาน
Prepare students to be ready for organizations by developing important skills to work
in the workplace, applying a job, interviewing, presentation and other skills
190-491 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
วิชาบังคับกRอน :
190-490 เตรียมสหกิจศึกษา

5 (0-40-0)

การปฏิบัติงานเปgนเวลา 16 สัปดาห]ในสถานประกอบการ พรPอมกับการจัดทำโครงงานซึ่งเปgนไปตาม
ความเห็นชอบของภาควิชา เพื่อใหPนักศึกษาไดPมีประสบการณ]ในการปฏิบัติงาน
Students will work for a company about 16 weeks and also creating projects which must
be approved by faculty. This helps student to gain experience in the workplace.
191-303 การจัดการทรัพยากรเครือขRาย
IT Resource Management
วิชาบังคับกRอน :
101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21

3 (3-0-6)

พื้นฐานในดPานการบริหารจัดการทรัพยากรทางดPานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค]กรดPานต\าง ๆ เช\น
การออกแบบ การติดตั้ง การบำรุงรักษาระบบ การวางแผนการใชPงาน การประเมินผล และการรักษาความ
ปลอดภัย ของทรัพยากรดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวขPอง และส\งเสริมใหPเกิดการใชPงาน
ทรัพยากรร\วมกันในองค]กรธุรกิจอย\างมีประสิทธิภาพ อาทิเช\น การใชPโปรแกรมบริหารเครือข\าย การติดตามและ
ควบคุมการเขPาถึงเครือข\ายของบริษัทและเครือข\ายส\วนตัว (BYOD- Bring Your Own Devices)
Fundamentals of IT resource management in terms of designing, implementing,
maintenance, planning, assessing, troubleshooting and securing the business data communication
infrastructure and related technology, and the use of shared resources in business organizations
such as the use of more efficient network management, monitoring and controlling access to
BYOD (Bring Your Own Devices)
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191-401 สัมมนาคอมพิวเตอร5ธุรกิจ
Seminar in Business Computer
วิชาบังคับกRอน :
ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน

3 (3-0-6)

สัมมนาความรูPดPานคอมพิวเตอร]ที่น\าสนใจในปbจจุบัน และเทคโนโลยีดPานคอมพิวเตอร]ที่ทันสมัย
Seminar topics of knowledge and new technology of business computer
191-402 โครงงานคอมพิวเตอร5ธุรกิจ
Computer Business Project
วิชาบังคับกRอน :
ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน

3 (2-2-5)

ขอบเขตโครงงานดPานคอมพิวเตอร]ธุรกิจ วิเคราะห]และออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรมระบบดPวย
ตนเอง และจัดทำเอกสารรายงานประกอบ
Specification of business computer project, analysis and design system, coding and
provide user manual
191-405 การแก?ป`ญหาคอมพิวเตอร5พื้นฐาน
Fundamental Computer Solution
วิชาบังคับกRอน :
101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21

3 (3-0-6)

องค]ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร] การใชPงานและการติดตั้งระบบปฏิบัติการในรูปแบบต\าง ๆ การใชP
เครื่องคอมพิวเตอร]เสมือนแทนการใชPเครื่องส\วนบุคคล รวมถึงการแกPไขปbญหาดPานฮาร]ดแวร]และซอฟต]แวร] ที่
เกิดขึ้นตามยุคสมัยปbจจุบัน
Components of computers, applying and installing system software on multiple
platform, implementing a virtual machine on a personal computer. Including various solution to
current hardware problems and software problems
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191-409 ศึกษาเฉพาะเรื่องด?านคอมพิวเตอร5ธุรกิจ
Selected Topics in Business Computer
วิชาบังคับกRอน :
ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน

3 (3-0-6)

ศึกษาความรูPดPานคอมพิวเตอร]ที่น\าสนใจในปbจจุบัน และเทคโนโลยีดPานคอมพิวเตอร]ที่ทันสมัย
Study topics of knowledge and new technology of business computer
191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
Business Innovation Management
วิชาบังคับกRอน :
137-202 ระบบสารสนเทศและการใช?งานสำหรับองค5กร

3 (3-0-6)

หลักการ การจัดการทางธุรกิจ เพื่อประยุกต]ใหPเกิดนวัตกรรมใหม\ๆ โดยใชPความรูPที่ไดPศึกษามาทั้งทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารงานธุรกิจในรูปแบบต\างๆ เพื่อนำไปประยุกต]ใชPในงานธุรกิจ
Principles of business management for application innovation, using the knowledge
gained through education either information technology and business management in business
applications
191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
วิชาบังคับกRอน :
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข?อมูล

3 (3-0-6)

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ ความตPองการสำหรับธุรกิจ
อั จฉริ ยะเชิ งธุ รกิ จ การทำงานร\ วมกั นของวิ ธี การทางธุ รกิ จอั จฉริ ยะ วิ ธี การทางธุ รกิ จอั จฉริ ยะ การจั ดการ
ประสิทธิภาพขนาดใหญ\ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการขPอมูลเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ การเก็บขPอมูลเชิง
วิเคราะห] ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ
Business information system development, business intelligence concepts,
Requirement for business intelligence, articulating a business intelligence solution, business
intelligence methodology, enterprise performance management, managing business activities.
data management for business intelligence, analytical data storage and decision support systems
for business intelligence
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191-418 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง

3 (3-0-6)

Virtualization Technology
วิชาบังคับกRอน :

ไมRมี

แนวคิด ประโยชน] วิธีการทำงาน การจัดสรรทรัพยากร แนวโนPมการใชPงาน ระบบ Virtualization
Technology ออกแบบ ติดตั้ง และปรับแต\งการทำงานของระบบ Virtualization
Concepts, advantages, work operations, resource scheduling and trends of virtualization
technology, designing, configuring and tuning the virtualization system to the appropriate
configurations
191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล
Seminar in Digital Business
วิชาบังคับกRอน :
ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน

3 (3-0-6)

สัมมนาความรูPดPานคอมพิวเตอร]ที่น\าสนใจในปbจจุบัน และเทคโนโลยีดPานคอมพิวเตอร]ที่ทันสมัย
Seminar topics of knowledge and new technology of digital business
191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Project
วิชาบังคับกRอน :
ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน

3 (2-2-5)

ขอบเขตโครงงานดPานธุรกิจดิจิทัล วิเคราะห]และออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรมระบบดPวยตนเอง
และจัดทำเอกสารรายงานประกอบ
Specification of digital business project, analysis and design system, coding and provide
user manual
191-421 ศึกษาเฉพาะเรื่องด?านธุรกิจดิจิทัล
Selected Topics in Digital Business
วิชาบังคับกRอน :
ให?อยูRในดุลยพินิจของอาจารย5ผู?สอน

3 (3-0-6)

ศึกษาความรูPดPานธุรกิจดิจิทัลที่น\าสนใจในปbจจุบัน และเทคโนโลยีดPานธุรกิจดิจิทัลทันสมัย
Study topics of knowledge and new technology of digital business
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3.2. ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน;งและคุณวุฒิของผูCรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยGประจำหลักสูตร
3.2.1 อาจารยGผูCรับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
1

ตำแหน-ง
อาจารย(

ชื่อ-สกุล
ศรัญธร มั่งมี

เลขประจำตัว
ประชาชน
3 7006 00321 xx x

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ

ปCที่
จบ

ภาระงาน
สอน

ผลงานทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2554

12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ

2549

ศรัญธร มั่งมี ทศพล พลเวียง วรวิทย( ภูIพันธ( และดุลยวัต
ธำรงวินิจฉัย. (2559). ระบบบริหารจัดการหSองประชุม :
กรณี ศ ึ ก ษา บมจ.ไทยพาณิ ช ย( ป ระกั น ชี ว ิ ต . ใน การ

สถาบัน

ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ RMUTT
Global Business and Economics National and
International Conference 2016 (RTBEC 2016).
หนSา 840-849. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร.ี วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559

2

ผูSชIวย
ศาสตราจารย(

พิชญากร เลค

3 1023 00479 xx x

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร(
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2563

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2540

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2537

12

พิชญากร เลค. (2559). การทำนายจำนวนนักทIองเที่ยว
ที่เดินทางเขSามาในประเทศไทย โดยใชSการวิเคราะห(
อนุกรมเวลา ดSวยเทคนิคเหมืองขSอมูล. ใน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาอยZางยั่งยืน Proceedings KU SRC 1st National
conference 2016. ห น S า 453-463. ช ล บ ุ รี :
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร( วิ ท ยาเขตศรี ร าชา 26
สิงหาคม 2559.

3

อาจารย(

ปุณยภัสร( ชวรัตน(ธนรังษี

1 1014 00488 xx x

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร(

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลSาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลSาพระนครเหนือ

2553
2551

12

ปุณยภัสร( ชวรัตน(ธนรังษี. (2559). การพยากรณ(มูลคIา
การใชS จ I า ยเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส( (e-Money) สำหรั บ
Nonbank โดยใชSการวิเคราะห(อนุกรมเวลา ดSวยเทคนิค
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ลำดับ

ตำแหน-ง

ชื่อ-สกุล

เลขประจำตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขาวิชา

สถาบัน

ปCที่
จบ

ภาระงาน
สอน

ผลงานทางวิชาการ
เหมืองขSอมูล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
ประจำปe 2016 เรื ่ อ งเศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล ในบริ บ ทของ
วิ ส าหกิ จ เริ ่ ม ตm น . หนS า 606-617. กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 14 ตุลาคม 2559.

4

5

อาจารย(

อาจารย(

กันทิมา คงสถิตสุวรรณ

จิตระวี ทองเถา

3 1017 00326 xx x

3 1016 00969 xx x

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร(และระบบ
สารสนเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร(
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
จัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร(

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร(

2559

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2540

มหาวิทยาลัยเซนต(จอห(น

2538

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การตลาด
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีการเงิน

มหาวิทยาลัยสยาม

2562

มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช
มหาวิทยาลัยหอการคSาไทย

2555
2560
2540

12

กันทิมา คงสถิตสุวรรณ. (4564). “ก้าวเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั
กับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิงH ”. วารสารเซนต์จอห์น,
22 (30), 222 – 235.
กันทิมา คงสถิตสุวรรณ. (456P). “อิทธิพลของสือH
สังคมออนไลน์ต่อองค์กร” วารสารเซนต์จอห์น, 4P
(26), 165 – 176.

12

จิตระวี ทองเถา. (2562). ปsจจัยที่มีอิทธิพลตIอความ
ภั ก ดี ข องลู ก คS า ในการใชS ร ะบบโทรศั พ ท( เ คลื ่ อ นที ่ ใ น
ประเทศไทย. วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย.
ปtที่ 2(1), 15-23.
จิตระวี ทองเถา. (2561). นวัตกรรมบริการและคุณภาพ
ความสัมพันธ(ที่มีผลตIอความภักดีของลูกคSาในการใชS
บริการโทรศัพท(เคลื่อนทีใ่ นประเทศไทย. วารสารวิชาการ
บริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร. ปtที่ 15(2), 21-42.
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3.2.2 อาจารยGประจำ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

เลขประจำตัว
ประชาชน
สาขาวิชา

1

2

3

4

อ.นิตยา เกิดแยSม

อ.นิวัฒน( เตชะเกียรตินันท(

อ.ณรงค(ฤทธิ์ สุคนธสิงห(

อ.อรรณพ กางกั้น

3 1202 00557 xx x

3 1015 01104 xx x

3 1020 01448 xx x

3 1020 01975 xx x

ปtที่จบ

สถาบัน / ประเทศ

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(

2562

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(

2546

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร(
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร(
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร(ธุรกิจ
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บ ั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การตลาด
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สัตวศาสตร(
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บ ั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร(เกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บSานสมเด็จเจSาพระยา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2542

มหาวิทยาลัยสยาม

2544

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลSา ธนบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลSา
เจSาคุณทหาร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(

2536

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(

2530

2547

ภาระงานสอน
(หนIวยกิต/สัปดาห()
หลักสูตร
ปsจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

9

9

12

12

-

9

9

ณรงค1ฤทธิ์ สุคนธสิงห1. ระบบสารสนเทศการจัดการความรู+
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.การประชุม
วิชาการระดับชาติ. นวัตกรรมการหลอมรวมของศิลปะ
วิทยาศาสตร1 และเทคโนโลยี. 2557.

12

12

อรรณพ กางกั้น. การพยากรณ1ราคาทองคำในประเทศ
โดยเทคนิควิธีเหมืองข+อมูล. การประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ. การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย<างยั่งยืน ครั้ง
ที่ 5. 1-2 ธันวาคม 2559.

2539

2545

ผลงานทางวิชาการ

นิตยา เกิดแย+ม. การพยากรณ1ปริมาณการใช+บัตรเครดิต
เพื่อการใช+จ<าย โดยการวิเคราะห1อนุกรมเวลาด+วยเทคนิค
เหมืองข+อมูล. การประชุมเศรษฐกิจดิจิทัลในบริบทของ
วิสาหกิจเริ่มต+น. มหาวิทยาลัยสยาม. 14 ตุลาคม 2559.
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

เลขประจำตัว
ประชาชน
สาขาวิชา

5

อ.นิตินัย ไพศาลพยัคฆ(

1 0140 0478 xx x

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร(ธุรกิจ

ปtที่จบ

สถาบัน / ประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลSา ธนบุรี
มหาวิทยาลัยสยาม

2558

2551

ภาระงานสอน
(หนIวยกิต/สัปดาห()
หลักสูตร
ปsจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

12

12

ผลงานทางวิชาการ

นิตินัย ไพศาลพยัคฆ1. ทัศนคติของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ที่มีต<อการใช+งานเครือข<าย
สังคมออนไลน1สำหรับการเรียน . นวัตกรรมการหลอมรวม
ของศิลปะ วิทยาศาสตร1 และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัย
สยาม. 2557.
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3.2.3 อาจารยGพิเศษ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

เลขประจำตัว
ประชาชน
สาขาวิชา

1

2

3

4

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย(ชัย

นายนพรัตน( ตั้งเสSง

นายวีรพล มนัสอารีนาม

นายธัญพล ษณะนาคินทร(

3 1005 02248 xx x

3 4106 00751 xx x

3 2097 00021 xx x

3 9599 00107 xx x

Master of Bisiness Adimistration in
General Business Administration
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส(
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส(
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร(

ปtที่จบ

สถาบัน / ประเทศ

ภาระงานสอน
(หนIวยกิต/สัปดาห()
หลักสูตร
ปsจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

ผลงานทางวิชาการ

Drexel University ,U.S.A.

2537

9

9

-

จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสยาม

2533
2527
2546

9

9

-

มหาวิทยาลัยสยาม

2542

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2551

9

9

-

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

2546

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลSา
เจSาคุณทหาร ลาดกระบัง

2548

9

9

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร(

2541

-
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4. องค'ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ'ภาคสนาม (สหกิจศึกษา)
จากความต)องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ8ในวิชาชีพก=อนเข)าสู=การทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรได)
กำหนดรายวิชาฝIกงานทางวิชาชีพเปJนวิชาบังคับและให)มีแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ต)องการฝIกงานใน
รูปแบบสหกิจศึกษา นักศึกษาต)องลงเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง เว)นแต=กรณีที่นักศึกษามีปPญหาไม=สามารถไปฝIกงาน
ได) มหาวิทยาลัยจะอนุโลมให)เรียนรายวิชาเลือกเฉพาะด)านแทน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูGของประสบการณ'ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู)ประสบการณ8ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข)าใจในหลักการ ความจำเปJน
ในการเรียนรู)ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรู)ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก)ปPญหาทางธุรกิจโดยใช)เทคโนโลยีสารสนเทศเปJน
เครื่องมือได)อย=างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ8และสามารถทำงานร=วมกับผู)อื่นได)ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข)าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข)ากับสถานประกอบการได)
(5) มีความกล)าในการแสดงออก และนำความคิดสร)างสรรค8ไปใช)ประโยชน8ในงานได)
4.2 ชKวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปdที่ 4 (สหกิจศึกษา)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จำนวน 16 สัปดาห8ต=อภาคการศึกษา (เต็มเวลา)
5. ขGอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
ข)อกำหนดในการทำโครงงาน ควรเปJนหัวข)อที่เกี่ยวข)องกับการประยุกต8เทคโนโลยีเพื่อการใช)งานจริงทาง
ธุรกิจ หรือเพื่อการศึกษา หรือเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองค8กรที่อ)างอิงและคาดว=าจะนำไปใช)
งานหากโครงงานสำเร็จ โดยมีจำนวนผู)ร=วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ต)องนำส=งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด หรือเปJนโครงงานที่มุ=งเน)นการสร)างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด)านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยผู)ร=วมโครงงานต)องพัฒนาชิ้นงานด)วยตนเอง
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5.1 คำอธิบายโดยยKอ
โครงงานด)านธุรกิจดิจิทัล เปJนการนำข)อมูลทางธุรกิจในปPจจุบันมาวิจัยและวิเคราะห8ผนวกกับการทำ
โครงงานปฏิบตั เิ พือ่ วิเคราะห8และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร8มาช=วยงานธุรกิจและแก)ปPญหาทางธุรกิจ และ
ได)รับความเห็นชอบของอาจารย8ที่ปรึกษา โดยมุ=งเน)นให)นักศึกษาสามารถวิเคราะห8ปPญหาเพื่อจัดทำเปJน
ข)อกำหนดขอบเขตของข)อมูลและรายละเอียดของซอฟต8แวร8 (Software Specification) อันจะนำไปสู=การ
สร)างซอฟต8แวร8ทางธุรกิจได) และพัฒนาซอฟต8แวร8ตามระบบงานที่ได)วิเคราะห8และออกแบบไว)แล)วด)วยตนเอง
และต)องมีการนำเสนอต=อคณะกรรมการพิจารณาสอบโครงงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรูG
นักศึกษาสามารถทำงานเปJนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช)เครื่องมือ พัฒนาโปรแกรมด)วยตนเอง
โครงงานสามารถเปJนต)นแบบในการพัฒนาต=อได)
5.3 ชKวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปdที่ 4
5.4 จำนวนหนKวยกิต
3 หน=วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกำหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให)คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให)คำปรึกษา ให)ข)อมูล
ข=าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต8 และปรับปรุงให)ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย=างโครงงานให)ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก)าวหน)าในการทำโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให)คำปรึกษาโดยอาจารย8ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ได)กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและการทำงาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกล=าวต)องสามารถทำงานได)ในขั้นต)น โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรม และ
การจัดสอบการนำเสนอต=อคณะกรรมการพิจารณาสอบโครงงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู3 กลยุทธ6การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ'หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) คิดวิเคราะห8ข)อมูลตัวเลข และนำเสนอข)อมูล
ให)เกิดประโยชน8กับงานธุรกิจ

เก็บข)อมูลด)วยคอมพิวเตอร8 หรืออุปกรณ8ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ นำข)อมูลตัวเลขมาวิเคราะห8และจัดการข)อมูลให)เปJน
แผนภาพหรือรายงานที่เปJนประโยชน8ทางธุรกิจ

(2) มีความสามารถทำงานร=วมกับผู)อื่น มีทักษะ ออกแบบให)นักศึกษาทำงานร=วมกัน และร=วมกันวิเคราะห8ปPญหา
การบริหารจัดการและทำงานเปJนหมู=คณะ
ออกแบบวิธีการ และสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบโครงงาน
ตลอดจนนำเสนอ เพื่อส=งเสริมให)นักศึกษาได)ฝIกฝนการทำงาน
เปJนหมู=คณะ
(3) แก)ปPญหาเฉพาะหน)าได)อย=างเปJนระบบและ ฝIกแก)ปPญหาในรายวิชา โดยฝIกทำแบบฝIกหัด กรณีศึกษา ฝIก
เหมาะสม
ทักษะการคิดแก)ปPญหา และเปvดโอกาสให)นักศึกษาได)ปฏิบัติจริง
ในบางรายวิชา เช=น วิชาสัมมนาคอมพิวเตอร8ธุรกิจ
(4) ซื่อสัตย8ต=อตนเองและผู)อื่น

ให)รางวัล ยกย=องนักศึกษาที่มีความซื่อสัตย8 ในขณะเดียวกัน
ลงโทษนักศึกษาที่ทุจริต

(5) มีจิตอาสา ทำหน)าที่เปJนพลเมืองดี ช=วยเหลือ การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข)องกับหน)าที่พลเมือง และ
ผู)อื่น และสังคม
ส=งเสริมการเข)าร=วมกิจกรรมช=วยเหลือสังคม

68
2. การพัฒนาผลการเรียนรูGในแตKละดGาน
2.1 หมวดศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดGานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูGดGานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม
2) มีจริยธรรม
2.1.1.2 กลยุทธ' การสอนที่ใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานคุณธรรม จริยธรรม
1) กำหนดให)เปJนวัฒนธรรมในองค8กร ปลูกฝPงความมีคุณธรรม จริยธรรมเช=นการ
เข)าชั้นเรียนตรงเวลา การแต=งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให)ผู)เรียนตระหนักและเห็นคุณค=าของการเรียนรู)
กระตือรือร)นในการเรียนรู)รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค8ของคนดีการยกย=องผู)ทำความดี
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน)นการปฏิบัติให)ผู)เรียนเกิดความเข)าใจอย=าง
ลึกซึ้งถึงคุณธรรมที่ต)องการปลูกฝPง มีความขยันอดทน
4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน)นให)ผู)เรียนเข)าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ต)องการ
ปลูกฝPงบ=มเพาะให)ปรากฏในตัวผู)เรียนอย=างเปJนรูปธรรม
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน)นให)ผู)เรียนเรียนรู)จากสถานการณ8จริงและกรณี
ตัวอย=าง เช=นพฤติกรรมด)านคุณธรรมเช=นความซื่อสัตย8 ประหยัด อดออม
6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน)นให)ผู)เรียนเข)าใจถึงคุณค=าของศิลปะและดนตรี
รวมทั้งคุณค=าของการมีจิตสาธารณะ
2.1.1.3 กลยุทธ' การประเมินผลการเรียนรูGคุณคKาดGานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู)เรียน เช=นการการเข)าชั้นเรียนตรงเวลา การแต=งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การเข)าร=วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส=งงานที่ได)รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการทดสอบย=อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคที่เปJนไป
อย=างสุจริต
3) ประเมินจากการเข)าร=วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย ความเปJน
ผู)นำผู)ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ
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2.1.2 ดGานความรูG
2.1.2.1 ผลการเรียนรูGดGานความรูG
1) สามารถอธิบายถึงความรู)ความเข)าใจในศาสตร8ที่เรียนได)
2) สามารถบูรณาการความรู)พื้นฐานในรายวิชาต=างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชา
ได) หรือนำไปใช)เพื่อการดำรงชีวิตได)
2.1.2.2 กลยุทธ' การสอนที่ใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานความรูG
(Active Learning)

1) จั ดการเรี ยนการสอนที่ เ น) นผู ) เ รี ยนเปJ นสำคั ญ เน) นการเรี ยนการสอนที ่ เ ปJ น

2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู)และประสบการณ8ของผู)เรียนด)านสังคม
โลกผสมผสานกับความรู)และประสบการณ8ใหม=ในรายวิชาที่สอน
3) จัดให)มีการเรียนรู)จากห)องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ8จริงที่เกี่ยวข)องกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ8ตรง เพื่อให)
มีการเรียนรู)ทั้งองค8ความรู) ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู=การประยุกต8ในชีวิตประจำวัน
5) เรียนรู)จากแหล=งเรียนรู)ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยคำนึงถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางด)านวิทยาการและเทคโนโลยี สู=การประยุกต8ในชีวิตประจำวันอย=างมีความสุข
6) จัดให)มีกิจกรรมการเรียนรู)โดยการนำเสนองานในรูปแบบการทำรายงาน การ
นำเสนองานทั้งแบบกลุ=มและหรือเปJนรายบุคคล
2.1.2.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานความรูG
1) ให)มีการประเมินตนเองก=อนเรียนและภายหลังการเรียน
2) ประเมินโดยการทดสอบย=อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา
3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห)องเรียน
4) ประเมินจากผลการการทำแบบฝIกหัดในชั้นเรียนการทำรายงาน หรือการนำเสนอ
งานทั้งเปJนกลุ=มหรือรายบุคคล
2.1.3 ดGานทักษะทางป[ญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูGดGานทักษะทางป[ญญา

รายวิชาที่เรียนได)

1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห8อย=างเปJนระบบและมีเหตุผล
2) แสดงออกถึงความใฝ}รู) สามารถติดตามความก)าวหน)าทางวิชาการอย=างต=อเนื่องใน
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3) สามารถวิเคราะห8สถานการณ8และใช)ความรู)ความเข)าใจในแนวคิดหลักการ
ทฤษฎีและกระบวนการต=างๆ ในการคิดแก)ปPญหาในสถานการณ8ที่ไม=เคยคาดคิดมาก=อนได)อย=างเหมาะสม
2.1.3.2 กลยุทธ' การสอนที่ใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานทักษะทางป[ญญา
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด)วยกระบวนการคิดเพื่อส=งเสริมให)ผู)เรียนคิด
วิเคราะห8ด)วยเหตุผลเช=นการอภิปรายกลุ=ม จัดสถานการณ8จำลอง
2) การถาม ตอบปPญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน
3) จัดการเรียนรู)จากประสบการณ8 ตรง เช=นการฝIกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ8
จากผู)มีประสบการณ8 แล)วนำมาสรุปเปJนสาระความรู) และนำไปใช)ในชีวิตประจำวัน
4) จัดการเรียนการสอนแบบ( Problem based learning ).ในลักษณะการประเมิน
สภาพปPญหาที่เกิด กับชีวิตประจำวัน โดยใช)กระบวนการวิเคราะห8เพื่อดารแก)ปPญหา
2.1.3.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะทางป[ญญา
1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู)
2) ประเมินจากผลการวิเคราะห8ปPญหาและความเหมาะสมในการแก)ปPญหา
3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปPญญาของผู)เรียน ตั้งแต=การตั้งคำถาม การสืบค)น การ
คิดวิเคราะห8 สังเคราะห8

4) ประเมินจากการจัดทำโครงการเพื่อประยุกต8องค8ความรู)ในรายวิชาทักษะที่
นำมาใช)ในสถานการณ8จริง
2.1.4 ทักษะดGานความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูGดGานความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) แสดงออกถึงความใส=ใจทั้งต=อตนเองและผู)อื่น
2) สามารถทำงานเปJนกลุ=ม มีความรับผิดชอบต=อตนเองและสังคม
3) แสดงออกถึงภาวะผู)นำและผู)ตามที่เหมาะสม
2.1.4.2 กลยุทธ' การสอนที่ใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานความสัมพันธ'ระหวKางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู)ผ=านประสบการณ8ตรงจากการทำงานเปJนกลุ=มและงานที่
ต)องมีปฏิสัมพันธ8 ระหว=างบุคคล เพื่อฝIกทักษะความรับผิดชอบ การยอมรับความแตกต=างของตนในสังคม
2) จัดประสบการณ8การเรียนรู)ในภาคปฏิบัติ
3) สอดแทรก เรื่องความรับผิดชอบ การทำงานเปJนทีม มีมนุษยสัมพันธ8 การเข)าใจ
วัฒนธรรมในองค8กร ในรายวิชาต=าง ๆ
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4) จัดกิจกรรมการเรียนรู)ที่ให)โอกาสให)ผู)เรียน ได)มีปฏิสัมพันธ8ช=วยการเรียนรู)เช=น
ความสำคัญและความรับผิดชอบต=อธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม
5) จัดกิจกรรมการเรียนรู)ที่ให)โอกาสให)ผู)เรียน ได)มีโอกาสแสดงออกในการเปJนผู)นำผู)
ตามที่ดีเช=นการทำงานเปJนกลุ=ม
2.1.4.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทำกิจกรรมกลุ=มของผู)เรียน
2) การนำเสนอผลงานเปJนกลุ=ม
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน)าที่ที่ได)รับมอบหมาย
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน
2.1.5 ดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรี ย นรู G ด G า นทั ก ษะการวิ เ คราะห' เ ชิ ง ตั ว เลข การสื ่ อ สาร และการใชG
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดำรงชีวิต

1) สามารถใช)ภาษาเพื่อการสื่อสารได)อย=างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถวิเคราะห8ข)อมูลเชิงตัวเลขหรือใช)เทคนิคทางคณิตศาสตร8และสถิติในการ
3) สามารถรู)เท=าทันและเลือกใช)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและนำเสนอ

ข)อมูลได)
2.1.5.2 กลยุทธ' การสอนที่ใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดการเรียนการสอนที่เน)นการฝIกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ=านการเขียน
และการนำเสนอในชั้นเรียนเปJนภาษาต=างประเทศ
2) จัดการเรียนการสอนที่เน)นการฝIกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ=านการเขียน
และการนำเสนอในชั้นเรียนเปJนภาษาไทย
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู)ให)ผู)เรียนได)สืบค)นข)อมูลด)วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายและเหมาะสมและได)ข)อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค8ที่ต)องการ
4) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยการจั ด ประสบการณ8 ต รงให) ผ ู ) เ รี ย นได) ใ ช)
คณิตศาสตร8เชิงตัวเลขสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห8ข)อมูลด)วยคอมพิวเตอร8 พร)อมกับนำเสนอด)วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
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2.1.5.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมให)ผู)เรียนได)สะท)อนความรู) ความคิด ความเข)าใจ ทักษะการสื่อสาร
ด)านภาษาไทย/ภาษาต=างประเทศ ผ=านสื่อเทคโนโลยีแบบต=างๆ
2) สังเกตพฤติกรรมการใช)เทคโนโลยีระหว=างกิจกรรมการเรียนรู)ในชั้นเรียน และการ
ร=วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนำเสนอ ผลงาน โดยใช)เทคโนโลยี
4) ประเมินจากการทดสอบย=อย ทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค
2.2 หมวดวิชาแกนและวิชาเฉพาะ
2.2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูGดGาน คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูGดGานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค=าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย8สุจริต
2) มีวินัย ตรงต=อเวลา และความรับผิดชอบต=อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเปJนผู)นำและผู)ตาม สามารถทำงานเปJนทีมและสามารถแก)ไขข)อ
ขัดแย)งและลำดับความสำคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟPงความคิดเห็นของผู)อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค=าและศักดิ์ศรี
ของความเปJนมนุษย8
5) เคารพกฎระเบียบและข)อบังคับต=าง ๆ ขององค8กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห8ผลกระทบจากการใช)คอมพิวเตอร8ต=อบุคคลองค8กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1.2 กลยุทธ'การสอนที่ใชGพัฒนาการเรียนรูGดGานคุณธรรม จริยธรรม
1) กำหนดให)มีวัฒนธรรมองค8กร เพื่อเปJนการปลูกฝPงให)นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เน)นการเข)าชั้นเรียนให)ตรงเวลาตลอดจนการแต=งกายที่เปJนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) นักศึกษาต)องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ=มนั้น ต)องฝIกให)รู)หน)าที่ของ
การเปJนผู)นำกลุ=มและการเปJนสมาชิกกลุ=ม
3) ส=งเสริมให)นักศึกษาเกิดจิตสำนึกความซื่อสัตย8 โดยต)องไม=กระทำการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ)านของผู)อื่น เปJนต)น
4) อาจารย8ผู)สอนทุกคนต)องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส=งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช=น การยกย=องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน8แก=
ส=วนรวม เสียสละ
5) ผู)สอนประพฤติตนเปJนแบบอย=างที่ดี
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2.2.1.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข)าชั้นเรียน การส=งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร=วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพร)อมเพรียงของนักศึกษาในการเข)าร=วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน)าที่ที่ได)รับมอบหมาย
5) อาจารย8ผู)สอนประเมินการประพฤติตนเปJนแบบอย=างจากแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ8
2.2.2 ความรูG
2.2.2.1 ผลการเรียนรูGดGานความรูG
1) มีความรู)และความเข)าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร8ธุรกิจ โดยเน)นการเรียนรู)ที่ฝIกทักษะการใช)งาน หรือการฝIกปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร8
2) สามารถวิเคราะห8ปPญหา เข)าใจและอธิบายความต)องการทางคอมพิวเตอร8 รวมทั้ง
ประยุกต8ความรู) ทักษะ และการใช)เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก)ไขปPญหา
3) สามารถวิเคราะห8 ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค8ประกอบ
ต=าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให)ตรงตามข)อกำหนด
4) สามารถติดตามความก)าวหน)าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร8 รวมทั้งการนำไป
ประยุกต8 รวมถึงค)นคว)า ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความก)าวหน)าด)านเทคโนโลยีสารสนเทศและนำไปพัฒนา
ต=อยอดองค8ความรู)ได)ด)วยตนเอง
5) รู) เข)าใจและสนใจพัฒนาความรู) ความชำนาญทางคอมพิวเตอร8อย=างต=อเนื่อง
6) มีความรู)ในแนวกว)างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเข)าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม= ๆ ที่เกี่ยวข)อง โดยนำความรู)ที่ได)รับไปจัดทำโครงงานรายวิชา ที่
สอดคล)องกับระบบการทำงานของหน=วยงานต=าง ๆ ในภาคธุรกิจและตรงตามมาตรฐานสากล
7) มีประสบการณ8ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต8ซอฟต8แวร8ที่ใช)งานได)จริง โดย
การสร)างสรรค8ผ=านโครงงานด)านคอมพิวเตอร8ธุรกิจ
8) สามารถบูรณาการความรู)ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู)ในศาสตร8
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข)อง
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2.2.2.2 กลยุทธ'การสอนที่ใชGพัฒนาการเรียนรูGดGานความรูG
1) ใช)การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน)นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต8ทางปฎิบัติในสภาพแวดล)อมจริง โดยทันต=อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให)เปJนไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ โดยเน)นผู)เรียนเปJนสำคัญ และเน)นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร8 และจัดให)มีการเรียนรู)จากสถานการณ8จริง โดยการศึกษาดูงานหรือสหกิจศึกษา
2) จัดให)มีการเรียนรู)จากสถานการณ8จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู)เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ8ตรงมาเปJนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝIกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยเน)น
การศึกษาค)นคว)าด)วยตนเองจากสื่อการเรียนรู)ต=างๆ และเน)นการเรียนรู)และการแก)ปPญหาด)วยโครงงานรายวิชา
ที่สอดคล)องกับระบบการทำงานของหน=วยงานต=าง ๆ ในภาคธุรกิจ โดยอาศัยความก)าวหน)าของเทคโนโลยีใน
ปPจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.2.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานความรูG
1) การทดสอบย=อย และการทดสอบปฏิบัติ
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ หรือโครงงานรายวิชาที่นักศึกษาจัดทำ
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นำเสนอ
5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การซักถามของนักศึกษาในชั้นเรียน
และสังเกตพฤติกรรมและประเมินความเข)าใจในเนื้อหาของนักศึกษาจากการถาม-ตอบของนักศึกษาในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา และประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานและ
การฝIกประสบการณ8
2.2.3 ทักษะทางป[ญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูGดGานทักษะทางป[ญญา
1) สามารถคิดอย=างมีวิจารณญาณและอย=างเปJนระบบ
2) สามารถสืบค)น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช)ในการแก)ไขปPญหาอย=าง
สร)างสรรค8และมีประสิทธิภาพ
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห8 และสรุปประเด็นปPญหาและความต)องการ
4) สามารถประยุกต8ความรู)และทักษะกับการแก)ไขปPญหาทางคอมพิวเตอร8ได)อย=าง
เหมาะสม
2.2.3.2 กลยุทธ'การสอนที่ใชGพัฒนาการเรียนรูGดGานทักษะทางป[ญญา
1) การคิด วิเคราะห8 สังเคราะห8และแก)ไขปPญหาจากกรณีศึกษา
2) การอภิปรายกลุ=ม เพื่อการศึกษาค)นคว)าการเขียนรายงานและการนำเสนอผลงาน
3) การฝIกปฏิบัติจริง
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2.2.3.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะทางป[ญญา
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช=น ประเมินจาก
การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
2) การทดสอบโดยใช)แบบทดสอบหรือสัมภาษณ8 ตลอดจนรายงานและการนำเสนอ
การปฏิบัตงิ านที่ได)รับมอบหมายในสถานการณ8จริง
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูGดGานทักษะความสัมพันธ'ระหวKางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต=างประเทศกับกลุ=มคนหลากหลายได)อย=าง
มีประสิทธิภาพ โดยใช)ภาษาได)ถูกต)องเหมาะสมกับเวลาและสถานที่
2) สามารถให)ความช=วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก)ปPญหาสถานการณ8
ต=าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู)นำ หรือในบทบาทของผู)ร=วมทีมทำงาน
3) สามารถใช)ความรู)ในศาสตร8มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม โดยใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศช=วยเหลือสังคม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ=ม
5) สามารถเปJนผู)ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก)ไขสถานการณ8ทั้งส=วนตัวและส=วนรวม
พร)อมทั้งแสดงจุดยืนอย=างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ=ม
6) มี ความรั บผิ ดชอบการพั ฒนาการเรี ยนรู ) ทั ้ งของตนเองและทางวิ ชาชี พอย= าง
ต=อเนื่อง และเรียนรู)นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม= ๆ
2.2.4.2 กลยุทธ'การสอนที่ใชGในการพัฒนาการเรียนรูGดGานทักษะความสัมพันธ'ระหวKาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช) ก ารสอนที ่ ม ี ก ารกำหนดกิ จ กรรมให) ม ี ก ารทำงานเปJ น กลุ = ม การทำงานที ่ ต ) อ ง
ประสานงานกับผู)อื่นข)ามหลักสูตร หรือต)องค)นคว)าหาข)อมูลจากการสัมภาษณ8บุคคลอื่น หรือผู)มีประสบการณ8
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู)ด)านทักษะความสัมพันธ8ระหว=างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทำงานกับผู)อื่นได)เปJนอย=างดี โดยจัดกิจกรรมแบบบุคคลและแบบกลุ=ม
เพื่อส=งเสริมให)มีมนุษยสัมพันธ8ร=วมกัน
2) มีความรับผิดชอบต=องานที่ได)รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข)ากับสถานการณ8และวัฒนธรรมองค8กรที่ไปปฏิบัติงานได)เปJน
อย=างดี เปvดโอกาสให)นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เคารพสิทธิ และรับฟPงความคิดเห็นของผู)อื่น
4) มีมนุษยสัมพันธ8ที่ดีกับผู)ร=วมงานในองค8กรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผู)นำ
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2.2.4.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงาน
กลุ=มในชั้นเรียน

2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร=วมกิจกรรมต=าง ๆ และความครบถ)วน
ชัดเจนตรงประเด็นของข)อมูล
2.2.5 ดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรูGดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชG
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใช)เครื่องมือที่จำเปJนที่มีอยู=ในปPจจุบันต=อการทำงานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร8
2) สามารถแนะนำประเด็นการแก)ไขปPญหาโดยใช)สารสนเทศทางคณิตศาสตร8หรือ
การแสดงสถิติประยุกต8ต=อปPญหาที่เกี่ยวข)องอย=างสร)างสรรค8
3) สามารถสื่อสารอย=างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล=าและการเขียน พร)อมทั้งเลือกใช)
รูปแบบของสื่อการนำเสนอได)อย=างเหมาะสม
4) สามารถใช)สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อติดตามข)อมูลข=าวสารอย=างเปJน
ระบบและถ=ายทอดสารสนเทศได)อย=างมีประสิทธิภาพ
2.2.5.2 กลยุทธ'การสอนที่ใชGพัฒนาการเรียนรูGดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู)ในรายวิชาต=าง ๆ ให)นักศึกษาได)วิเคราะห8สถานการณ8
จำลอง และสถานการณ8เสมือนจริง
2) นำเสนอการแก) ป P ญ หาที ่ เ หมาะสม เรี ย นรู ) เ ทคนิ ค การประยุ ก ต8 เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ8
3) การใช)ศักยภาพคอมพิวเตอร8และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่
ได)รับมอบหมาย
2.2.5.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูGดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช)ทฤษฎี การเลือกใช)เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร8และสถิติ ที่เกี่ยวข)อง
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข)อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช)
เครื่องมือต=าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต=าง ๆ ที่มีการนำเสนอต=อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูGจากหลักสูตรรายวิชา (Curriculum
Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูGจากหลักสูตรสูKรายวิชาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 ดGานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม
(2) มีจริยธรรม
3.1.2 ดGานความรูG
(1) สามารถอธิบายถึงความรู)ความเข)าใจในศาสตร8ที่เรียนได)
(2) สามารถบูรณาการความรู)พื้นฐานในรายวิชาต=างๆ ที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาได) หรือ
นำไปใช)เพื่อการดำรงชีวิตได)
3.1.3. ดGานทักษะทางป[ญญา
(1) สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห8อย=างเปJนระบบและมีเหตุผล
(2) แสดงออกถึงความใฝ}รู) สามารถติดตามความก)าวหน)าทางวิชาการอย=างต=อเนื่องในรายวิชา
ที่เรียนได)
(3) สามารถวิเคราะห8สถานการณ8และใช)ความรู)ความเข)าใจในแนวคิดหลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการต=างๆ ในการคิดแก)ปPญหาในสถานการณ8ที่ไม=เคยคาดคิดมาก=อนได)อย=างเหมาะสม
3.1.4. ทักษะความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) แสดงออกถึงความใส=ใจทั้งต=อตนเองและผู)อื่น
(2) สามารถทำงานเปJนกลุ=ม มีความรับผิดชอบต=อตนเองและสังคม
(3) แสดงออกถึงภาวะผู)นำและผู)ตามที่เหมาะสม
3.1.5. ทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถใช)ภาษาเพื่อการสื่อสารได)อย=างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถวิเคราะห8ข)อมูลเชิงตัวเลขหรือใช)เทคนิคทางคณิตศาสตร8และสถิติในการ
ดำรงชีวิต
(3) สามารถรู)เท=าทันและเลือกใช)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและนำเสนอข)อมูลได)
3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูGจากหลักสูตรสูKรายวิชา กลุKม
วิชาแกนและกลุKมวิชาเฉพาะ
1. ดGานคุณธรรมจริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค=าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย8สุจริต
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(2) มีวินัย ตรงต=อเวลา และความรับผิดชอบต=อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปJนผู)นำและผู)ตาม สามารถทำงานเปJนทีมและสามารถแก)ไขข)อขัดแย)งและ
ลำดับความสำคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟPงความคิดเห็นของผู)อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค=าและศักดิ์ศรีของความเปJนมนุษย8
(5) เคารพกฎระเบียบและข)อบังคับต=าง ๆ ขององค8กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห8ผลกระทบจากการใช)คอมพิวเตอร8ต=อบุคคลองค8กรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ดGานความรูG
(1) มีความรู)และความเข)าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเน)นการเรียนรู)ที่ฝIกทักษะการใช)งาน หรือการฝIกปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร8
(2) สามารถวิเคราะห8ปPญหา เข)าใจและอธิบายความต)องการทางคอมพิวเตอร8 รวมทั้งประยุกต8
ความรู) ทักษะ และการใช)เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก)ไขปPญหา
(3) สามารถวิเคราะห8 ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค8ประกอบต=าง ๆ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให)ตรงตามข)อกำหนด
(4) สามารถติดตามความก)าวหน)าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร8 รวมทั้งการนำไปประยุกต8
รวมถึงค)นคว)า ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความก)าวหน)าด)านเทคโนโลยีสารสนเทศและนำไปพัฒนาต=อยอด
องค8ความรู)ได)ด)วยตนเอง
(5) รู) เข)าใจและสนใจพัฒนาความรู) ความชำนาญทางคอมพิวเตอร8อย=างต=อเนื่อง
(6) มีความรู)ในแนวกว)างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข)าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม=ๆที่เกี่ยวข)อง โดยนำความรู)ที่ได)รับไปจัดทำโครงงานรายวิชา ที่สอดคล)องกับ
ระบบการทำงานของหน=วยงานต=างๆ ในภาคธุรกิจและตรงตามมาตรฐานสากล
(7) มีประสบการณ8ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต8ซอฟต8แวร8ที่ใช)งานได)จริง โดยการ
สร)างสรรค8ผ=านโครงงานด)านคอมพิวเตอร8ธุรกิจ
(8) สามารถบูรณาการความรู)ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู)ในศาสตร8อื่นๆ ที่
เกี่ยวข)อง
3. ดGานทักษะทางป[ญญา
(1) คิดอย=างมีวิจารณญาณและอย=างเปJนระบบ
(2) สามารถสืบค)น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช)ในการแก)ไขปPญหาอย=างสร)างสรรค8
และมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห8 และสรุปประเด็นปPญหาและความต)องการ
(4) สามารถประยุกต8ความรู)และทักษะกับการแก)ไขปPญหาทางคอมพิวเตอร8ได)อย=างเหมาะสม
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4. ดGานทักษะความสัมพันธ'ระหวKางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต=างประเทศกับกลุ=มคนหลากหลายได)อย=างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช)ภาษาได)ถูกต)องเหมาะสมกับเวลาและสถานที่
(2) สามารถให)ความช=วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก)ปPญหาสถานการณ8ต=างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู)นำ หรือในบทบาทของผู)ร=วมทีมทำงาน
(3) สามารถใช)ความรู)ในศาสตร8มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม โดยใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศช=วยเหลือสังคม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ=ม
(5) สามารถเปJนผู)ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก)ไขสถานการณ8ทั้งส=วนตัวและส=วนรวม พร)อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย=างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ=ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู)ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย=างต=อเนื่อง และ
เรียนรู)นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม= ๆ
5. ดGานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชGเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช)เครื่องมือที่จำเปJนที่มีอยู=ในปPจจุบันต=อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร8
(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก)ไขปPญหาโดยใช)สารสนเทศทางคณิตศาสตร8หรือการแสดง
สถิติประยุกต8ต=อปPญหาที่เกี่ยวข)องอย=างสร)างสรรค8
(3) สามารถสื่อสารอย=างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล=าและการเขียน พร)อมทั้งเลือกใช)รูปแบบ
ของสื่อการนำเสนอได)อย=างเหมาะสม
(4) สามารถใช)สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อติดตามข)อมูลข=าวสารอย=างเปJนระบบและ
ถ=ายทอดสารสนเทศได)อย=างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping)
= ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู5

ทักษะทางป<ญญา

3.2

ทักษะความสัมพันธ@ ทักษะการวิเคราะห@
ระหวAางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช5เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3











ชื่อวิชา
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

1. กลุ?มวิชามนุษยศาสตรWและสังคมศาสตรW
101-101
101-102
101-103
101-104
101-105
101-106
101-107
101-108
101-109
101-110
101-111
101-112
101-113
101-114
101-115
101-116

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความเปCนพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก
การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเปCนผูQนำ
การบริหารการเงินอยTางชาญฉลาด
เปXดโลกชุมชนและการเรียนรูQผTานกิจกรรม
การเมืองและกฎหมายใกลQตัว
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต





















































หลักตรรกศาสตร+และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู<ตลอดชีวิต





มนุษยสัมพันธ_และการพัฒนาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
อาเซียนในโลกยุคใหมT
อารยธรรมศึกษา
ทักษะการศึกษา
จิตวิทยาทั่วไป
สังคมวิทยาเบื้องตQน
หลักเศรษฐศาสตร_
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คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู5

ทักษะทางป<ญญา

ชื่อวิชา

2. กลุ?มวิชาภาษาและการสื่อสาร

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1










101-201
101-202
101-203
101-204
101-205
101-206
101-207
101-208
101-209
101-210
101-211
101-212
101-213
101-214

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขQอสอบมาตรฐาน
การเขียนโคQดคอมพิวเตอร_สำหรับทุกคน
ภาษาจีน 1
ภาษาจีน 2
ภาษาญี่ปุdน 1
ภาษาญี่ปุdน 2
ภาษาเกาหลี 1
ภาษาเกาหลี 2




101-301
101-302
101-303
101-304

ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
วิทยาการขQอมูลและจินตภาพ
เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสรQางนวัตกรรม
และธุรกิจใหมT









3. กลุ?มวิชาวิทยาศาสตรWและคณิตศาสตรW



3.2

ทักษะความสัมพันธ@ ทักษะการวิเคราะห@
ระหวAางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช5เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
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คุณธรรม
จริยธรรม
รหัสวิชา

ความรู5

ทักษะทางป<ญญา

ชื่อวิชา
1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

ทักษะความสัมพันธ@ ทักษะการวิเคราะห@
ระหวAางบุคคล เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และความรับผิดชอบ และการใช5เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3

101-305
101-306
101-307
101-308
101-309
101-310
101-311
101-312
101-313
101-314
101-315

อินเทอร_เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน
หQองทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร_สำหรับการศึกษาและการทำงาน
ชีวิตกับสิ่งแวดลQอม
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
เคมีในชีวิตประจำวัน
คณิตศาสตร_ในชีวิตประจำวัน
สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห_ขQอมูล
คณิตศาสตร_ในอารยธรรม
สถิติความนTาจะเปCน


































































































101-401
101-402
101-403
101-404
101-405
101-406

ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย
ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแหTงชีวิต
นิยมไทยและอัศจรรย_ในสยาม
การตามหาและออกแบบความฝiน
โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำรงชึวิต
การถTายภาพเชิงสรQางสรรค_































4. กลุ?มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตรW
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คุณธรรม
จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม
1.2 มีจริยธรรม

ความรู5
2.1 สามารถอธิบายถึงความรูQ
ความเขQาใจในศาสตร_ที่เรียนไดQ
2.2 สามารถบูรณาการความรูQพื้นฐาน
ในรายวิชาตTางๆ ที่เรียนกับการ
เรียนในสาขาวิชาไดQ หรือนำไปใชQ
เพื่อการดำรงชีวิตไดQ

ทักษะทางป<ญญา
3.1 สามารถแสดงออกถึงการคิด
วิเคราะห_อยTางเปCนระบบและมี
เหตุผล
3.2 แสดงออกถึงความใฝdรูQ สามารถ
ติดตามความกQาวหนQาทางวิชาการ
อยTางตTอเนื่องในรายวิชาที่เรียนไดQ
3.3 สามารถวิเคราะห_สถานการณ_และ
ใชQความรูQความเขQาใจในแนวคิด
หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการ
ตTางๆ ในการคิดแกQปiญหาใน
สถานการณ_ที่ไมTเคยคาดคิดมา
กTอนไดQอยTางเหมาะสม

ทักษะความสัมพันธ@
ระหวAางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 แสดงออกถึงความใสTใจทั้งตTอ
ตนเองและผูQอื่น
4.2 สามารถทำงานเปCนกลุTม มีความ
รับผิดชอบตTอตนเองและสังคม
4.3 แสดงออกถึงภาวะผูQนำและ
ผูQตามที่เหมาะสม

ทักษะการวิเคราะห@เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช5เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 สามารถใชQภาษาเพื่อการสื่อสารไดQ
อยTางมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถวิเคราะห_ขQอมูลเชิงตัวเลข
หรือใชQเทคนิคทางคณิตศาสตร_และ
สถิติในการดำรงชีวิต
5.3 สามารถรูQเทTาทันและเลือกใชQ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สือ่ สารและนำเสนอขQอมูลไดQ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา กลุ?มวิชาแกนและวิชาเฉพาะ (วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก)
= ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม และจริยธรรม

รายวิชาผลการเรียนรู5
1

2

3

o

o




กลุ%มวิชาแกน
130-104 เศรษฐศาสตร/ธุรกิจ
130-302 กฎหมายธุรกิจ
130-405 การจัดการเชิงกลยุทธ/เพื่อการแขGงขัน
131-103 การบัญชีการเงิน 1
131-104 การบัญชีการเงิน 2
131-204 การบัญชีบริหาร
132-203 การเงินธุรกิจ




o
o




4

o

 
 

o
o

5

6

ความรู5
7

1

2

3



 o
o o 


 

4

5

ทักษะทางป<ญญา
6

7

8

1

2



o



o
o
o

o



134-201 หลักการจัดการ







136-301 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน









o

3

4

5

6

ทักษะการวิเคราะห@
1

2

4

o

o
o
o
o





3

o

o
o
o





2


o







1



133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล

o

4


o




3

ทักษะความสัมพันธ@ระหวAาง
บุคคล และความรับผิดชอบ





o
o

o


o
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คุณธรรม และจริยธรรม

รายวิชาผลการเรียนรู5
กลุ%มวิชาเฉพาะ
กลุGมวิชาเอกบังคับ
137-202 ระบบสารสนเทศและการใชTงานสำหรับองค/กร
191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต0ใช3ฐานข3อมูลทางธุรกิจ
191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ
191-203 โครงสรTางขTอมูลและอัลกอริทึม
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานขTอมูล
191-301 การวิเคราะห/และออกแบบระบบงานธุรกิจ
191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ
191-305 วิทยาศาสตร/ขTอมูล
191-306 การจัดทำเหมืองข0อมูลและการวิเคราะห8ข0อมูลทางธุรกิจ
191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอร/
191-413 การพัฒนาซอฟต/แวร/ธุรกิจบนอุปกรณ/ไรTสาย
191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีธุรกิจ Startup
191-416 การตลาดออนไลน/และสื่อทางสังคม
191-417 อินเทอร/เน็ตของสรรพสิ่งและปfญญาประดิษฐ/
สำหรับงานธุรกิจ

1

2

3

4










5

ความรู5

6

7































































3






4

5

6

7



8






























































1

2

3



3

4
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คุณธรรม และจริยธรรม

รายวิชาผลการเรียนรู5
กลุGมวิชาเอกเลือก
190-490 เตรียมสหกิจศึกษา
190-491 สหกิจศึกษา
191-303 การจัดการทรัพยากรเครือขGาย
191-405 การแกTปfญหาคอมพิวเตอร/พื้นฐาน
191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ
191-418 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง
191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล
191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล
191-421 ศึกษาเฉพาะเรื่องดTานธุรกิจดิจิทัล
รวมทั้งหมด

1

2

















3

4



ความรู5

5

6

7































2















4





7





8






1































































2





แ








3

4

5





6






























ทักษะการวิเคราะห@
1

3









































2

4















1







4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ3 ในการให7ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป7นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม วBาดCวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1 นักศึกษามีสิทธิ์เขCาสอบในรายวิชาใด จะตCองมีเวลาเรียนไมBนCอยกวBา รCอยละ 80 ของชั่วโมงที่มีการ
สอนในวิชานั้น
1.2 สัญลักษณTของการวัดผล
ผลการสอบของแตBละรายวิชา จะวัดออกมาเป7นลำดับขั้น (Grade) มีแตCมระดับคะแนนดังนี้
ลำดับขั้น

ความหมาย

แต7มระดับคะแนน

A
ดีเยี่ยม
4.00
B+
ดีมาก
3.50
B
ดี
3.00
C+
คBอนขCางดี
2.50
C
พอใชC
2.00
D+
อBอน
1.50
D
อBอนมาก
1.00
F
ตก
0.00
การใหC F จะกระทำไดCดังนี้
- นักศึกษาเขCาสอบและสอบตก หรือทุจริตในการสอบ
- นักศึกษาขาดสอบไมBไดCรับอนุมัติจากอธิการบดี
- นักศึกษาไมBมีสิทธิเขCาสอบเนื่องจากไดCรับการตัดสินวBาเวลาเรียนไมBถึงรCอยละ 80 ในรายวิชานั้น
1.3 นอกจากจั ดลำดั บขั ้ นทั ้ ง 8 ดั งกลB าวแลC ว ผลการศึ กษาของรายวิ ชาหนึ ่ งๆ อาจจะแสดงไดC ดC วย
สัญลักษณTตBอไปนี้
สัญลักษณ3
ความหมาย
W
S
U
I
P
AU

เพิกถอนโดยไดCรับอนุมัติ
การเรียนเป7นที่พอใจ
การเรียนไมBเป7นที่พอใจ
การวัดผลไมBสมบูรณT
การสอนยังไมBสิ้นสุด
การลงทะเบียนเพื่อรBวมฟÅง

(Withdraw with Permission)
(Satisfactory)
(Unsatisfactory)
(Incomplete)
(In Progress)
(Audit)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู7ขณะนักศึกษายังไมSสำเร็จการศึกษา
1) การทวนสอบในระดับรายวิชา ดำเนินการทบทวนสอบดCวยวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบตBาง ๆ
อาทิ การทดสอบ การสอบถาม การสัมภาษณT และการสังเกต โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการทวนสอบใหCเป7นไปตามความเหมาะสมและถูกตCอง
2) ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูCของนักศึกษาเป7นสBวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาพิจารณาขCอสอบและ
คBาระดับคะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู7หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูCของนักศึกษา เนCนศึกษาสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต และนำผลการศึกษาที่ไดCมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรอยBางตBอเนื่อง รวมทั้งการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ การศึกษาจะ
ดำเนินการตBอไปนี้
(1) ศึกษาการไดCงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตBละรุBนที่จบการศึกษา ดCานของ
ระยะเวลาในการหางานทำ การประกอบอาชีพ และอัตราเงินเดือน
(2) ศึกษาความพึงพอใจของการผูCใชCบัณฑิต โดยการสBงแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูC
ความสามารถ และทักษะของบัณฑิต
(3) ศึกษาความเห็นจากผูCทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรืออาจารยTพิเศษ เกี่ยวกับ
ความพรCอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวขCองกับกระบวนการเรียนรูC และการพัฒนาองคT
ความรูCของนักศึกษา
(4) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป7นรูปธรรม อาทิ (ก) จำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาเอง (ข)
จำนวนสิทธิบัตร (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคTกรที่ทำประโยชนTตBอสังคม เป7นตCน
3. เกณฑ3การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วย
การศึกษาไม่สงู กว่าระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 ข้อ NO การให้อนุปริญญา หรือปริญญา โดยนักศึกษา
จะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนีT
O. ศึกษาครบรายวิชาและเกณฑ์อนWื ๆ ทีกW าํ หนดไว้ในหลักสูตร
N. ได้แต้มเฉลียW สะสมไม่ตWาํ กว่า N.ZZ
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[. มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศกั ดิศรี
] แห่งปริญญานันT
สําหรับการให้อนุปริญญาออกให้แก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึWงวิชาใดก่อนถึง
ขันT ได้รบั ปริญญาตรี หรือผูท้ สWี อบได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี และได้แต้มคะแนนเฉลียW
สะสมตํWากว่าเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่ไม่ตWาํ กว่าเกณฑ์ทกWี าํ หนดในกฎกระทรวง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย0และบุคลากร
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย3ใหมS
1.1 ศูนย3พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสยามจัดให7มีการปฐมนิเทศอาจารย3ใหมS โดยอาจารยTใหมB
ทุกคนเขCากิจกรรมปฐมนิเทศ ประกอบดCวย
1.1.1 นโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 บทบาทหนCาที่และความรับผิดชอบของอาจารยTตามพันธกิจทั้ง 4 ดCาน
1.1.3 สิทธิประโยชนTของอาจารยTและกฏระเบียบตBาง ๆ
1.1.4 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมตBาง ๆของมหาวิทยาลัย
1.1.5 มีการจัดทำเอกสารเป7นคูBมือสำหรับอาจารยTใหมB และคำแนะนำการเป7นอาจารยTที่ปรึกษา
1.1.6 กลยุทธTและวิธิการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
1.1.7 การทำเคCาโครงรายวิชา แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน
1.1.8 การทำวิจัยในชั้นเรียน
1.1.9 คุณธรรม และจริยธรรม
1.2 คณะมอบหมายอาจารย3อาวุโสเป\นอาจารย3พี่เลี้ยง โดยมีหนCาที่
1.2.1 ใหCคำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อสBงเสริมใหCเรียนรูCและปรับตนเองเขCาสูBการเป7นอาจารยTในคณะ
1.2.2 แนะนำแนวทางการพัฒนาผูCเรียนดCวยเทคนิคการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรม
1.2.3 ใหCคำแนะนำและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตCองสอนคูBกับอาจารยTอาวุโส
1.2.4 ประเมินและติดตามความกCาวหนCาในการปฏิบัติงานของอาจารยTใหมB
1.3 อาจารย3ทุกคนได7รับการพัฒนาอยSางทั่วถึง ในดCานจัดการเรียนการสอน และความรูCที่ทันสมัย ตลอดจน
การวิ จ ั ย โดยจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาวิ ช าการภายในคณะและสB ง เสริ ม ใหC เ ขC า รB ว มประชุ ม สั ม มนา และอบรมใน
สถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
1.3.1 สนับสนุนใหCเขCารBวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป7นโครงการที่จัดโดยศูนยT
พัฒนาการเรียนการสอน โครงการพัฒนาวิชาการของคณะตBางๆ และโครงการพัฒนาวิชาการของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.3.2 สนับสนุนใหCเขCารBวมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เชBน การประชุมวิชาการที่
จัดโดยองคTกรวิชาชีพ จัดโดยมหาวิทยาลัยตBางๆ ในประเทศไทย
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1.3.3 อาจารยTทุกคนในคณะฯ ตCองเขCารBวมการอบรมอยBางนCอยปéการศึกษาละ 2 ครั้ง
1.3.4 ศึ ก ษาดู ง านอบรมในตB า งประเทศ คณะฯ จั ด โครงการดู ง านตB า งประเทศแกB อ าจารยT ปé
การศึกษาละ 1 ครั้ง ในภาคการศึกษาที่ 1
2. การพัฒนาความรู7และทักษะให7แกSคณาจารย3และบุคลากร
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลดCานการสอนและการประเมินผลอยBางมีสBวนรBวมระหวBางผูCสอน
ผูCบริหาร และผูCเรียน โดยอาจารยTทุกคนตCองประเมินผลดCานการสอนของตนใน Portfolio รายวิชา นักศึกษาตCอง
ประเมินการสอนของอาจารยTผBานทางอินเทอรTเน็ตกBอนรับทราบเกรดของแตBละรายวิชา
2.1.2 สBงเสริมใหCอาจารยTเขCารBวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน / ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนประจำปéตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ที่จัดโดย
ศูนยTพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสยาม
2.1.3 กำหนดใหCมีการวิจัยในชั้นเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยามที่ทุกรายวิชาตCองสBง
ผลการวิจัยในชั้นเรียนเมื่อสิ้นสุดการสอนภายใน 1 เดือน
2.1.4 พัฒนาทักษะการใชCเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยสBงเสริมใหCทุกรายวิชาทำ eLearning
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด7านอื่น ๆ
2.2.1 สBงเสริมใหCอาจารยTสอบประกาศนียบัตรทางดCานวิชาการ/วิชาชีพตBางๆ เชBน Microsoft
Certificate
2.2.2 พัฒนาและสBงเสริมใหCอาจารยTเขียนตำราและเอกสารประกอบการสอน
2.2.3 พัฒนาการเขCาสูBตำแหนBงทางวิชาการ
2.2.4 พัฒนาคุณวุฒิใหCสูงขึ้น
2.3 การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกSบุคลากรสายสนับสนุน
2.3.1 คณะฯ จัดประเมินผลการทำงานในคณะเมื่อสิ้นสุดปéการศึกษาทุกปé และใหCบุคลากรสาย
สนับสนุนเขCารBวมการประชุมดCวย
2.3.2 คณะฯ เสริ ม ทั ก ษะการทำงานที ่ ท ั น สมั ย ใหC แ กB บ ุ ค ลากรทุ ก คน โดยจั ด ใหC บ ุ ค ลากรสาย
สนับสนุนเขCารBวมการประชุมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑTมาตรฐาน
หลักสูตร ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาอุดมศึกษาแหBงชาติ คือคุณสมบัติของอาจารยTประจำ
หลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิ หรือดำรงตำแหนBงทางวิชาการเป7นไปตามเกณฑTมาตรฐานหลักสูตร และมีการปรับปรุง
หลั ก สู ต รตามกรอบระยะเวลาที ่ ก ำหนด หลั ก สู ต รมี ก ารดำเนิ น งานเกี ่ ย วกั บ อาจารยT ต ามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑTมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 อาจารยTผูCรับผิดชอบหลักสูตร
1.1.1 มีอาจารยTผูCรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทำหนCาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนการ
สอน ตั้งแตBการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
1.1.2 มีอาจารยTผูCรับผิดชอบหลักสูตรไมBนCอยกวBา 5 คน ตCองอยูBประจำหลักสูตรนั้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา โดยจะเป7นอาจารยTผูCรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวBา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมBไดC
1.1.3 อาจารยTผูCรับผิดชอบหลักสูตรตCองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธTกับสาขาวิชาที่เปíดสอน ขั้นต่ำปริญญาโท
หรือเทียบเทBาที่มีตำแหนBงทางวิชาการไมBต่ำกวBาผูCชBวยศาสตราจารยT และมีผลงานทางวิชาการที่ไดCรับการเผยแพรB
ตามหลักเกณฑTที่กาหนดในการพิจารณาแตBงตั้งใหCบุคคลดำรงตำแหนBงทางวิชาการอยBางนCอย 1 รายการในรอบ 5
ปéยCอนหลัง
1.2 อาจารยTประจำหลักสูตร
กำหนดใหCอาจารยTประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธTกับสาขาวิชาที่เปíดสอนขั้นต่ำปริญญาโท หรือ
เทียบเทBาที่มีตำแหนBงทางวิชาการไมBต่ำกวBาผูCชBวยศาสตราจารยT และมีผลงานทางวิชาการที่ไดCรับการเผยแพรBตาม
หลักเกณฑTที่กาหนด ในการพิจารณาแตBงตั้งใหCบุคคลดำรงตาแหนBงทางวิชาการอยBางนCอย 1 รายการในรอบ 5 ปé
ยCอนหลัง
2. บัณฑิต
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ ของหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ จัดใหCมีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหCผูCเรียนมีความรูCใน
วิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ พ.ศ. 2552 คือเป7นผูC
มีความรูC มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตTใชCความรูCเพื่อการดำรงชีวิตใน
สังคมไดCอยBางมีความสุขทั้งรBางกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณTของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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คือ

2.1 สBงเสริมสนับสนุนใหCบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ พ.ศ. 2552
2.1.1 ดCานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 ดCานความรูC
2.1.3 ดCานทักษะทางปÅญญา
2.1.4 ดCานทักษะความสัมพันธTระหวBางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.5 ดCานทักษะการวิเคราะหTเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชCเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 รCอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดCงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปé

โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษไดCงาน
ทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดCประจำภายในระยะเวลา 1 ปé นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษาในปéการศึกษานั้นๆ ไมBนCอยกวBารCอยละ 70
3. นักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล มีระบบและกลไก การรับนักศึกษาใหมB คือ
1. เริ่มจากการกำหนด คุณสมบัติผูCสมัครเรียนโดยคุณสมบัติของผูCเขCาศึกษา จะตCองเป7นผูCสำเร็จการศึกษา
ไมBต่ำกวBาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นหรือเทียบเทBา นอกจากนี้ยังกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผูCเรียนที่ยัง
ไมBผBานการเรียนวิชาที่เกี่ยวขCองกับการพัฒนาโปรแกรมใหCเขCารBวมโครงการปรับพื้นฐานดCานการพัฒนาโปรแกรม
2. ทำประวัติผูCสมัคร
3. มีการตรวจสอบเอกสารการสมัครของนักศึกษาจากสำนักรับสมัคร
4. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
5. กรณีนักศึกษาจบการศึกษาระดับ ปวส. หรือกำลังเรียนระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่น จะมีการแตBงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบผลการเรียนเพื่อเทียบโอนรายวิชา โดยเทียบโอนรายวิชาไดCไมBเกิน 2 ใน 3 ของจำนวน
หนBวยกิตทั้งหมดของหลักสูตร
3.1 การสนับสนุนและการใหCคำแนะนำนักศึกษา
3.1.1 การใหCคำปรึกษาดCานวิชาการและอื่น ๆ แกBนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมีการแตBงตั้งอาจารยTที่ปรึกษาทาง
วิชาการใหCแกBนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปÅญหาในการเรียนสามารถปรึกษา กับอาจารยTที่ปรึกษาทางวิชาการ
ไดC โดยอาจารยTของหลักสูตร ทุกคนจะตCองทำหนCาที่อาจารยTที่ปรึกษาทางวิชาการใหCแกBนักศึกษา และทุกคนตCอง
กำหนดชั่วโมงใหCคำปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหCนักศึกษาเขCาปรึกษาไดC นอกจากนี้ ตCองมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพื่อใหCคำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแกBนักศึกษา
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3.1.2 การอุทธรณTของนักศึกษา
การอุทธรณTของนักศึกษาเป7นไปตามกฎระเบียบของสำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย
สยาม โดยนักศึกษาตCองใชCแบบฟอรTม คำรCองทั่วไป เพื่อยื่นตBอนายทะเบียน โดยระบุเรื่องที่ตCองการยื่นคำรCอง
พรCอมเหตุผลประกอบ การพิจารณาคำรCองจะกระทำแลCวเสร็จภายใน 7 วัน
3.2 ความตCองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูCใชCบัณฑิต
3.2.1 ความตCองการบุคลากรดCานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย
นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดCงานทำไมBเกิน 1 ปé
3.2.2 จากผลสำรวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบวBาผูCใชCบัณฑิตตCองการบัณฑิตที่มีความรูCในแนว
กวCาง ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจึงเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขCาใจ
ผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดจากเทคโนโลยีใหมB ๆ
3.3 การประกันคุณภาพดCานนักศึกษา
3.3.1 การรับนักศึกษา
เกณฑTที่ใชCในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปรBงใส ชัดเจนและสอดคลCองกับคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชCในการคัดเลือก ขCอมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหCไดC
นักศึกษาที่มีความพรCอมทางปÅญญา สุขภาพกายและจิต ความมุBงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอเพื่อใหC
สามารถสำเร็จการศึกษาไดCตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยดำเนินการดังตBอไปนี้
1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
2) มีการนำระบบกลไกไปสูBการปฏิบัติ /ดำเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป7นรูปธรรม
3.3.2 การสBงเสริมและพัฒนานักศึกษา
การสBงเสริมและพัฒนานักศึกษาดำเนินการดังตBอไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา
2) มีการนำระบบและกลไกไปสูBการปฏิบัติและดำเนินการ
3) มีการประเมินกระบวนการ
4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
5) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป7นรูปธรรม
3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดำเนินการดังตBอไปนี้
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1) การคงอยูBของนักศึกษา
2) การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขCอรCองเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย3
หลักสูตรมีระบบการรับและแตBงตั้งอาจารยTประจำหลักสูตร มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยT
ตั้งแตBระบบการรับอาจารยTใหมB การคัดเลือกอาจารยTคุณสมบัติ ความรูC ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมี
ความกCาวหนCาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารยTดังนี้
4.1. การบริหารคณาจารยT
4.1.1 การรับอาจารยTใหมB
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
คัดเลือกอาจารยTใหมBใหCเป7นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยาม มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
• กำหนดคุ ณ สมบั ต ิ อ าจารยT ต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
คอมพิวเตอรT คือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอรTหรือสาขาที่เกี่ยวขCอง และมีความสามารถใน
การใชCภาษาอังกฤษ
• ประกาศและเสาะหาผูCมีคุณสมบัติตามตCองการ
• สืบคCนประวัติ และคุณสมบัติของผูCสมัครจากแหลBงขCอมูลที่เชื่อถือไดCอยBางเป7น
ระบบและมีการตรวจสอบขCอมูลอยBางเป7นธรรม
• ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชCสื่อการศึกษา
• เสนอแตBงตั้งและประเมินการปฏิบติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.1.2 การมีสBวนรBวมของคณาจารยTในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
• อาจารยTและผูCเรียนรBวมประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดยอาจารยTประเมิน
ใน portfolio รายวิชา นักศึกษาประเมินทาง Internet กBอนรับเกรดแตBละรายวิชา
• อาจารยTและผูCบริหารรBวมสัมมนาหลักสูตรและประเมินการจัดการเรียนการ
สอนเมื่อสิ้นสุดปéการศึกษา
• ผูCประสานงานรายวิชา จัดสัมมนารBวมกับอาจารยTในกลุBมวิชาเดียวกัน นำผลการ
ประเมินมาวางแผน ทบทวนการจัดการเรียนการสอน และเป7นขCอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
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4.1.3 การแตBงตั้งคณาจารยTพิเศษ
• คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การจั ด จC า งอาจารยT พ ิ เ ศษเฉพาะหั ว ขC อ เรื ่ อ งที่
ตCองการความเชี่ยวชาญพิเศษ
• การจัดจCางอาจารยTพิเศษ ตCองเสนอแผนลBวงหนCาอยBางนCอย 1 ภาคการศึกษา
• จัดใหCมีการประเมินการสอนของอาจารยTพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
4.2 การประกันคุณภาพดCานหลักสูตร
4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารยT
ดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารยTดังตBอไปนี้
1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารยT
2) มีการนำระบบและกลไกไปสูBการปฏิบัติและดำเนินงาน
3) ประเมินกระบวนการการดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารยT
4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
4.2.2 คุณภาพอาจารยT

หลักสูตรรCอยละ 20 ขึ้นไป

1) อาจารยTตCองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรCอยละ 20 ขึ้นไปของอาจารยTประจำหลักสูตร
2) อาจารยTตCองมีตำแหนBงทางวิชาการรCอยละ 60 ขึ้นไปของอาจารยTประจำหลักสูตร
3) มีคBารCอยละของผลรวมถBวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยTผูCรับผิดชอบ

4.2.3 ผลที่เกิดกับอาจารยT
มีการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับอาจารยTดังนี้
1) การคงอยูBของอาจารยT
2) ความพึงพอใจของอาจารยT
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู7เรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ไดCบริหารจัดการหลักสูตรใหCมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยBางตBอเนือ่ ง การกำหนดผูสC อนจะพิจารณาระบบผูสC อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตBละ
รายวิชาการประเมินผูCเรียน ใหCมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ
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5.1 การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรCางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณบดีทำหนCาที่จัดการเรียนการ
สอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหCเป7นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2552 และ
วัตถุประสงคTของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑTมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2552 (TQF)
5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรCางคณะ คือ คณบดี คณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหนCาที่
บริหารจัดการหลักสูตรใหCเป7นไปตามเกณฑTมาตรฐานและวัตถุประสงคTของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหนBวยงาน
เลขานุการคณะทำหนCาที่ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากรการจัดการ
5.1.3 มี คณะกรรมการประจำหลั กสู ตร ทำหนC าที ่ กำหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิ บั ติ การ
ดังตBอไปนี้
1) รBวมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงคTของหลักสูตรใหCสอดคลCองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแหB ง ชาติ และแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย โดยยึ ด มาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ใน
ระดับอุดมศึกษา
2) กำหนดคุณสมบัติผูCเขCาศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหCมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ตCองการ
3) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหCสอดคลCองกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพแปลงหลักสูตรใหCสอดคลCองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพแปลง
หลักสูตรสูBกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชCหลักสูตร
4) เสนออาจารยTผูCสอนในแตBละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาทำ
การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
5) สBงเสริม สนับสนุนอาจารยTในหลักสูตรใหCพัฒนาตนเองอยBางตBอเนื่อง
6) รับผิดชอบในการกำหนดแหลBงฝôกประสบการณTวิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารยT จัด
อาจารยTนิเทศ เตรียมความพรCอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝôกประสบการณTวิชาชีพ
7) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสรCางปรับปรุงหCองปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณT ครุภัณฑTและอื่น ๆ อันจะเอื้อตBอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การเตรียมความพรCอมกBอนการเปíดการเรียนการสอน
1) แตBงตั้งอาจารยTประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธTกับสาขาวิชา
2) หลักสูตรมอบหมายผูCสอนเตรียมความพรCอมในเรื่องอุปกรณTการเรียนการสอน สื่อ
การสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการเรียนการสอนและ
การจัดทำรายงาน
5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจัดทำระบบสังเกตการณTจัดการ
เรียนการสอน เพื่อใหCทราบปÅญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูCสอน
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลสนับสนุนใหCผูCสอนจัดกระบวนการ
เรียนรูCที่เนCนความใฝöรูCของผูCเรียน และใชCสื่อประสมอยBางหลากหลาย
3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
จัดทำระบบการประเมินผลผูCสอน โดยผูCเรียน ผูCสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูCสอนประเมินผลรายวิชา
4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลติดตาม
ผลการประเมินคุณภาพการสอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตBละปé หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
ดิจิทัลจัดทำรBางรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปé ซึ่งประกอบดCวยผลการประเมินคุณภาพการสอน
รายงานรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอตBอคณบดี
6) คณะกรรมการประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจัดประชุม
อาจารยTประจำหลักสูตรเพื่อวิเคราะหTผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปé และใชCขCอมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธT
การสอนทักษะของอาจารยTผูCสอนในการใชCกลยุทธT การสอน และสิ่งอานวยความสะดวกที่สBงผลกระทบตBอคุณภาพ
ของหลักสูตร และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี
5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร
5.3.1 จัดทำมาตรฐานขั้นต่ำของการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลใหC
บังเกิดประสิทธิผล
5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคTของบัณฑิตกBอนสาเร็จการศึกษา
5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารยTชัดเจน และแจCงใหCผูCเกี่ยวขCองทราบ
5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตBอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ทุก
ภาคการศึกษา
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5.3.5 เมื่อครบรอบ 4 ปé หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลเสนอแตBงตั้ง
ผูCทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม รBางรายงานผลการดำเนินงาน
หลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปéสุดทCายกBอนสำเร็จการศึกษา และผูCใชCบัณฑิต
5.3.6 แตBงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑTของ สกอ.
เพื่อใหCมีการปรับปรุงหลักสูตรอยBางนCอยทุก 5 ปé โดยนำความคิดเห็นของผูCทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหมB ผูCใชCบัณฑิต การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตBอลักษณะที่พึงประสงคTของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
5.4 การประกันคุณภาพดCานหลักสูตร
5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ดำเนินการเกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขCอมูลที่ใชCในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคT
ของหลักสูตร
2) ปรับปรุงหลักสูตรใหCทันสมัยตามความกCาวหนCาของวิชาการสาขา
2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.2) มีการนำระบบกลไกสูBการปฏิบัติและดำเนินงาน
2.3) มีการประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
2.4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5.4.2 การวางระบบผูCสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผูCสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1) กำหนดผูCสอน
2) การกำกับติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ. 3 – 4
3) กำกับกระบวนการเรียนการสอน
4) จัดการเรียนการสอนที่มีการฝôกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5) บูรณาการพันธกิจตBาง ๆ เขCากับการเรียนการสอน โดยดำเนินการดังตBอไปนี้
5.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการวางระบบผูCสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
5.2) นำระบบกลไกสูBการปฏิบัติและดำเนินงาน
5.3) ประเมินกระบวนการ
5.4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน
5.5) ดำเนินการตามวงจร PDCA
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5.4.3 การประเมินผูCเรียน
ดำเนินการประเมินผูCเรียนดังนี้
1) ประเมินผลการเรียนรูCตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ
2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูCของนักศึกษา
3) กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6
และ มคอ. 7) โดยดำเนินการดังนี้
3.1) มีระบบกลไกเกี่ยวกับการประเมินผูCเรียน
3.2) มีการนำระบบกลไกไปสูBการปฏิบัติและดำเนินงาน
3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูCเรียน
3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน
3.5) เรียนรูCโดยดำเนินการตามวงจร PDCA
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู7
มีบุคลากรฝöายสนับสนุนของหลักสูตร ซึ่งประสานงาน จัดซื้อจัดหาทรัพยากรการเรียน การสอน อำนวย
ความสะดวกในการใชCทรัพยากร และประเมินความเพียงพอและความตCองการใชCทรัพยากรของผูCสอน
6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
6.1.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลจัดสรรงบประมาณประจำปé เพื่อจัดซื้อ
ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณT และวัสดุครุภัณฑTคอมพิวเตอรTอยBางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และสรCางสภาพแวดลCอมใหCเหมาะสมกับการเรียนรูCดCวยตนเองของนักศึกษา
6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูBเดิม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมีความพรCอมดCานหนังสือ ตำรา และ
การสืบคCนผBานฐานขCอมูลโดยมีสำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดCานการบริหารจัดการและดCานอื่น ๆ รวมถึง
ฐานขCอมูลที่จะใหCสืบคCน สBวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณTที่ใชCสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอยBางพอเพียง
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1. สถานที่และอุปกรณTการสอน
การสอน การปฏิบัติการและการทำวิจัย ใชCสถานที่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สยาม รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณTการสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
ลำดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
จำนวน หนBวย
1.
อุปกรณTคอมพิวเตอรT สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
512
ชุด
2.
อุปกรณTกลCองถBายภาพนิ่งดิจิทัล (Digial Camera) รุBน Canon IX 970 IS
1
ตัว
3.
กลCองบันทึกวีดิทัศนTระบบดิจิทัล (Ditital Video Camera)
3.1) ยี่หCอ Sony Handycam รุBน DCR-TRV33 E
1
ตัว
3.2) ยี่หBอ Sony Handycam รุBน HDR-XR100/PK1
1
ตัว
4.
เครื่องฉายภาพวีดีโอ และคอมพิวเตอรT ( LCD Projector)
4.1) LCD Projector NEC VT 47 (หCอง 3-101, 3-102, 3-404)
3
เครื่อง
4.2) LCD Projector NEC VT 49 (หCอง 3-301)
1
เครื่อง
4.3) LCD Projector NEC VT660 (หCอง 3-102)
1
เครื่อง
4.4) LCD Projector NEC NP-410 G
6
เครื่อง
(หCอง 3-204, 3-205, 3-402, 3-403, 12-801/1, 12-802)
4.5) LCD Projector Epson Emp-X5 (หCอง 3-204)
1
เครื่อง
4.6) LCD Projector NEC VT 700 G (หCอง 3-501)
1
เครื่อง
5.
โทรทัศนTสี 29"
6
เครื่อง
6.
เครื่องพิมพT LaserJet
6.1) Printer Hp LaserJet 1022n
1
เครื่อง
6.2) Printer Hp LaserJet 1100
1
เครื่อง
6.3) Printer Hp LaserJet 1020
1
เครื่อง
7.
เครื่องพิมพT Inkjet
2
เครื่อง
7.1) Printer HP DeskJet 820Cxi
1
เครื่อง
7.2) Printer Epson Stylus photo 1390
1
เครื่อง
8.
Wireless Presenter with Laser Pointer
1
ตัว
9.
Scanner Hpscanjet 5100C
1
เครื่อง
10. Tablet - G-Pen F509
20
ชุด
11. Notebook Compaq รุBน V2024AP
1
เครื่อง
12. LCD TV 42" LG 42LH20R
2
เครื่อง
13. Pocket PC HP IPAQ
1
เครื่อง
14. I-Pad 3G 64
1
เครื่อง
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2. หCองสมุด
ปÅจจุบันมหาวิทยาลัยสยาม มีหอสมุดกลางอยูBที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โดยมีเนื้อที่ใชCสอย
3,560 ตารางเมตร มีจำนวนที่นั่งสำหรับนักศึกษา 1,200 ที่นั่ง และมีที่นั่งสำหรับอาจารยT 75 ที่นั่ง โดยมีจำนวน
ทรัพยากรสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยสยาม แบBงเป7น 4 ประเภท
ดังนี้
1. หนังสือ รวม 52,315 เลBม แบBงเป7น
- หนังสือภาษาไทย
27,463
เลBม
- หนังสือภาษาอังกฤษ
24,852
เลBม
2. วารสาร รวม 186 ชื่อเรื่อง แบBงเป7น
- วารสารภาษาไทย
139
เลBม
- วารสารภาษาอังกฤษ
47
เลBม
3. ฐานขCอมูลในรูป CD และ ONLINE มี 4 ฐาน
3.1 LEXIS – NEXIS
3.2 Proquest Dissertations and Theses
3.3 NEWS Center
3.4 - CD ฐานขCอมูล โปรแกรมรวมกฎหมาย for Windows
- CD ฐานขCอมูล SET SMART ของตลาดหลักทรัพยT
4. CD / VCD เชBน ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหBงชาติ และสภาอุตสาหกรรมฯ
6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวขCอง เพื่อบริการ
ใหCอาจารยTและนักศึกษาไดCคCนควCา และใชCประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ อาจารยT
ผูCสอนแตBละรายวิชาในหลักสูตรมีสBวนรBวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป7น นอกจากนี้
อาจารยTพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางเนื้อหา ไดCเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับใหCหอสมุดกลางจัดซื้อ
หนังสือเพื่อไวCใหCอาจารยTและนักศึกษาไดCศึกษาคCนควCา
ในสBวนของคณะจะมีหCองสมุดยBอย เพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจะตCองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชCประกอบการสอนของอาจารยT เชBน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรT
6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจCาหนCาที่ประจำหCองสมุดของคณะ ซึ่ง
จะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขCาหอสมุดกลาง และทำหนCาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา
นอกจากนี้มีเจCาหนCาที่ ดCานโสตทัศนอุปกรณT ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใชCสื่อของอาจารยTแลCวยังตCองประเมิน
ความพอเพียงและความตCองการใชCสื่อของอาจารยTดCวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตBอไปนี้
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เปdาหมาย
การดำเนินการ
จัดใหCมีหCองเรียน หCองปฏิบัติการ 1. จัดใหCมีหCองเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพรCอมใชC
ระบบเครือขBาย แมBขBาย อุปกรณT งานอยBางมีประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน การ
การทดลอง ทรั พ ยากร สื ่ อ และ บั น ทึ ก เพื ่ อ เตรี ย มจั ด สรC า งสื ่ อ สำหรั บ การ
ชBองทางการเรียนรูC ที่เพียบพรCอม ทบทวนการเรียน
เพื ่ อ สนั บ สนุ น ทั ้ ง การศึ ก ษาใน 2. จัดเตรียมหCองปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือ
หCองเรียน นอกหCองเรียน และเพื่อ ทันสมัยและเป7นเครื่องมือวิชาชีพในระดับ
การเรี ย นรู C ไ ดC ด C ว ยตนเอง อยB า ง สากล เพื ่ อ ใหC น ั ก ศึ ก ษาสามารถฝô ก ปฏิ บ ั ติ
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
สรCางความพรCอมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3. จัดใหCมีเครือขBายและหCองปฏิบัติการทดลอง
เปí ด มี เ ครื ่ อ งคอมพิ ว เตอรT แ ละพื ้ น ที ่ ที่
นักศึกษาทดลอง หาความรูCเพิ่มเติมไดCดCวย
ตนเอง ดC ว ยจำนวนและประสิ ท ธิ ภ าพที่
เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดใหCมีหCองสมุดบริการทั้งหนังสือตำรา และ
สื ่ อดิ จ ิ ทั ล เพื ่ อ การเรี ย นรูC ทั ้ ง หC องสมุ ดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน
5. จัดใหCมีระบบแมBขBายขนาด ใหญB อุปกรณT
เครือขBาย เพื่อใหCนักศึกษาฝôกปฏิบัติการใน
การบริหารระบบ

-

-

-

-

การประเมินผล
รวบรวมจั ด ทำสถิ ต ิ จ ำนวน
เครื ่ อ งมื อ อุ ป กรณT ตB อ หั ว
นักศึกษา ชั่วโมงการใชCงาน
หCองปฏิบัติการ และเครื่องมือ
ความเร็วของระบบเครือขBาย
ตBอหัวนักศึกษา
จำนวนนั ก ศึ ก ษาลงเรี ย นใน
วิ ช าเรี ย นที ่ ม ี ก ารฝô ก ปฏิ บ ั ติ
ดCวยอุปกรณTตBาง ๆ
สถิติของจำนวนหนังสือตำรา
และสื่อดิจิทัล ที่มีใหCบริการ
และสถิ ติ การใชC งานหนั งสื อ
ตำรา สื่อดิจิทัล
ผลสำรวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาตB อ การใหC บ ริ ก าร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูCและ
การปฏิบัติการ

6.2 การประกันคุณภาพดCานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูC
ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูCดังนี้
6.2.1 ดำเนินงานโดยมีสBวนรBวมของอาจารยTผูCรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหCมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูC
6.2.2 มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูCอยBางเพียงพอและเหมาะสมตBอการจัดการเรียนการสอน
6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยTตBอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูC
ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผูCเรียน ดังนี้
1) มีระบบกลไกในการประเมินผูCเรียน
2) นำระบบกลไกไปสูBการปฏิบัติและดำเนิน
3) ประเมินกระบวนการประเมินผูCเรียน
4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
5) เรียนรูCโดยดำเนินการตามวงจร PDCA
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7. ตัวบSงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนินการบรรลุตามเป™าหมายตัวบBงชี้ทั้งหมดอยูBในเกณฑTดีตBอเนื่อง 2 ปéการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดำเนินการตาม TQF ตBอไป ทั้งนี้เกณฑTการประเมินผBาน คือ มีการดำเนินงานตามขCอ 1–5 และอยBางนCอยรCอยละ
80 ของตัวบBงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวCในแตBละปé
ดัชนีบ'งชี้ผลการดำเนินงาน
(1)
(2)
(3)

อาจารย&ประจำหลักสูตรอย1างน4อยร4อยละ 80 มีส1วนร1วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล4องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา
มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ&ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย1างน4อยก1อนการเปNดสอนในแต1ละภาคการศึกษาให4ครบทุกรายวิชา

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ&ภาคสนาม (ถ4ามี)
ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปNดสอนให4ครบ
ทุกรายวิชา
(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปYการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู4 ที่กำหนดใน
มคอ.3 & 4 อย1างน4อยร4อยละ 25 ของรายวิชาที่เปNดสอนในแต1ละปYการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ&การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู4 จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปYที่แล4ว
(8) อาจารย&ใหม1 (ถ4ามี) ทุกคน ได4รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด4านการจัดการ
เรียนการสอน
(9) อาจารย&ประจำทุกคนได4รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย1างน4อยปY
ละหนึ่งครั้ง
(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได4รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม1น4อยกว1าร4อยละ 50 ต1อปY
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปYสุดท4าย/บัณฑิตใหม1ที่มีต1อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม1น4อยกว1า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู4ใช4บัณฑิตที่มีต1อบัณฑิตใหม1 เฉลี่ยไม1น4อยกว1า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ1งชี้ (ข4อ) ในแต1ละปY
ตัวบ1งชี้บังคับ (ข4อที่)
ตัวบ1งชี้ต4องผ1านรวม (ข4อ)
(4)

ป4ที่ 1

ป4การศึกษา
ป4ที่ 2 ป4ที่ 3 ป4ที่ 4

ป4ที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

9
1-5
9

10
1-5
10

10
1-5
10

11
1-5
11

12
1-5
12
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ3การสอน
คณะจัดใหCมีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตBละรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย3ในการใช7แผนกลยุทธ3การสอน
ผูCเรียนประเมินการสอนของอาจารยTทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชาผBานทางอินเทอรTเน็ต
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรจะตCองกระทำโดยนักศึกษา บัณฑิต ผูCทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผูCใชCบัณฑิต
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
สำรวจขCอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูCเรียนปÅจจุบันทุกชั้นปé จากผูCสำเร็จการศึกษาที่
ผBานการศึกษาในหลักสูตร และผูCใชCบัณฑิต โดยการสัมภาษณT การสนทนากลุBมและการใชCแบบสอบถาม
2.2 โดยผู7ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู7ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทำการวิเคราะหTและประเมินหลักสูตรในภาพรวม และใชCขCอมูล
ยCอนกลับของผูCเรียน ผูCสำเร็จการศึกษา ผูCใชCบัณฑิต เป7นขCอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหTและประเมินหลักสูตร
2.3 โดยผู7ใช7บัณฑิต และ/หรือ ผู7มีสSวนได7เสียอื่นๆ
2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหมBโดยสำรวจขCอมูลจากนายจCาง และ/หรือ ผูCบังคับบัญชาโดยการสัมภาษณT
และการใชCแบบสอบถาม
2.3.1 ติดตามผูCใชCอื่น เชBน สถานประกอบการณTฝôกประสบการณTสหกิจศึกษา
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินตามตัวบBงชี้ที่กำหนดในหมวดที่ 7 โดยใหCกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในเป7นผูCประเมิน ซึ่งประกอบดCวยกรรมการจำนวน 4 คน ในจำนวนนี้เป7นผูCทรงคุณวุฒิดCานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯ จัดทำรายงานการประเมินผล และนำเขCาที่ประชุมสัมมนา
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรโดยเชิญผูCทรงคุณวุฒิเขCารBวมประชุมและใหCขCอเสนอแนะ
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เปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 และหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตร 4 ปV
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ไดCดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหCเป7นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอรT พุทธศักราช 2552 เพื่อใหCสอดคลCองตBอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความกCาวหนCา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความตCองการของตลาดแรงงานที่ตCองการบัณฑิตที่มีความรูCความสามารถใน
การใชCและพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย จึงเห็นสมควรที่จะปรับปรุงหลักสูตรใหCสอดคลCองกับความตCองการ
ของสังคมและประเทศชาติ
ประเด็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร
ตารางการเปรียบเทียบโครงสรCางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561 และหลักสูตรที่ขอปรับปรุง พ.ศ. 2562
โครงสร7างหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
1. จำนวนหนBวยกิต
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. หมวดวิชาเฉพาะ
3.1 กลุBมวิชาแกน
3.2 กลุBมวิชาเอกบังคับ
3.3 กลุBมวิชาเอกเลือก
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
5. การฝôกงาน

เกณฑ3ตาม
หลักสูตรเดิม หลักสูตร
เหตุผล
มาตรฐานคุณวุฒิ
(2561)
ที่ปรับปรุง
ของ สกอ. (TQF)
(2562)
120
133
132
- เพื่อใหCสอดคลCองตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
30
34
33
ปริญญาตรี สาขา
84
93
93
30
30
30 คอมพิวเตอรT พ.ศ. 2552
42
48
48 - เพื ่ อ ใหC เ ป7 น หลั ก สู ต รที่
15
15 สามารถแขB ง ขั น กั บ สถาบั น
อื่นที่จะเปíดสอนในหลักสูตร
6
6
6
เดียวกัน
- เพื ่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
บัณฑิตใหCสอดคลCองกับความ
ตC อ งการของตลาดแรงงาน
และสังคม
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• หมวดศึกษาทั่วไป เปลี่ยนจาก จำนวน 34 หนSวยกิต เป\น 33 หนSวยกิต
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561
โครงสร?างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน#วยกิตรวม
ไม#น-อยกว#า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

34 หน#วยกิต

ประกอบด?วย 4 กลุJมวิชา ดังนี้
1. กลุ#มวิชามนุษยศาสตรMและสังคมศาสตรM 9 หน#วยกิต
2. กลุ#มวิชาภาษาและการสื่อสาร
15-17 หน#วยกิต
3. กลุ#มวิชาคณิตศาสตรMและวิทยาศาสตรM
- สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตรM 9 หน#วยกิต
- สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตรM 6 หน#วยกิต
- สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตรMสุขภาพ 6
หน#วยกิต
4. กลุ#มวิชาสุนทรียศาสตรMและพลศึกษา
2 หน#วยกิต

โครงสร?างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน#วยกิตรวม
ไม#น-อยกว#า

33

หน#วยกิต

สาระในการ
ปรับปรุง
จำนวนหน#วยกิตรวม
เท#ากันทุกคณะวิชา
และสาขาวิชาแต#เปAด
โอกาสให-นักศึกษามี
โอกาสเลือกเรียนตาม
ความสนใจมากขึ้น

ประกอบด?วย 4 กลุJมวิชา ดังนี้
1) ให-เรียนแต#ละกลุ#มวิชาตามที่กำหนด จำนวน 18 หน#วยกิต ดังนี้ - มีวิชาบังคับ 6 รายวิชา
กลุJมวิชามนุษยศาสตรMและสังคมศาสตรM
3
หนJวยกิต 18 หน#วยกิต
*101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- นักศึกษาทุกคณะวิชา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6) เรียนวิชาบังคับเหมือน
(Sufficiency Economy Philosophy for
กันทุกวิชา
Sustainable Development)
- เปลี่ยนชื่อกลุ#มวิชาที่ 3
กลุJมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
หนJวยกิต และ 4
*101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Thai Language for Communication)
**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
(Daily Life English)
**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5)
(English for Academic Study)
กลุJมวิชาวิทยาศาสตรMและคณิตศาสตรM
3
หนJวยกิต
**101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
3(2-2-5)
st
(Digital Literacy for 21 Century)
กลุJมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตรM 3 หนJวยกิต
**101-401 ชี ว ิ ต สุ ข ภาวะ และการออกกำลั ง กาย 3(2-2-5)
(Life, Well-Being and Sports)
2) และให-เลือกเรียนรายวิชาในกลุ#มวิชาต#างๆ อีกไม#น-อยกว#า 15
หน#วยกิต

- เปAดโอกาสให-นักศึกษา
ได-เลือกเรียนตาม
ความสนใจ 15 หน#วย
กิต

1. กลุJมวิชามนุษยศาสตรMและสังคมศาสตรM 9 หน#วยกิต
1. กลุJมวิชามนุษยศาสตรMและสังคมศาสตรM
- นักศึกษาสามารถเลือก
ให?เรียนรายวิชาตJอไปนี้
**101-102 ความเปÉนพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได100-101 หลักเศรษฐศาสตรMและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Civic Literacy in Thai and Global Context)
ใน 4 กลุ#มวิชาจำนวน
3(3-0-6) **101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ
ไม#น-อยกว#า 15 หน#วย
(Principles of Economics and Philosophy
เพื่อความเปÉนผู-นำ
3(2-2-5) กิต
of Sufficiency Economy)
(Designing Your Self and Personality
100-106 อาเซียนในโลกยุคใหม#
3(3-0-6)
for Leadership)
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(ASEAN in the Modern World)
และเลือกเรียนจากรายวิชาตJอไปนี้ ไมJน?อยกวJา 3 หนJวยกิต
100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
100-103 หลักตรรกศาสตรMและทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill
for Lifelong Learning )
100-104 มนุษยสัมพันธMและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
(Human Relations and Personality
Development)
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Daily Life)
100-108 ทักษะการศึกษา
3(2-2-5)
(Study Skills)
100-107 อารยธรรมศึกษา
3(3-0-6)
(Civilization Studies)
111-101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
111-102 สังคมวิทยาเบื้องต-น
3(3-0-6)
(Introduction to Sociology)
111-103 หลักเศรษฐศาสตรM
3(3-0-6)
(Principle of Economics)
111-106 สันติภาพศึกษา
2(2-0-4)
(Peace Studies)
111-107 ความรู-เบื้องต-นด-านทรัพยMสินทางปìญญา 2(2-0-4)
(Introduction to Intellectual Property )
112-101 อารยธรรม
3(3-0-6)
(Civilizations)
112-102 ความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตรM
3(3-0-6)
(Fundamental of Philosophy and Logic)
112-103 มนุษยMกับวรรณกรรม
3(3-0-6)
(Man and Literature)
112-104 มนุษยMกับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Arts)
112-106 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
112-107 ศาสนาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Religions)
112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว
2(2-0-4)
(Family Life Planning)

**101-104 การบริหารการเงินอย#างชาญฉลาด
3(3-0-6)
(Smart Money Management)
**101-105 เปAดโลกชุมชนและการเรียนรู-ผ#านกิจกรรม 3(2-2-5)
(Community Explorer and Service Learning)
**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล-ตัว
3(3-0-6)
(Politics and Law in Everyday Life)
101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
101-108 หลักตรรกศาสตรMและทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill
for Lifelong Learning)
*101-109 มนุษยสัมพันธMและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
(Human Relations and Personality
Development)
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Daily Life)
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม#
3(3-0-6)
(ASEAN in the Modern World)
*101-112 อารยธรรมศึกษา
3(3-0-6)
(Civilization Studies)
*101-113 ทักษะการศึกษา
3(2-2-5)
(Study Skills)
101-114 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
101-115 สังคมวิทยาเบื้องต-น
3(3-0-6)
(Introduction to Sociology)
101-116 หลักเศรษฐศาสตรM
3(3-0-6)
(Principle of Economics)

สาระในการ
ปรับปรุง
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112-109 ดนตรีปฏิบัติ
(Music Practice)
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สาระในการ
ปรับปรุง

2(1-2-3)

2. กลุJมวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวนไมJน?อยกวJา 17
หนJวยกิต
(สำหรับนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตรMสุขภาพ จำนวน 15
หน#วยกิต)
ให?เลือกเรียนจากรายวิชาตJอไปนี้
2.1 รายวิชาภาษาไทย ให?เลือกเรียนจากรายวิชาตJอไปนี้
จำนวน 3 หนJวยกิต
113-108 การใช-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Thai Usage for Communication)
113-109 การใช-ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3(2-2-5)
(Thai Usage for Presentation)
2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 12 หนJวยกิต
ให?เรียนรายวิชาตJอไปนี้
114-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
2(1-2-3)
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
2(1-2-3)
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)
2(1-2-3)
114-202 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)
2(1-2-3)
ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาเรียนและสอบผJานรายวิชาภาษาอังกฤษ 4
แล?ว ต?องผJานการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑMมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบได?คะแนนไมJผJานตามเกณฑMที่
มหาวิทยาลัยกำหนด ต?องเรียนรายวิชา
114-301 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)
2(1-2-3)
และ/หรือ114-302 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)
2(1-2-3)
หากนักศึกษาเรียนและสอบผJานรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 และ
สอบผJ า นการทดสอบภาษาอั ง กฤษตามเกณฑM ม าตรฐานของ
มหาวิทยาลัยแล?ว ให?เรียนรายวิชาตJอไปนี้แทน
114-303 การใช-ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2(1-2-3)
(English Usage for Profession)
114-304 เทคนิคการใช-ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางวิชาชีพ
2(1-2-3)
(English Presentation Techniques for
Profession)
2.3 รายวิชาภาษาตJางประเทศที่ 2
ให-เลือกเรียนรายวิชาภาษาต#างประเทศที่ 2 จำนวน 2
หน#วยกิต จากรายวิชาต#อไปนี้
2.3.1 กลุJมวิชาภาษาตะวันออก
113-103 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
2(1-2-3)
113-104 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
2(1-2-3)
113-201 ภาษาจีน 3 (Chinese 3)
2(1-2-3)

2. กลุJมวิชาภาษาและการสื่อสาร
- นักศึกษาสามารถเลือก
101-202 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3(2-2-5) เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได(Thai Language for Presentation)
ใน 4 กลุ#มวิชาจำนวน
**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
3(2-2-5) ไม#น-อยกว#า 15 หน#วย
(English for Remediation)
กิต
(@ เปÉนรายวิชาไม#นับหน#วยกิตที่นักศึกษาต-องสอบผ#าน (S)
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน ได-)
**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5)
(English for Professional Presentation)
**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข-อสอบมาตรฐาน 3(2-2-5)
(English for Proficiency Test)
**101-208 การเขียนโค-ดคอมพิวเตอรMสำหรับทุกคน 3(2-2-5)
(Computer Coding for Everyone)
101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
3(2-2-5)
101-210 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
3(2-2-5)
101-211 ภาษาญี่ปุúน 1 (Japanese 1)
3(2-2-5)
101-212 ภาษาญี่ปุúน 2 (Japanese 2)
3(2-2-5)
101-213 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
3(2-2-5)
101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
3(2-2-5)
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113-202 ภาษาจีน 4 (Chinese 4)
113-105 ภาษาญี่ปุúน 1 (Japanese 1)
113-106 ภาษาญี่ปุúน 2 (Japanese 2)
113-203 ภาษาญี่ปุúน 3 (Japanese 3)
113-204 ภาษาญี่ปุúน 4 (Japanese 4)
113-111 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
113-112 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
113-113 ภาษาเกาหลี 3 (Korean 3)
113-114 ภาษาเกาหลี 4 (Korean 4)
2.3.2 กลุJมวิชาภาษาอาเซียน
102-101 ภาษาพม#า 1 (Burmese 1)
102-102 ภาษาพม#า 2 (Burmese 2)
102-103 ภาษาพม#า 3 (Burmese 3)
102-104 ภาษาพม#า 4 (Burmese 4)
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1
(Bahasa Indonesia 1)
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2
(Bahasa Indonesia 2)
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3
(Bahasa Indonesia 3)
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4
(Bahasa Indonesia 4)
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1
(Bahasa Malasia 1)
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2
(Bahasa Malasia 2)
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3
(Bahasa Malasia 3)
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4
(Bahasa Malasia 4)
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สาระในการ
ปรับปรุง

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

3. กลุJมวิชาคณิตศาสตรMและวิทยาศาสตรM จำนวนไมJน?อยกวJา 6
หรือ 9 หนJวยกิต ดังนี้
- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตรMและเทคโนโลยี เรียนไมJ
น?อยกวJา 6 หนJวยกิต
- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตรMสุขภาพ เรียนไมJน?อยกวJา
6 หนJวยกิต
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตรM เรียนไมJน?อยกวJา 9
หนJวยกิต ในรายวิชาตJอไปนี้
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Technology)
121-102 คอมพิวเตอรMสำหรับการศึกษาและการทำงาน 3(2-2-5)

3. กลุJมวิชาวิทยาศาสตรMและคณิตศาสตรM
- นักศึกษาสามารถเลือก
**101-302 วิทยาการข-อมูลและจินตภาพ
3(2-2-5) เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได(Data Science and Visualization)
ใน 4 กลุ#มวิชาจำนวน
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6) ไม#น-อยกว#า 15 หน#วย
(Green Technology for Sustainable
กิต
Development)
**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร-าง
นวัตกรรมและธุรกิจใหม#
3(3-0-6)
(Logic and Design Thinking for Innovation
and Start Up)
**101-305 การเชื่อมต#อของสรรพสิ่งสำหรับทุกคน
3(2-2-5)
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สาระในการ
ปรับปรุง

(Computer for Studies and Work)
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตรM เรียนเพิ่มอีก จำนวน 3
หนJวยกิต จากรายวิชาตJอไปนี้
121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล-อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
3(3-0-6)
(Food for Good Health)
121-105 เคมีในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Daily Life)
121-106 คณิตศาสตรMในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหMข-อมูล
3(3-0-6)
(Basic Statistics for Data Analysis)
120-101 มนุษยMกับสิ่งแวดล-อม
3(3-0-6)
(Man and Environment)
125-101 คณิตศาสตรMในอารยธรรม
3(3-0-6)
(Mathematics in Civilization)
126-316 สถิติและความน#าจะเปÉน
3(3-0-6)
(Statistics and Probability)

(Internet of Thing for Everyone)
**101-306 ห-องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Living Lab for Campus Sustainability)
*101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Technology)
*101-308 คอมพิวเตอรMสำหรับการศึกษาและการทำงาน 3(2-2-5)
(Computer for Studies and Work)
*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล-อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
3(3-0-6)
(Healthy Diet)
*101-311 เคมีในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Daily Life)
*101-312 คณิตศาสตรMในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
*101-313 สถิติในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Daily life)
101-314 คณิตศาสตรMในอารยธรรม
3(3-0-6)
(Mathematics in Civilization)
101-315 สถิติและความน#าจะเปÉน
3(3-0-6)
(Statistics and Probability)

4. กลุJมวิชาสุนทรียศาสตรMและพลศึกษา จำนวนไมJน?อยกวJา 2
หนJวยกิต ให?เลือกเรียนจากรายวิชาตJอไปนี้
129-101 พลศึกษาและนันทนาการ
2(1-2-3)
(Physical Education and Recreation)
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม
2(1-2-3)
(Art and Music Appreciation)

4. กลุJมวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตรM
- นักศึกษาสามารถเลือก
**101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห#งชีวิต 3(3-0-6) เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได(Art and Music Appreciation)
ใน 4 กลุ#มวิชาจำนวน
**101-403 นิยมไทยและอัศจรรยMในสยาม
3(3-0-6) ไม#น-อยกว#า 15 หน#วย
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
กิต
**101-404 การตามหาและออกแบบความฝìน
3(2-2-5)
(Designing Your Dream)
**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต
3(2-2-5)
(Yoga, Meditation and Art of Living)
**101-406 การถ#ายภาพเชิงสร-างสรรคM
3(2-2-5)
(Creative Photography)
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กลุ'มวิชา/รายวิชา
4 กลุ'มวิชาภาษาและการสื่อสาร
4.1 รายวิชาภาษาไทย 3 หนJวยกิต
113-108 การใช-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรือ
113-109 การใช-ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
4.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หนJวยกิต
114-101 ภาษาอังกฤษ 1
114-102 ภาษาอังกฤษ 2
114-201 ภาษาอังกฤษ 3
114-202 ภาษาอังกฤษ 4 หรือ
114-301 ภาษาอังกฤษ 5
114-302 ภาษาอังกฤษ 6 หรือ
114-303 การใช-ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
114-304 เทคนิคการใช-ภาษาอังกฤษ
เพื่อการนำเสนอทางวิชาชีพ
4.3 รายวิชาภาษาตJางประเทศที่ 2 จำนวน 2 นก.
4.3.1 กลุ#มวิชาภาษาตะวันออก
113-103 ภาษาจีน 1
113-104 ภาษาจีน 2
113-201 ภาษาจีน 3
113-202 ภาษาจีน 4
113-105 ภาษาญี่ปุúน 1
113-106 ภาษาญี่ปุúน 2
113-203 ภาษาญี่ปุúน 3
113-204 ภาษาญี่ปุúน 4
113-111 ภาษาเกาหลี 1
113-112 ภาษาเกาหลี 2
113-113 ภาษาเกาหลี 3
113-114 ภาษาเกาหลี 4
4.3.2 กลุ#มวิชาภาษาอาเซียน
102-101 ภาษาพม#า 1
102-102 ภาษาพม#า 2
102-103 ภาษาพม#า 3
102-104 ภาษาพม#า 4
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4

จำนวน
หน'วยกิต

17
3

3
3

12
2 (1-2-3)
2
2 (1-2-3
2
2 (1-2-3)
2
2
2 (1-2-3)
2
2
2 (1-2-3)
2
2 (1-2-3)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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กลุ'มวิชา/รายวิชา
4 กลุ'มวิชาภาษาและการสื่อสาร
4.1 รายวิชาภาษาไทยหรือภาษาตJางประเทศ
อื่น นอกเหนือภาษาอังกฤษ ไมJต่ำกวJา 5 นก.
113-108 การใช-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หรือ
113-109 การใช-ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
4.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ 12 หนJวยกิต
114-101 ภาษาอังกฤษ 1
114-102 ภาษาอังกฤษ 2
114-201 ภาษาอังกฤษ 3
114-202 ภาษาอังกฤษ 4 หรือ
114-301 ภาษาอังกฤษ 5
114-302 ภาษาอังกฤษ 6 หรือ
114-303 การใช-ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
114-304 เทคนิคการใช-ภาษาอังกฤษ
เพื่อการนำเสนอทางวิชาชีพ
4.3 รายวิชาภาษาตJางประเทศอื่น
4.3.1 กลุ#มวิชาภาษาตะวันออก
113-103 ภาษาจีน 1
113-104 ภาษาจีน 2
113-201 ภาษาจีน 3
113-202 ภาษาจีน 4
113-105 ภาษาญี่ปุúน 1
113-106 ภาษาญี่ปุúน 2
113-203 ภาษาญี่ปุúน 3
113-204 ภาษาญี่ปุúน 4
113-111 ภาษาเกาหลี 1
113-112 ภาษาเกาหลี 2
113-113 ภาษาเกาหลี 3
113-114 ภาษาเกาหลี 4
4.3.2 กลุ#มวิชาภาษาอาเซียน
102-101 ภาษาพม#า 1
102-102 ภาษาพม#า 2
102-103 ภาษาพม#า 3
102-104 ภาษาพม#า 4
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4

จำนวน
หน'วยกิต

17
5

3
3

12
2 (1-2-3)
2
2 (1-2-3
2
2 (1-2-3)
2
2
2 (1-2-3)
2
2
2 (1-2-3)
2
2 (1-2-3)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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• หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 90 หนSวยกิต
• กลุSมวิชาแกน จำนวน 30 หนSวยกิต เทSาเดิม
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
กลุ'มวิชา/รายวิชา
กลุJมวิชาแกน
ให-เรียน 30 หน#วยกิตจากรายวิชาต#อไปนี้
130-104 เศรษฐศาสตรMธุรกิจ
130-302 กฎหมายธุรกิจ

จำนวน
หน'วยกิต

30

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
กลุ'มวิชา/รายวิชา

กลุJมวิชาแกน
ให-เรียน 30 หน#วยกิตจากรายวิชาต#อไปนี้
3 130-104 เศรษฐศาสตรMธุรกิจ
3 130-302 กฎหมายธุรกิจ

จำนวน
หน'วยกิต

30
3 คงเดิม
3 คงเดิม

130-405 การจัดการเชิงกลยุทธBเพื่อการแขIงขัน

3 130-405 การจัดการเชิงกลยุทธBเพื่อการแขIงขัน

3 คงเดิม

131-103 การบัญชีการเงิน 1

3 131-103 การบัญชีการเงิน 1

3 คงเดิม

131-104 การบัญชีการเงิน 2

3 131-104 การบัญชีการเงิน 2

3 คงเดิม

131-204 การบัญชีบริหาร

3 131-204 การบัญชีบริหาร

3 คงเดิม

132-203 การเงินธุรกิจ

3 132-203 การเงินธุรกิจ

3 คงเดิม

133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล

3 133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล

3 คงเดิม

134-201 หลักการจัดการ

3 134-201 หลักการจัดการ

3 คงเดิม

136-301 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

3 136-301 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

3 คงเดิม
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• กลุSมวิชาเอกบังคับ จำนวน 48 หนSวยกิต เทSาเดิม
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560)
กลุ'มวิชา/รายวิชา

จำนวน
หน'วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)
กลุ'มวิชา/รายวิชา

กลุJมวิชาเอกบังคับ
48
กลุJมวิชาเอกบังคับ
137-202 ระบบสารสนเทศและการใช-งาน
3 137-202 ระบบสารสนเทศและการใช-งาน
สำหรับองคMกร
สำหรับองคMกร
191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
3 191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
3 191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตMใช3 191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตMใชฐานข-อมูลทางธุรกิจ
ฐานข-อมูลทางธุรกิจ
191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ
3 191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ
191-203 โครงสร-างข-อมูลและอัลกอริทึม
3 191-203 โครงสร-างข-อมูลและอัลกอริทึม
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข-อมูล
3 191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข-อมูล
191-301 การวิเคราะหMและออกแบบระบบงาน
3 191-301 การวิเคราะหMและออกแบบระบบงาน
ธุรกิจ
ธุรกิจ
191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ
3 191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ
191-305 วิทยาศาสตรMข-อมูล
3 191-305 วิทยาศาสตรMข-อมูล

จำนวน
หน'วยกิต

เหตุผล

48
3

คงเดิม

3
3
3

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

3
3
3
3

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

3
3

คงเดิม
คงเดิม

191-306 การจัดทำเหมืองข-อมูลและการ
วิเคราะหMข-อมูลทางธุรกิจ
191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอรB

3 191-306 การจัดทำเหมืองข-อมูลและการ
วิเคราะหMข-อมูลทางธุรกิจ
3 191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอรB

3

คงเดิม

3

คงเดิม

191-413 การพัฒนาซอฟตMแวรMธุรกิจบนอุปกรณM
ไร-สาย
191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
Startup
191-416 การตลาดออนไลนMและสื่อทางสังคม

3 191-413 การพัฒนาซอฟตMแวรMธุรกิจบนอุปกรณM
ไร-สาย
3 191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ
Startup
3 191-416 การตลาดออนไลนMและสื่อทางสังคม

3

คงเดิม

3

คงเดิม

3

คงเดิม

191-417 อินเทอรMเน็ตของสรรพสิ่งและ
ปìญญาประดิษฐMสำหรับงานธุรกิจ

3 191-417 อินเทอรMเน็ตของสรรพสิ่งและ
ปìญญาประดิษฐMสำหรับงานธุรกิจ

3

คงเดิม
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• กลุSมวิชาเอกเลือก จำนวน 15 หนSวยกิต เทSาเดิม
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
กลุ'มวิชา/รายวิชา
กลุJมวิชาเอกเลือก
ให?เรียน 6 หนJวยกิต จากรายวิชานี้

จำนวน
หน'วยกิต

15

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
กลุ'มวิชา/รายวิชา
กลุJมวิชาเอกเลือก
ให?เรียน 6 หนJวยกิต จากรายวิชานี้

จำนวน
หน'วยกิต

15

เหตุผล
คงเดิม
คงเดิม

191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล

3 191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล

3

คงเดิม

191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล

3 191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล

3

คงเดิม

และเลือกจากรายวิชาตJอไปนี้อีกจำนวน 9 นก.

และเลือกจากรายวิชาตJอไปนี้อีกจำนวน 9 นก.

คงเดิม

190-490 เตรียมสหกิจศึกษา
190-491 สหกิจศึกษา
191-303 การจัดการทรัพยากรเครือข#าย

1 190-490 เตรียมสหกิจศึกษา
5 190-491 สหกิจศึกษา
3 191-303 การจัดการทรัพยากรเครือข#าย

1
5
3

คงเดิม

191-405 การแก-ปìญหาคอมพิวเตอรMพื้นฐาน

3 191-405 การแก-ปìญหาคอมพิวเตอรMพื้นฐาน

3

คงเดิม

191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

3

3

คงเดิม

191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ

3 191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ

3

คงเดิม

191-418 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง

3 191-418 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง

3

คงเดิม

191-421 การศึกษาเฉพาะเรื่องด-านธุรกิจดิจิทัล

3 191-421 การศึกษาเฉพาะเรื่องด-านธุรกิจดิจิทัล

3

คงเดิม

191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

คงเดิม
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• กลุSมวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หนSวยกิต เทSาเดิม
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
กลุ'มวิชา/รายวิชา
วิชาเลือกเสรี
เลือกจากรายการวิชาใด ๆ ที่เปAดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม

จำนวน
หน'วยกิต

6

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)
กลุ'มวิชา/รายวิชา
วิชาเลือกเสรี
เลือกจากรายการวิชาใด ๆ ที่เปAดสอนในระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสยาม

จำนวน
หน'วยกิต

6
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร

120

คำอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไปใน ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาระในการปรับปรุง

1. กลุ'มวิชามนุษยศาสตรSและสังคมศาสตรS
100-101 หลักเศรษฐศาสตรMและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3(3-0-6)
(Principles of Economics and Philosophy of
Sufficiency Economy)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรMว#าด-วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู#
อย#างจำกัด เพื่อให-เกิด อรรถประโยชนMสูงสุด ประกอบด-วยด-านมห
ภาคว#าด-วยรายได-ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค
การออม การลงทุน ระดับรายได- ระดับราคา งบประมาณของ
รัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว#างประเทศ และ
ด-านจุลภาคว#าด-วยพฤติกรรมของผู-ดำเนินกิจกรรมต#างๆ ทฤษฎี
การเลือกของผู-บริโภค ทฤษฎีต-นทุน และโครงสร-างของตลาด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว#าด-วยการดำเนินการตามสายกลาง โดย
มิ ใ ห- ม ี ก ารใช- จ # า ยเกิ น ตั ว ทั ้ ง ในระดั บ บุ ค คล ระดั บ ธุ ร กิ จ และ
ระดับประเทศ เพื่อป£องกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และ
เพื่อให-เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย#างยั่งยืน
100-102 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักปรัชญา คำสอนของศาสนาต#างๆและความสำคัญของศาสนา
กับการดำเนินชีวิต ความหมายและคุณค#าของชีวิตตามหลักศาสนา
หลักธรรมในการดำรงชีวิต ความสำคัญของศีล สมาธิ ปìญญา การ
พัฒนาตนและการแก-ปìญหาชีวิตโดยใช-หลักคำสอนทางศาสนา
ต#างๆ รวมถึงการประยุกตMใช-เพื่อสร-างความสำเร็จในการทำงาน
และการอยู#ร#วมกับผู-อื่นอย#างสันติ
100-103 หลักตรรกศาสตรMและทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู?
ตลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for
Lifelong Learning)
หลักตรรกศาสตรM ความรู-พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง
นิ ร นั ย และอุ ป นั ย การเลื อ กใช- ท ั ก ษะการคิ ด ชนิ ด ต# า งๆในการ
แก-ปìญหาที่แตกต#างกัน เช#น การคิดวิเคราะหM การคิดเปรียบเทียบ
การคิดสังเคราะหM การคิดวิพากษM การคิดอย#างมีวิจารณญาณ การ
คิ ด ประยุ ก ตM การคิ ด เชิ ง มโนทั ศ นM การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธM การคิ ด
แก-ปìญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร-างสรรคM การคิดอนาคต
และการ เรียนรู-ด-วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข-าถึงแหล#งความรูเพิ่อการพัฒนาตนเองอย#างต#อเนื่อง

*101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา
การพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6) ปรับคำอธิบายรายวิชา
(Sufficiency Economy Philosophy for
Sustainable Development)
หลั ก การแนวคิ ด และความสำคั ญ ของปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง หลักการเบื้องต-นทางเศรษฐศาสตรMและการรู-เท#าทัน
ทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว#างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กั บ การพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น และเป£ า หมายการพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น การ
ดำรงชีวิตในสังคมร#วมสมัยด-วยการน-อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู-จากโครงงานหรือ
กรณีศึกษา

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลักปรัชญา คำสอนของศาสนาต#างๆ และความสำคัญของศาสนา
กับการดำเนินชีวิต ความหมายและคุณค#าของชีวิตตามหลักศาสนา
หลักธรรมในการดำรงชีวิต ความสำคัญของศีล สมาธิ ปìญญา การ
พัฒนาตนและการแก-ปìญหาชีวิตโดยใช-หลักคำสอนทางศาสนา
ต#างๆ รวมถึงการประยุกตMใช-เพื่อสร-างความสำเร็จในการทำงาน
และการอยู#ร#วมกับผู-อนื่ อย#างสันติ
101-108 หลักตรรกศาสตรMและทักษะการคิดเพื่อ
เปลีย่ นรหัสวิชา
การเรียนรูต? ลอดชีวิต
3(2-2-5)
(Principles of Logics and Thinking Skill for
Lifelong Learning)
หลักตรรกศาสตรM ความรู-พื้นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง
นิ ร นั ย และอุ ป นั ย การเลื อ กใช- ท ั ก ษะการคิ ด ชนิ ด ต# า งๆในการ
แก-ปìญหาที่แตกต#างกัน เช#น การคิดวิเคราะหM การคิดเปรียบเทียบ
การคิดสังเคราะหM การคิดวิพากษM การคิดอย#างมีวิจารณญาณ การ
คิ ด ประยุ ก ตM การคิ ด เชิ ง มโนทั ศ นM การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธM การคิ ด
แก-ปìญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร-างสรรคM การคิดอนาคต
และการเรียนรู-ด-วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข-าถึงแหล#งความรูเพิ่อการพัฒนาตนเองอย#างต#อเนื่อง
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100-104 มนุษยสัมพันธMและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6)
(Human Relations and Personality
Development)
ความหมาย ที่มา และประโยชนMของมนุษยสัมพันธM ความสัมพันธM
ระหว#างบุคคลและกลุ#มต#าง ๆ ในสังคม การปรับตัวให-เหมาะสมกับ
สภาพแวดล-อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต#าง
ระหว# า งบุ ค คล ภาวะผู - น ำ และการฝ§ ก พฤติ ก รรมที ่ เ หมาะสม
ตลอดจนมารยาททางสังคม

*101-109 มนุษยสัมพันธMและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Human Relations and Personality
ปรับคำอธิบายรายวิชา
Development)
ความหมาย ที่มา และประโยชนMของมนุษยสัมพันธM ความสัมพันธM
ระหว#างบุคคลและกลุ#มต#างๆ ในสังคม การปรับตัวให-เหมาะสมกับ
สภาพแวดล-อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต#าง
ระหว# า งบุ ค คล ภาวะผู - น ำ การฝ§ ก พฤติ ก รรมที ่ เ หมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร-างความประทับใจแรกพบ การแต#งกาย
การแต#งหน-าและการทำผมเพื่อส#งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสม
กั บ สถานการณM การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด ด- ว ยการออกเสี ย งที่
ชัดเจนและใช-ภาษาที่ถูกต-องและเหมาะสมกับสถานการณM

100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Psychology in Daily Life)
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกตMใช-ในชีวิตประจำวัน
การพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความเข-าใจตนเองและผู-อื่น การ
วิเคราะหMปฏิสัมพันธMระหว#างบุคคล การรับรู- การอธิบายสาเหตุ
แห#งพฤติกรรมและการจูงใจให-เกิดพฤติกรรมต#าง ๆ บุคลิกภาพ
และความแตกต# า งระหว# า งบุ ค คล การพั ฒ นาความฉลาดทาง
อารมณM การจั ด การกั บ ความเครี ย ดและความขั ด แย- ง ทางจิ ต
สุขภาพจิตและการปรับตัว

*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Psychology in Daily Life)
ปรับคำอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด ทางจิ ต วิ ท ยาและการประยุ ก ตM ใ ช- ใ นชี ว ิ ต ประจำวั น
พัฒนาการมนุษยM บุคลิกภาพและความแตกต#างระหว#างบุคคล การ
เข-าใจตนเองและผู-อื่น การวิเคราะหMปฏิสัมพันธMระหว#างบุคคล การ
เรียนรู-และการรับรู- การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณM
การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว

100-106 อาเซียนในโลกยุคใหมJ
3(3-0-6)
(ASEAN in the Modern World)
การเปลี ่ ย นแปลงของโลกในปì จ จุ บ ั น การจั ด ระเบี ย บโลกใหม#
ความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต-ต#อโลกปìจจุบัน ความ
เปÉนมาของประชาคมอาเซียน ปìจจัยที่มีผลต#ออาเซียน อาทิ ปìจจัย
ทางประวัติศาสตรM การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สภาพการณM แ ละปì ญ หาของอาเซี ย นในปì จ จุ บ ั น ความสั ม พั น ธM
ภายในกลุ # ม ประเทศอาเซี ย น บทบาทของอาเซี ย นต# อ ไทยและ
ประชาคมโลก บทบาทของชาติ ม หาอำนาจต# อ อาเซี ย น
ความสัมพันธMระหว#างไทยกับอาเซียน

*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหมJ
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(ASEAN in the Modern World)
ปรับคำอธิบายรายวิชา
การเปลี ่ ย นแปลงครั ้ ง ใหญ# ข องเอเชี ย ที ่ ม ี แ นวโน- ม ในการเปÉ น
ศูนยMกลางเศรษฐกิจของโลก กลุ#มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจ
ของโลก ความท-าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคง
อยู#บนเส-นทางการเปÉนศูนยMกลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน
และประชาคมอาเซี ย น ด- า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
วัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก

100-107 อารยธรรมศึกษา
3(3-0-6)
(Civilization Studies)
อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย
ปìจจัยที่กำหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู-เรื่อง
ธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล#นพื้นบ-าน สถาปìตยกรรม
ประติ ม ากรรม จิ ต รกรรม นาฏศิ ล ป• ดุ ร ิ ย างคศิ ล ป• การศึ ก ษา
ค#านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน-มของสังคมและวัฒนธรรม

*101-112 อารยธรรมศึกษา
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Civilization Studies)
ปรับคำอธิบายรายวิชา
อารยธรรมที่สำคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคใหม# การส#งต#อมรดกทางภูมิปìญญาให-กับโลก
ในยุคปìจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด#นในแต#ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตรMและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อน
บ-านในกลุ#มอาเซียน
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100-108 ทักษะการศึกษา
3(2-2-5)
(Study Skills)
คุณค#าของการศึกษา และวิธีการศึกษาที่สัมฤทธิ์ผลโดยวิเคราะหM
เจตคติ และคุณค#าของตนเอง ของชีวิต และความสัมพันธMกับ
การศึกษาระบบอุดมศึกษา ศึกษาทักษะที่จำเปÉนสำหรับการศึกษา
อาทิ การใช-ห-องสมุด การสืบค-นข-อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารใหม# และที่เปÉนปìจจุบัน ศึกษาปìญหา และอุปสรรคใน
การศึกษา การนำเทคโนโลยีการศึกษาไปใช-เพื่อปรับปรุงทักษะ
การวิเคราะหMหลักการคิดเชิงวิพากษM และวิจารณMอย#างสร-างสรรคM
การทำงานเปÉนทีม การบริหารเวลาในการศึกษา การบริหาร
ความขัดแย-งทางการศึกษา ทักษะการอ#าน ฟìง การจดบันทึก การ
จับประเด็น การจัดทำรายงาน และการนำเสนอ รวมทั้งทักษะ
การใช-ชีวิตที่สำคัญ ได-แก# ทักษะในการบริหารการเงินส#วนบุคคล
และทักษะการเปÉนพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ฯลฯ

*101-113 ทักษะการศึกษา
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Study Skills)
ปรับคำอธิบายรายวิชา
คุณค#าของการศึกษา วิธีการศึกษาให-สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา
ทักษะที่จำเปÉนสำหรับการเรียนรู-ในศตวรรษที่ 21 การใช-ห-องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะหM การคิดอย#างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร-างสรรคM การทำงานเปÉนทีม จิตสาธารณะ
การบริหารเวลา

111-101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
แนวทางการศึกษา และความเปÉนมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติกรรม เป£าหมายของวิชาจิตวิทยา และคุณค#าในทางปฏิบัติ
การสัมผัสและการรับรู- แรงจูงใจ การเรียนรู- บุคลิกภาพและความ
แตกต# า งระหว# า งบุ ค คล อารมณM พั ฒ นาการของแต# ล ะช# ว งวั ย
สติ ป ì ญ ญา และการวั ด ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต และการพั ฒ นา
สุขภาพจิต การเข-าใจและการพัฒนาตนเอง

101-114 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(General Psychology)
แนวทางการศึกษาและความเปÉนมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติกรรม เป£าหมายของวิชาจิตวิทยาและคุณค#าในทางปฏิบัติ
การสัมผัสและการรับรู- แรงจูงใจ การเรียนรู- บุคลิกภาพและความ
แตกต# า งระหว# า งบุ ค คล อารมณM พั ฒ นาการของแต# ล ะช# ว งวั ย
สติ ป ì ญ ญาและการวั ด ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต และการพั ฒ นา
สุขภาพจิต การเข-าใจและการพัฒนาตนเอง

111-102 สังคมวิทยาเบื้องต?น
3(3-0-6)
(Introduction to Sociology)
อิทธิพลของสิ่งแวดล-อมทางสังคมที่มีต#อบุคคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ#มต#อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร-างของกลุ#ม และความเปÉนผู-นำ เจตคติในการทำงาน
การมีมนุษยสัมพันธMที่ดี พิจารณาความสำคัญและวิวัฒนาการของ
สถาบันต#าง ๆ โดยเทียบลำดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร

101-115 สังคมวิทยาเบื้องต?น
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Introduction to Sociology)
อิทธิพลของสิ่งแวดล-อมทางสังคมที่มีต#อบุคคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ#มต#อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร-างของกลุ#ม และความเปÉนผู-นำ เจตคติในการทำงาน
มนุษยสัมพันธMที่ดี ความสำคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต#าง ๆ
โดยเทียบลำดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร

111-103 หลักเศรษฐศาสตรM
3(3-0-6)
(Principle of Economics)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรMที่ว#าด-วยมูลค#า ราคาและการจัดสรร
ทรั พ ยากร พฤติ ก รรมของผู - บ ริ โ ภค แนวความคิ ด เรื ่ อ ง
อรรถประโยชนM ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค-า ภายใตทฤษฎีต-นทุนและปìจจัยต#างๆ ที่กำหนดอุปทานของสินค-าและ
บริการของปìจจัยการผลิต ในตลาดที่มีการแข#งขันอย#างสมบูรณM
และไม#สมบูรณM ปìจจัยการผลิตและการกำหนดปìจจัยการผลิตโดย
ย#อในส#วนของต-นทุนเชิงเปรียบเทียบ

101-116 หลักเศรษฐศาสตรM
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Principle of Economics)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรMที่ว#าด-วยมูลค#า ราคาและการจัดสรร
ทรั พ ยากร พฤติ ก รรมของผู - บ ริ โ ภค แนวความคิ ด เรื ่ อ ง
อรรถประโยชนM ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค-า ภายใตทฤษฎีต-นทุนและปìจจัยต#างๆ ที่กำหนดอุปทานของสินค-าและ
บริการของปìจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข#งขันอย#างสมบูรณMและ
ไม#สมบูรณM ปìจจัยการผลิตและการกำหนดปìจจัยการผลิตโดยย#อใน
ส#วนของต-นทุนเชิงเปรียบเทียบ
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111-106 สันติภาพศึกษา
2(2-0-4) (Peace Studies)
ความแตกต# า งระหว# า งแนวความคิ ด พื ้ น ฐานทางปรั ช ญา
กระบวนการสื่อสารของมนุษยMและระดับภาษาที่ใช- เพื่อสร-างความ
เข- า ใจที ่ ต รงกั น ทฤษฎี แ ละแนวความคิ ด ของการเมื อ งและ
เศรษฐกิจในระบบต#างๆ สาเหตุแห#งความขัดแย-งทางการเมือง
เศรษฐกิ จ และศาสนา อั น นำไปสู # ค วามขั ด แย- ง ทางอาวุ ธ และ
สงคราม ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปìจจุบัน
วิ เ คราะหM ถ ึ ง วิ ธ ี ใ นการแก- ไ ขปì ญ หาข- อ ขั ด แย- ง โดยสั น ติ ว ิ ธ ี แ ละ
ปราศจากความรุนแรงทั้งในระดับปìจเจกบุคคล ครอบครัว องคMกร
สังคม รวมทั้งในระดับชาติและในระดับโลกวิธีการในการลดกำลัง
อาวุธ การยอมรับความแตกต#างระหว#างบุคคลและสิทธิมนุษยชน
บทบาทของสหประชาชาติและองคMกรต#าง ๆ ในการผดุงรักษา
สันติภาพของโลก

ยกเลิก

111-107 ความรู?เบื้องต?นด?านทรัพยMสินทางปçญญา 2(2-0-4) (Introduction to Intellectual Property)
ความสำคัญของการปกป£องสิทธิในทรัพยMสินทางปìญญาที่มีต#อการ
ส#งเสริมความคิดริเริ่มของมนุษยMตลอดจนการพัฒนาความก-าวหน-า
ด- า นวิ ท ยาศาสตรM เ ทคโนโลยี และพั ฒ นาการด- า นศิ ล ปะและ
วรรณกรรมความเกี ่ ย วข- อ งกั บ ทรั พ ยM ส ิ น ทางปì ญ ญาของบุ ค คล
ธุรกิจ และองคMกรประเภทต#าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข-องกับ
ทรัพยMสินทางปìญญา ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค-า
รวมทั้งสนธิสัญญาระหว#างประเทศที่เกี่ยวข-องกับลิขสิทธิ์และ
เครื ่ อ งหมายการค- า เช# น สนธิ ส ั ญ ญา WTO TRIP’s และ
Patient Cooperation Treaty บ ท บ า ท ข อ ง WIPO ใ น ก า ร
ส#งเสริมการปกป£องทรัพยMสินทางปìญญาระหว#างประเทศตลอดจน
การบริหารให-เปÉนไปตามสนธิสัญญาระหว#างประเทศที่เกี่ยวข-อง
การเรียนการสอนจะเน-นกรณีศึกษา ด-านการประยุกตMหลักการทาง
ทรัพยMสินทางปìญญาที่เกี่ยวข-องกับปìญหาในทางเทคโนโลยี ธุรกิจ
ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอรM

ยกเลิก

112-101 อารยธรรม
3(3-0-6) (Civilizations)
ประวั ต ิ ค วามเปÉ น มาของอารยธรรม และวิ ว ั ฒ นาการของ
มนุษยชาติโดยสังเขป อารยธรรมแม#บททั้งตะวันตกและตะวันออก
ซึ่งได-ทิ้งมรดกให-กับโลกในยุคปìจจุบัน อารยธรรมยุคฟ™´นฟูศิลปะ
วิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการปฏิวัติทางภูมิปìญญา ศึกษา
ประวัติศาสตรMไทยตั้งแต#สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทรM ในด-าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธMกับ
ต#างประเทศ

ยกเลิก
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112-102 ความรู?เบื้องต?นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตรM
3(3-0-6)
(Fundamental of Philosophy and Logic)
พื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตรM
สุนทรียศาสตรM ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต#ยุค
โบราณจนถึงยุคปìจจุบัน ศึกษาลักษณะความคิด กระบวนการของ
ความคิ ด อย# า งมี เ หตุ ผ ล ทั ้ ง แบบนิ ร นั ย อุ ป นั ย โดยวิ ธ ี ก ารทาง
วิทยาศาสตรM เพื่อสามารถประยุกตMใช-ให-สอดคล-องกับสภาพสังคม
ปìจจุบัน
112-103 มนุษยMกับวรรณกรรม
3(3-0-6)
(Man and Literature)
ความหมาย กำเนิ ด และรู ป แบบต# า ง ๆ ของวรรณคดี
ความสัมพันธMระหว#างมนุษยMกับ การแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
วรรณกรรม วิเคราะหMความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณM และ
ค#านิยมของมนุษยM อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทต#าง ๆ คือ บท
กวี นวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียงและบทความที่มีค#าชี้ให-เห็นปìญหา
ของมนุษยMในภาวะแวดล-อมทางธรรมชาติและสังคมตลอดจนมรดก
อารยธรรมอันมีอิทธิพลต#อนักเขียนเหล#านั้น
112-104 มนุษยกับศิลปะ
3(3-0-6)
(Man and Arts)
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตรM ทรรศนะของปรั ช ญาเมธี และ
ศิลปAนกลุ#มสำคัญ ๆ เกี่ยวกับ “ความงาม” มรดกทางอารยธรรมที่
มีต#อศิลปะและดนตรีในยุคสมัยที่สำคัญ ๆ ตั้งแต#ยุคโบราณจนถึง
ยุคปìจจุบัน ความซาบซึ้งในคุณค#าของศิลปะและดนตรีทั้งของไทย
และสากล รู-จักผลงานอันยิ่งใหญ#ที่มาจากแรงบันดาลใจของศิลปAน
ในสาขาต#างๆ ให-มีความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และ
สากล ชี้ให-เห็นถึงประโยชนMที่สามารถนำไปประยุกตMใช-ในชีวิต
ประจำวันได112-106 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
ความเปÉนมาของชุมชนไทย ปìจจัยที่กำหนดลักษณะสังคมและ
วั ฒ นธรรมไทย ความรู - เ รื ่ อ งธรรมชาติ แ ละประยุ ก ตวิ ท ยาใน
สั ง คมไทย สั ง คม เศรษฐกิ จ การปกครอง ศาสนา พิ ธ ี ก รรม
การละเล# น พื ้ น บ- า น สถาปì ต ยกรรม ประติ ม ากรรม จิ ต รกรรม
นาฏศิลป• ดุริยางคMศิลป• การศึกษาค#านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน-ม
สังคมและวัฒนธรรม
112-107 ศาสนาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
(Comparative Religions)
ศาสนาที่สำคัญ ๆ ต#าง ๆ เช#น ศาสนาพราหมณM (ฮินดู) ยิว ชินโต
เตÆา เชน พุทธ ขงจื้อ คริสตM อิสลาม บาไฮ โดยนำศาสนาต#าง ๆ
ดังกล#าวมาเปรียบเทียบในหัวข-อที่สำคัญ ๆ เช#น เปรียบเทียบเรื่อง
กาลเวลาและสถานที่ เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปìจจุบัน
ศาสนาฝúายเทวนิยมกับอเทวนิยม การสร-างและการสลายโลก
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ศรัทธาและฐานะของมนุษยM ชีวิต อุปนิสัยและการปฏิบัติแห#ง
ศาสดา สังคมในสมัยนั้น ๆ อภินิหาร วิธีประกาศศาสนา นักพรต
คำสอนเรื่องความหวังให-ผู-มาโปรด และเปรียบเทียบหลักความดี
อันสูงสุด
112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว
2(2-0-4) ยกเลิก
(Family Life Planning)
ความรู-เข-าใจในความสำคัญของความแตกต#างเกี่ยวกับเพศศึกษา
ตระหนั ก ในพั ฒ นาการของสั ม พั น ธภาพ และนำไปสู # แ นวคิ ด ที่
ถูกต-องด-านชีวิตสังคม ความรับผิดชอบต#อตนเองในการดำเนินชีวิต
ภายใต-สภาวะสิ่งแวดล-อมที่เปลี่ยนแปลงอย#างรวดเร็ว เน-นการ
เตรียมการวางแผนชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้ง
การเรียนรู-ความแตกต#างระหว#างบุคคลทางด-านวัฒนธรรมและ
ด-านสังคม
112-109 ดนตรีปฏิบัติ
2(1-2-3) ยกเลิก
(Music Practice)
ประวั ต ิ ลั ก ษณะ และชนิ ด ของศิ ล ปะและดนตรี เสี ย งดนตรี
ประเภทต#าง ๆ การตอบสนองอารมณMต#อดนตรี คุณค#าของศิลปะ
และดนตรีกับการดำรงชีวิตลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต#าง ๆ ทั้ง
เครื่องดนตรีไทยและสากล ฝ§กทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
อย#างน-อย 1 ชนิด การฝ§กซ-อมเบื้องต-นที่ถูกต-องทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบผสมวง การอ#านโน-ตดนตรี ทักษะในการฟìงเพื่อให-ซาบซึ้งถึง
คุณประโยชนMที่ได-รับจากการฝ§กซ-อมและการเล#นดนตรี
**101-102 ความเปêนพลเมืองในสังคมไทย
เปAดใหม#
และสังคมโลก
3(3-0-6)
(Civic Literacy in Thai and Global
Context)
สภาพการณMทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
กลุ#มประเทศต#างๆ ประเด็นปìญหาร#วมสมัยในสังคมโลก ประเทศ
ไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการ
ทางความคิดที่เปÉนสากล ความรับผิดชอบต#อสังคม การรู-หน-าที่
ของพลเมื อ งและรั บ ผิ ด ชอบต# อ สั ง คมในการต# อ ต- า นการทุ จ ริ ต
ความสัมพันธMระหว#างความเปÉนพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของ
ประเทศ บทบาทและหน-าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก

**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ
เปAดใหม#
เพื่อความเปêนผู?นำ
3(2-2-5)
(Designing Your Self and Personality for
Leadership)
การวิเคราะหMตนเอง การรู-จักตนเอง การกำหนดเป£าหมายในชีวิต
การเสริมสร-างการเห็นคุณค#าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
เสริมสร-างความมั่นใจในการอยู#ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
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สาธารณะ การแนะนำตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต#อผู-อื่น
การพัฒนาภาวะผู-นำ ทักษะมนุษยสัมพันธM การทำงานเปÉนทีม
**101-104 การบริหารการเงินอยJางชาญฉลาด
3(3-0-6) เปAดใหม#เพื่อพัฒนา
(Smart Money Management)
financial literacy
การเงินกับชีวิตประจำวัน สิทธิและหน-าที่ เป£าหมายการเงิน การ
บริหารการเงินส#วนบุคคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนใน
ประเทศและต#างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู- การวางแผน
ภาษี การเปÉนผู-ประกอบการ การบริหารพอรMตการลงทุน การ
เตรียมตัวก#อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน
**101-105 เปîดโลกชุมชนและการเรียนรู?ผJานกิจกรรม
3(2-2-5)
(Community Explorer and Service Learning)
การเรียนรู-เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะหMชุมชนเพื่อค-นหาประเด็น
ปìญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให-ชุมชนเปÉนฐานของการเรียนรูร#วมกันระหว#างผู-เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริม
ทักษะการเข-าถึงชุมชน การสร-างการมีส#วนร#วม ทักษะการใช-ชีวิต
และทักษะด-านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู-ผ#านกิจกรรมบริการ
การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรม
บริ ก ารชุ ม ชน การเตรี ย มความพร- อ มสู # ก ารเปÉ น นั ก วิ จ ั ย และ
นักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย#าง
ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล?ตัว
3(3-0-6)
(Politics and Law in Everyday Life)
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต-น กฎหมายใกล-ตัวที่
เกี่ยวข-องในชีวิตประจำวัน อาทิ กฎหมายแพ#ง กฎหมายอาญา
สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพยMสินทางปìญญา กฎหมายภาษีอากร
และกฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณMปìจจุบันของสังคม

2. กลุ'มวิชาภาษาและการสื่อสาร
113-108 การใช?ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
(Thai Usage for Communication)
โครงสร-างทางไวยากรณMทั้งภาษาพูดภาษาเขียน และการสื่อสาร
ความแตกต#างระหว#างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและ
ไม#เปÉนทางการสำนวนโวหาร คำราชาศัพทM หลักการอ-างอิง การ
สื่อสารทางโทรศัพทM หลักการเขียนในรูปแบบต#างๆ เช#น จดหมาย
สมัครงาน การเขียนประวัติของตนเอง การบันทึกและการสรุป
ความ การเขียนโต-ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ ฝ§ก
ทักษะการใช-ภาษาไทยทั้งการฟìง การพูด การอ#าน และการเขียน
113-109 การใช?ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3(2-2-5)
(Thai Usage for Presentation)
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช-คำ ประโยค คำเชื่อม สำนวนโวหาร
การออกเสียงคำที่ถูกต-อง และการพูดในสถานการณMต#างๆ การ
แสดงความคิดเห็นและการนำเสนอ อาทิ การนำเสนอเชิงวิชาการ

*101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา
(Thai Language for Communication)
แก-คำอธิบายรายวิชา
การใช-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณMต#างๆ การฟìงจับ
ใจความ หลักการใช-ภาษาในการพูดให-บรรลุวัตถุประสงคMและ
เหมาะสมกั บ กาลเทศะ การอ# า นจั บ ใจความ สรุ ป ความ และ
วิเคราะหMสารที่อ#าน หลักการใช-ภาษาในการเขียนในรูปแบบต#างๆ

*101-202 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา
(Thai Language for Presentation)
แก-คำอธิบายรายวิชา
การใช-ภาษาไทยนำเสนอข-อมูลในสถานการณMต#างๆ อาทิ การ
นำเสนอข-อมูลทางวิชาการ การนำเสนอข-อมูลทางธุรกิจ การแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะหMและวิจารณM การนำเสนอข-อมูลที่มีความ
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การนำเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณMเพื่อให-ได-งาน ตลอดจน
การเขียนโครงการ การเลือกช#องทางการสื่อสาร และการอ#าน
ข-อมูลเชิงสถิติ
114-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
2(1-2-3)
ฝ§กทักษะการฟìง พูด อ#านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝ§กการ
ฟìงในระดับประโยค การพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช#น
การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะนำ การแสดงความยินดีหรือ
เสียใจและอื่นๆเน-นการออกเสียงให-ถูกต-องตามหลักภาษา ฝ§ก
ทักษะการอ#านข-อความในระดับประโยคและย#อหน-า โดยใช-ความรูด-านไวยากรณMและโครงสร-างของประโยคมาประกอบ ศึกษาการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝ§กเขียนตอบคำถามโดยใช-ประโยคที่
ถูกต-องตามหลักไวยากรณM
114-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
2(1-2-3)
ฝ§กทักษะการฟìง พูด อ#านและเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ศึกษา
วัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของเจ-าของภาษา ปìญหาและความ
แตกต#างของการใช-ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู#ทักษะการพูด โดยการ
ใช- ว ั จ นภาษาและอวั จ นภาษาที ่ ด ี ฝ§ ก ทั ก ษะการอ# า นขั ้ น ต- น
ประกอบด-วยการจับใจความและรายละเอียดต#างๆ ความสัมพันธM
ของประโยคหลักและประโยคขยาย ฝ§กการอ#านในระดับเรื่อง
รวมทั้งการเขียนตอบคำถามโดยใช-ประโยค ศัพทMและสำนวนอื่นๆ
ที่ถูกต-องตามหลักไวยากรณM
114-201 ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)
2(1-2-3)
ฝ§กทักษะการฟìง พูด อ#านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น
ฝ§กการฟìงและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณMต#างๆ ที่มีระดับ
ความยากมากขึ้น เช#น การพูดทางโทรศัพทM การสัมภาษณM การเล#า
เรื่องและอื่นๆ ฝ§กการอ#านในระดับเรื่องที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ศึกษา
การเขียน อนุเฉทและข-อความต#างๆโดยเน-นความถูกต-องตามหลัก
ไวยากรณM ตลอดจนฝ§กทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน
114-202 ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)
2(1-2-3)
ฝ§กทักษะการฟìง พูด อ#านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช-ใน
การติดต#อสื่อสารได-ดี ฝ§กทักษะการเขียนย#อความ การจดบันทึก
การจับใจความจากข-อความหรือบทความที่อ#านหรือฟìงจากผู-สอน
หรือเทปบันทึกเสียง ฝ§กสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่กำหนด
หรือตามความสนใจ โดยสามารถใช-สำนวนที่ถูกต-องตามความนิยม
และหลักไวยากรณM ตลอดจนฝ§กทักษะตามแนวทางการทดสอบ
มาตรฐาน
114-301 ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)
2(1-2-3)
ฝ§กทักษะการฟìง พูด อ#านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝ§กฝนทักษะ ทั้งสี่ทักษะเพื่อให-เปÉนไปตามแนวทางการทดสอบ
ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
114-302 ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)
2(1-2-3)

น#าเชื่อถือ การเลือกใช-ช#องทางการสื่อสารอย#างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเปÉนประโยชนMต#อการศึกษาและการทำงาน

สาระในการปรับปรุง

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก
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ฝ§กทักษะการฟìง พูด อ#านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝ§กฝนทักษะ ในระดับที่ยากขี้นทั้งสี่ทักษะเพื่อให-เปÉนไปตาม
แนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
114-303 การใช?ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
2(1-2-3)
(English Usage for Profession)
โครงสร-างทางไวยากรณMทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสร-างทาง
ไวยากรณMในการสื่อสาร ความแตกต#างระหว#างภาษาเขียนและ
ภาษาพูด ภาษาทางการและไม#เปÉนทางการ หลักการพื้นฐาน ใน
การแปลอย# า งเปÉ น ระบบ ศั พ ทM เ ทคนิ ค และศั พ ทM เ ฉพาะของ
สาขาวิชา ทั้งการแปลภาษาอังกฤษเปÉนไทย และไทยเปÉนอังกฤษ
114-304 เทคนิคการใช?ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทาง
วิชาชีพ
2(1-2-3)
(English Presentation Techniques for
Profession)
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช-คำ ประโยค คำเชื่อม โวหาร การ
ออกเสียงคำที่ถูกต-อง และการพูด ในสถานการณMต#างๆ การแสดง
ความคิดเห็นและการนำเสนอ อาทิ การนำเสนอเชิงวิชาการ การ
นำเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณMเพื่อให-ได-งาน
113-103 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
2(1-2-3)
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คำศัพทMที่ใช-ใน
ชีวิตประจำวันประมาณ 300 คำ และสำนวนต#าง ๆ อย#างง#าย ฝ§ก
สนทนาภาษาจีน โดยเน-นการออกเสียงที่ถูกต-อง
113-104 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
2(1-2-3)
ฝ§กเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคำศัพทMจากพจนานุกรมจีนไทย สนทนาภาษาจีนด-วยหัวข-อเรื่องที่เปÉนที่สนใจ ศึกษาคำศัพทM
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คำ
113-201 ภาษาจีน 3 (Chinese 3)
2(1-2-3)
ฝ§กเรียบเรียงประโยคเชิงซ-อน สนทนาภาษาจีนด-วยหัวข-อเรื่องที่
เปÉนที่สนใจ ศึกษาคำศัพทMเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คำ
113-202 ภาษาจีน 4 (Chinese 4)
2(1-2-3)
ฝ§กเรียบเรียงประโยคเชิงซ-อนอื่นๆ มากขึ้น ศึกษาความแตกต#าง
ระหว#างตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย#อจีน สนทนาภาษาจีนด-วย
หัวข-อเรื่องที่เปÉนที่สนใจ ศึกษาคำศัพทMเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คำ
113-105 ภาษาญี่ปุôน 1 (Japanese 1)
2(1-2-3)
การฟìง พูด ภาษาญี่ปุúนขั้นพื้นฐาน วิเคราะหMโครงสร-างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุúนและไวยากรณM ศึกษาระบบเสียงและโครงสร-างพื้นฐาน
ของภาษาญี่ปุúน ฝ§กทักษะการอ#านประโยคอย#างง#าย และการเขียน
ด-วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ
113-106 ภาษาญี่ปุôน 2 (Japanese 2)
2(1-2-3)
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101-209 ภาษาจีน 1 (Chinese 1)
3(2-2-5)
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คำศัพทMประมาณ
300 คำ และสำนวนต#าง ๆ อย#างง#ายที่ใช-ในชีวิตประจำวัน ฝ§ก
สนทนาภาษาจีน โดยเน-นการออกเสียงที่ถูกต-อง
101-210 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)
3(2-2-5)
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคำศัพทMจากพจนานุกรมจีนไทย สนทนาภาษาจีนด-วยหัวข-อเรื่องที่เปÉนที่สนใจ ศึกษาคำศัพทM
เพิ่มขึน้ อีกประมาณ 300 คำ
-

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน#วยกิต

-

ยกเลิก

101-211 ภาษาญี่ปุôน 1 (Japanese 1)
3(2-2-5)
การฟì ง พู ด ภาษาญี ่ ป ุ ú น ขั ้ น พื ้ น ฐาน โครงสร- า งพื ้ น ฐานของ
ภาษาญี่ปุúน ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุúน คำศัพทM และ สำนวน
อย# า งง# า ย ทั ก ษะการอ# า นประโยคอย# า งง# า ยและการเขี ย นด- ว ย
ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ
101-212 ภาษาญี่ปุôน 2 (Japanese 2)
3(2-2-5)

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิม่ หน#วยกิต
ปรับคำอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน#วยกิต

ยกเลิก

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน#วยกิต
ปรับคำอธิบายรายวิชา
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ฝ§กทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMที่ซับซ-อน
ขึ ้ น และคำศั พ ทM ใ หม# ฝ§ ก การอ# า นคั น จิ และเขี ย นบทความใน
ชีวิตประจำวันและใช-สำนวนต#างๆ อย#างง#าย
113-203 ภาษาญี่ปุôน 3 (Japanese 3)
2(1-2-3)
ฝ§กการฟìงและเรียนรู-บทสนทนาในรูปแบบต#าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณMที่มีความซับซ-อนมากขึ้น พัฒนาการอ#านคันจิจากที่ไดศึกษามาก#อนหน-านี้
113-204 ภาษาญี่ปุôน 4 (Japanese 4)
2(1-2-3)
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุúน เรียนรู-ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของญี่ปุúน พัฒนาทักษะการอ#าน การเขียนแบบคันจิ
เรียนรู-คำศัพทMเพิ่มเติม ศึกษาโครงสร-างทางไวยากรณMที่ความ
ซับซ-อนมากยิ่งขึ้น
113-111 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
2(1-2-3)
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร-างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี คำศัพทMที่ใช-ในชีวิตประจำวัน ฝ§กทักษะการฟìงและ
การพูด เน-นประโยคสนทนาอย#างง#ายที่ใช-ในชีวิตประจำวัน
113-112 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
2(1-2-3)
ฝ§กทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMของภาษา
เกาหลี ท ี ่ ซ ั บ ซ- อ นขึ ้ น เน- น ประโยคสนทนาและคำศั พ ทM ท ี ่ ใ ช- ใ น
ชี ว ิ ต ประจำวั น ฝ§ ก ทั ก ษะการอ# า นและเขี ย นบทความใน
ชีวิตประจำวันและใช-สำนวนต#าง ๆ อย#างง#าย
113-113 ภาษาเกาหลี 3 (Korean 3)
2(1-2-3)
ฝ§กการฟìงและเรียนรู-บทสนทนาในรูปแบบต#าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณMที่มีความซับซ-อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การ
อ# า น และเขี ย นเพื ่ อ สื ่ อ สารในสถานการณM ต # า งๆ ด- ว ยภาษาที่
เหมาะสม และศึกษาคำศัพทMเพิ่มเติม
113-114 ภาษาเกาหลี 4 (Korean 4)
2(1-2-3)
พั ฒ นาความสามารถในการพู ด เรี ย นรู - ข นบธรรมเนี ย มและ
ประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ#าน พัฒนาการอ#านและการ
เขียน เรียนคำศัพทMเพิ่มเติม เข-าใจโครงสร-างไวยากรณM เพื่อทำ
ความเข-าใจภาษาเกาหลีที่ได-เรียนก#อนหน-านี้และวิธีการใช-อย#าง
ถูกต-อง
102-101 ภาษาพมJา 1 (Burmese 1)
2(1-2-3)
ตั ว อั ก ษร ระบบเสี ย ง และรู ป แบบประโยค เรี ย นรู - โ ครงสร- า ง
พื้นฐานของภาษาพม#าคำศัพทMที่ใช-ในชีวิตประจำวัน ฝ§กทักษะการ
ฟìงและการพูด เน-นประโยคสนทนาอย#างง#ายที่ใช-ในชีวิตประจำวัน
102-102 ภาษาพมJา 2 (Burmese 2)
2(1-2-3)
ฝ§กทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMของภาษา
พม# า ที ่ ซ ั บ ซ- อ นขึ ้ น เน- น ประโยคสนทนาและคำศั พ ทM ท ี ่ ใ ช- ใ น
ชี ว ิ ต ประจำวั น ฝ§ ก ทั ก ษะการอ# า นและเขี ย นบทความใน
ชีวิตประจำวันและใช-สำนวนต#างๆ อย#างง#าย
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ทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMที่ซับซ-อนขึ้น
คำศัพทMและสำนวนอย#างง#าย ฝ§กการอ#านคันจิ และเขียนอนุเฉท
ในระดับง#ายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
ยกเลิก

-

ยกเลิก

101-213 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)
3(2-2-5)
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร-างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี คำศัพทMที่ใช-ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟìงและการ
พูด เน-นประโยคสนทนาอย#างง#ายที่ใช-ในชีวิตประจำวัน
101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)
3(2-2-5)
ทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMของภาษา
เกาหลีที่ซับซ-อนขึ้น บทสนทนาอย#างง#าย และ คำศัพทMที่ใช-ใน
ชี ว ิ ต ประจำวั น ทั ก ษะการอ# า นและเขี ย นอนุ เ ฉทเกี ่ ย วกั บ
ชีวิตประจำวันโดยใช-สำนวนอย#างง#าย
-

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน#วยกิต

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

เปลี่ยนรหัสวิชา
เพิ่มหน#วยกิต
ปรับคำอธิบายรายวิชา

ยกเลิก
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102-103 ภาษาพมJา 3 (Burmese 3)
2(1-2-3)
ฝ§กการฟìงและเรียนรู-บทสนทนาในรูปแบบต#าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณMของภาษาพม#า ที่มีความซับซ-อนมากขึ้น พัฒนาทักษะ
การสนทนา การอ#าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณMต#างๆ
ด-วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคำศัพทMเพิ่มเติม
102-104 ภาษาพมJา 4 (Burmese 4)
2(1-2-3)
พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด แนวคิ ด ของวั ฒ นธรรม ความเชื ่ อ และ
ประเพณีของพม#า พัฒนาการอ#านและการเขียนตัวอักษร เรียน
คำศัพทMเพิ่มเติม เข-าใจโครงสร-างไวยากรณM เพื่อทำความเข-าใจ
ภาษาพม#าที่ได-เรียนก#อนหน-านี้และวิธีการใช-อย#างถูกต-อง
102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1
2(1-2-3)
(Bahasa Indonesia 1)
ตั ว อั ก ษร ระบบเสี ย ง โครงสร- า งพื ้ น ฐานของภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย คำศัพทMที่ใช-ในชีวิตประจำวันประมาณ 300 คำ และ
สำนวนต#าง ๆ อย#างง#าย ฝ§กทักษะการฟìงและการพูด เน-นประโยค
สนทนาอย#างง#ายที่ใช-ในชีวิตประจำวัน
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2
2(1-2-3)
(Bahasa Indonesia 2)
ฝ§กทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMของภาษา
บาฮาซาอินโดนีเซีย ที่ซับซ-อนขึ้น เน-นประโยคสนทนาและคำศัพทM
ที่ใช-ในชีวิตประจำวัน ฝ§กทักษะการอ#านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจำวันและใช-สำนวนต#างๆ อย#างง#าย
102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3
2(1-2-3)
(Bahasa Indonesia 3)
ฝ§กการฟìงและเรียนรู-บทสนทนาในรูปแบบต#าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณMของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ที่มีความซับซ-อนมากขึ้น
พั ฒ นาทั ก ษะการสนทนา การอ# า น และเขี ย นเพื ่ อ สื ่ อ สารใน
สถานการณM ต # า งๆ ด- ว ยภาษาที ่ เ หมาะสม และศึ ก ษาคำศั พ ทM
เพิ่มเติม
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4
2(1-2-3)
(Bahasa Indonesia 4)
พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด แนวคิ ด ของวั ฒ นธรรม ความเชื ่ อ และ
ประเพณีของอินโดนีเซียพัฒนาการอ#านและการเขียนตัวอักษร
เรียนคำศัพทMเพิ่มเติม เข-าใจโครงสร-างไวยากรณM เพื่อทำความ
เข-าใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่ได-เรียนก#อนหน-านี้และวิธีการใชอย#างถูกต-อง
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1
2(1-2-3)
(Bahasa Malaysia 1)
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร-างพื้นฐานของภาษาบาฮาซามาเลเซีย
คำศัพทMที่ใช-ในชีวิตประจำวันประมาณ 300 คำ และสำนวนต#าง ๆ
อย#างง#าย ฝ§กทักษะการฟìงและการพูด เน-นประโยคสนทนาอย#าง
ง#ายที่ใช-ในชีวิตประจำวัน
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-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก

-

ยกเลิก
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102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2
2(1-2-3) (Bahasa Malaysia 2)
ฝ§กทักษะการฟìงและการพูดโดยใช-โครงสร-างไวยากรณMของภาษา
บาฮาซามาเลเซีย ที่ซับซ-อนขึ้น เน-นประโยคสนทนาและคำศัพทMที่
ใช- ใ นชี ว ิ ต ประจำวั น ฝ§ ก ทั ก ษะการอ# า นและเขี ย นบทความใน
ชีวิตประจำวันและใช-สำนวนต#างๆ อย#างง#าย
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3
2(1-2-3) (Bahasa Malaysia 3)
ฝ§กการฟìงและเรียนรู-บทสนทนาในรูปแบบต#าง ๆ เพิ่มเติม ศึกษา
ไวยากรณMของภาษาบาฮาซามาเลเซียที่มีความซับซ-อนมากขึ้น
พั ฒ นาทั ก ษะการสนทนา การอ# า น และเขี ย นเพื ่ อ สื ่ อ สารใน
สถานการณM ต # า งๆ ด- ว ยภาษาที ่ เ หมาะสม และศึ ก ษาคำศั พ ทM
เพิ่มเติม
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4
2(1-2-3) (Bahasa Malaysia 4)
พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด แนวคิ ด ของวั ฒ นธรรม ความเชื ่ อ และ
ประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการอ#านและการเขียนตัวอักษร เรียน
คำศัพทMเพิ่มเติม เข-าใจโครงสร-างไวยากรณM เพื่อทำความเข-าใจ
ภาษาบาฮาซามาเลเซียที่ได-เรียนก#อนหน-านี้และวิธีการใช-อย#าง
ถูกต-อง
**101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น
3(2-2-5)
(English for Remediation)
การวัดผล : ผ#าน (Satisfactory - S) และ ไม#ผ#าน
(Unsatisfactory - U)
เงื่อนไข : เปÉนรายวิชาไม#นับหน#วยกิตที่นักศึกษาต-องสอบผ#าน (S)
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน ไดคำศัพทMสำนวนโครงสร-างทางไวยากรณMขั้นพื้นฐาน และทักษะการ
สื่อสารที่ใช-บ#อยในชีวิตประจำวัน การอ#านและการเขียนข-อความ
สั้นๆ การตั้งคำถามและการตอบอย#างสั้น บทสนทนาอย#างง#ายใน
ระดับคำ วลี และประโยคสั้นๆ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได-คะแนนต่ำกว#าเกณฑMที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ต-องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-203 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการปรับพื้น (English for Remediation)
**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
(Daily Life English)
คำศัพทM สำนวน และ โครงสร-างทางไวยากรณM และ ทักษะในการ
สื่อสาร โดยเน-นที่หัวข-อในชีวิตประจำวัน ความสนใจส#วนบุคคล
และสถานการณMปìจจุบัน
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได-คะแนนสูงกว#าเกณฑMที่มหาวิทยาลัย
กำหนด ให- ย กเว- น การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 101-204
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (Daily Life English) และให-ไดเกรด A ในรายวิชาดังกล#าว

สาระในการปรับปรุง
ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

เปAดใหม#

เปAดใหม#
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**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5)
(English for Academic Study)
การฝ§กทักษะที่จำเปÉนที่เกี่ยวข-องเชิงวิชาการ การฟìง การพูด การ
อ#าน ไวยกรณM การเขียน และคำศัพทM

3. กลุ'มวิชาคณิตศาสตรSและวิทยาศาสตรS
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Information Technology)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรM ส#วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรM หน-าที่การทำงานของฮารMดแวรMและซอฟตMแวรM ระบบ
การสื่อสารข-อมูลและเครือข#ายคอมพิวเตอรM เทคโนโลยีสื่อประสม
อินเทอรMเน็ตและการประยุกตMใช-งาน ตลอดจนการฝ§กปฏิบัติสืบค-น
ข- อ มู ล ทางอิ น เทอรM เ น็ ต ไปรษณี ย M อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สM โปรแกรม
ประมวลผลคำ และการสร-างเว็บเพจเบื้องต-น
121-102 คอมพิ ว เตอรM ส ำหรั บ การศึ ก ษาและการทำงาน
3(2-2-5)
(Computer for Studies and Works)
หลักการจัดการข-อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ£มข-อมูลและ
สารสนเทศ อั ล กอริ ท ึ ม และการแก- โ จทยM ป ì ญ หา ธุ ร กรรม

สาระในการปรับปรุง
เปAดใหม#

**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ
เปAดใหม#
3(2-2-5)
(English for Professional Presentation)
หลักการพูด การเลือกใช-คำ ประโยค คำเชื่อม โวหาร การออก
เสียงคำ และการพูดในสถานการณMต#าง ๆ การแสดงความคิดเห็น
และการนำเสนอเชิ ง วิ ช าการ การนำเสนอทางธุ ร กิ จ และการ
สัมภาษณMงาน
**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข?อสอบมาตรฐาน
เปAดใหม#
3(2-2-5)
(English for Proficiency Test)
บูรณาการทักษะการใช-ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด-าน การฟìง การพูด
การอ#าน และการเขียนเพื่อการสอบข-อสอบมาตราฐาน ฝ§กใหนักศึกษาคุ-นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข-อสอบ TOEFL ฝ§ก
เทคนิคที่เปÉนประโยชนMสำหรับทำข-อสอบ
**101-208 การเขียนโค?ดคอมพิวเตอรMสำหรับทุกคน 3(2-2-5) เปAดใหม#
(Computer Coding for Everyone)
ความรู-พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด-วยภาษาไพทอน การติดตั้งไพ
ทอน เครื่องมือที่ใช-ในการเขียนโปรแกรม การติดตั้งไลบรารี่ การ
ประมวลผลด-วยคอมมานดMไลนM ชนิดของข-อมูลและตัวแปร การรับ
ข-อมูลเข-าและการแสดงผลลัพธM การใช-งานคำสั่งทางเลือก การใชงานคำสั่งวนลูป การสร-างฟìงกMชัน ไลบรารี่ทางคณิตศาสตรMและ
กราฟฟAก และการประยุกตMใช-กับงานด-านกราฟAก
เปลี่ยนชื่อกลุ#มวิชา
3. กลุ'มวิชาวิทยาศาสตรSและคณิตศาสตรS
*101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Information Technology)
ปรับคำอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรM ส#วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรM หน-าที่การทำงานของฮารMดแวรMและซอฟตMแวรM ระบบ
การสื่อสารข-อมูลและเครือข#ายคอมพิวเตอรM เทคโนโลยีสื่อประสม
อินเทอรMเน็ตและการประยุกตMใช-งาน การสืบค-นข-อมูล การใช-งาน
โปรแกรมประมวลผลคำ การสร-างเว็บเพจเบื้องต-น
*101-308 คอมพิวเตอรMสำหรับการศึกษาและการทำงาน
เปลี่ยนรหัสวิชา
3(2-2-5) ปรับคำอธิบายรายวิชา
(Computer for Studies and Works)
หลักการจัดการข-อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ£มข-อมูล
อั ล กอริ ท ึ ม และการแก- โ จทยM ป ì ญ หา ธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สM
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สาระในการปรับปรุง

อิเล็กทรอนิกสM กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด-าน
ปลอดภัยในการใช-เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด-าน คอมพิวเตอรM และแนวโน-มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช-งาน
คอมพิวเตอรM และแนวโน-มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการ โปรแกรมตารางทำงาน โปรแกรมนำเสนองาน
ฝ§กปฏิบัติการใช-งานโปรแกรมตารางทำงาน และโปรแกรมนำเสนอ
งาน
121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล?อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
ความสั ม พั น ธM ร ะหว# า งชี ว ิ ต กั บ สิ ่ ง แวดล- อ มโดยชี ้ ใ ห- เ ห็ น ถึ ง
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปìญหาและผลกระทบ
ในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล-อม การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษMสิ่งแวดล-อม การใช-เทคโนโลยีชีวภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล-อม ตลอดจนการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
3(3-0-6)
(Food for Good Health)
ความสำคัญและบทบาทของอาหารต#อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในกระบวนการผลิ ต ข- อ เท็ จ จริ ง และความเชื่ อ
เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑMเสริมอาหาร อาหารกับ
โรค และแนวโภชนาการเพื ่ อ การบำบั ด ฉลากโภชนาการและ
กฎหมายที่เกี่ยวข-องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของ
อาหาร
121-105 เคมีในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in daily life)
ความสำคั ญ ของเคมี สสารและการจำแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สำคัญในชีวิตประจำวัน อาทิ แก-ว กระดาษ
สารพอลิเมอรM พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะหM ยาและ
สารเสพติด ดีเทอเจนตMและเครื่องสำอาง สารเคมีที่ก#อให-เกิดมะเร็ง
สารเคมีที่เปÉนสารพิษที่ใช-ในชีวิตประจำวัน การป£องกันและแก-พิษ
จากสารเคมี
121-106 คณิตศาสตรMในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรMคณิตศาสตรM
กับตัวเลขและสัญลักษณMคณิตศาสตรMกับเทคโนโลยี คณิตศาสตรM
กับการแก-ปìญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตรMและการให-เหตุผล การ
ประยุกตMทฤษฎีกราฟเบื้องต-น การสร-างตัวแบบและการแก-ปìญหา
ตัวแบบการประยุกตMใช-คณิตศาสตรMในชีวิตประจำวัน
121-107 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหMข?อมูล
3(3-0-6)
(Basic Statistics for Data Analysis)
ความรู-พื้นฐานทางสถิติ ได-แก# ความหมาย ขอบเขต ลักษณะของ
ข-อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข-อมูล สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความ

*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล?อม
3(3-0-6)
(Life and Environment)
ความสั ม พั น ธM ร ะหว# า งชี ว ิ ต กั บ สิ ่ ง แวดล- อ ม ความสำคั ญ ของ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ พลั ง งาน การเปลี ่ ย นแปลงของโลกและ
ภูมิอากาศ การตระหนักถึงปìญหาของสิ่งแวดล-อมและผลกระทบ
ต#อมลภาวะและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษMสิ่งแวดล-อม การใช-เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน
กฎหมายสิ่งแวดล-อม การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
3(3-0-6)
(Healthy Diet)
ความสำคัญและบทบาทของอาหารต#อสุขภาพ โภชนาการและ
พลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค โภชนาการเพื่อการป£องกันและ
การบำบัดโรค อาหารอินทรียM การแปรรูปอาหาร การปนเป™´อนและ
การเสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด-านอาหาร ความเชื่อของการ
เสริ ม อาหารและผลิ ต ภั ณ ฑM เ สริ ม อาหาร นวั ต กรรมอาหารและ
ทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ
*101-311 เคมีในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Daily Life)
ความสำคั ญ ของเคมี สสารและการจำแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สำคัญในชีวิตประจำวัน สีจากธรรมชาติและ
สี ส ั ง เคราะหM ยาและสารเสพติ ด ดี เ ทอเจนตM แ ละเครื ่ อ งสำอาง
สารเคมี ท ี ่ ก # อ ให- เ กิ ด มะเร็ ง สารเคมี ท ี ่ เ ปÉ น สารพิ ษ ที ่ ใ ช- ใ น
ชีวิตประจำวัน การป£องกันและแก-พิษจากสารเคมี

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคำอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ
ปรับคำอธิบายรายวิชา

เปลี่ยนรหัสวิชา
ปรับคำอธิบายรายวิชา

*101-312 คณิตศาสตรMในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Mathematics in Daily Life)
ปรับคำอธิบายรายวิชา
ตรรกศาสตรMเบื้องต-นและการให-เหตุผล เรขาคณิตกับการนำไปใชในชีวิตประจำวัน การประยุกตMใช-ความรู-ทางคณิตศาสตรMเพื่อการ
แปลความหมายข-อมูลทางสถิติ การประยุกตMใช-ความรู-เบื้องต-นทาง
คณิตศาสตรMเพื่อการแก-ปìญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
*101-313 สถิติในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อ
(Statistics in Daily Life)
วิชา
ความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึก ปรับคำอธิบายรายวิชา
ข-อมูลส#วนตัว บัญชีรายรับรายจ#ายประจำวัน การบันทึกข-อมูลทาง
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น#าจะเปÉนเบื้องต-น ตัวแปรสุ#ม การแจกแจงแบบทวินาม การแจก
แจงแบบปìวซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การ
วิ เ คราะหM ส หสั ม พั น ธM และการถดถอยเชิ ง เส- น อย# า งง# า ย การ
วิเคราะหMความแปรปรวนโดยใช-โปรแกรมสำเร็จรูป

ธุ ร กิ จ การหาค# า สถิ ต ิ เ บื ้ อ งต- น ความน# า จะเปÉ น อย# า งง# า ย การ
ประยุกตMใช-ความรู-เบื้องต-นทางสถิติในชีวิตประจำวันเพื่อการ
ตัดสินใจในการวางแผนการใช-จ#าย การทำนายผลการลงทุน และ
การพยากรณMอากาศ

120-101 มนุษยMกับสิ่งแวดล?อม
3(3-0-6)
(Man and Environment)
ความสั ม พั น ธM ร ะหว# า งมนุ ษ ยM ก ั บ สิ ่ ง แวดล- อ ม ความสำคั ญ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษM ปìญหาเรื่องมลภาวะของ
สิ ่ ง แวดล- อ มในด- า นต# า ง ๆ การสู ญ เสี ย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ปìญหาของการ
เพิ่มประชากร การอนุรักษMปúาไม- ต-นน้ำ ลำธาร การใช-ผืนดิน
และน้ำเพื่อให-เกิดประโยชนMสูงสุด การพัฒนาพื้นดินและน้ำที่เสื่อม
โทรมให-กลับคงสภาพที่ดี โดยวิธีการทางธรรมชาติ รวมถึงการ
ป£องกันการทำลายสิ่งแวดล-อมและธรรมชาติให-อยู#ในสภาพสมดุล
กับการดำรงชีวิตมนุษยMอย#างมีความสุข โดยการทำให-สิ่งแวดล-อม
และธรรมชาติดีขึ้น
125-101 คณิตศาสตรMในอารยธรรม
3(3-0-6)
(Mathematics in Civilization)
หลักเบื้องต-น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ
การคิ ดโดยใช-ต ั วเลขเปÉน ฐาน การนำเอาตั วเลขไปประยุ ก ตM ใ หในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจำนวนและ
พัฒนาการของความเปÉนไปได-ทางสถิติเบื้องต-น เพื่อให-มีความรูพื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนำไปสู#การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตรMชั้นสูงต#อไป
126-316 สถิติและความนJาจะเปêน
3(3-0-6)
(Statistics and Probability)
ความรู - เ บื ้ อ งต- น เกี ่ ย วกั บ สถิ ต ิ ความหมายขอบเขตและการใชประโยชนM ท างธุ ร กิ จ ลั ก ษณะของข- อ มู ล ทางธุ ร กิ จ วิ ธ ี ก ารเก็ บ
รวบรวมข-อมูล ทฤษฏีความน#าจะเปÉนเบื้องต-น ตัวแปรสุ#ม การแจก
แจง แบบทวินาม แบบปìวซอง และแบบปกติ การแจกแจงของ
ค#าที่ได-จากตัวอย#าง การประมาณค#าเฉลี่ย ค#าความแปรปรวนและ
สั ด ส# ว นของประชากร การหาค# า ความแปรปรวนร# ว มและค# า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธM การทำสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสอง
ประชากร

-
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ยกเลิก

101-314 คณิตศาสตรMในอารยธรรม
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Mathematics in Civilization)
หลักเบื้องต-น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ
การคิ ดโดยใช- ตั วเลขเปÉ นฐาน การนำเอาตั วเลขไปประยุ ก ตM ใหในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจำนวนและ
พัฒนาการของความเปÉนไปได-ทางสถิติเบื้องต-น เพื่อให-มีความรูพื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนำไปสู#การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตรMชั้นสูงต#อไป
*101-315 สถิติและความนJาจะเปêน
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา
(Statistics and Probability)
ปรับคำอธิบายรายวิชา
ความรู - เ บื ้ อ งต- น เกี ่ ย วกั บ สถิ ต ิ ความหมายขอบเขตและการใชประโยชนM ท างธุ ร กิ จ ลั ก ษณะของข- อ มู ล ทางธุ ร กิ จ วิ ธ ี ก ารเก็ บ
รวบรวมข-อมูล ทฤษฏีความน#าจะเปÉนเบื้องต-น ตัวแปรสุ#ม การแจก
แจงความถี ่ การประมาณค# า ทางสถิ ต ิ ค# า ความแปรปรวนและ
สัดส#วนของประชากร การวิเคราะหMค#าความแปรปรวนร#วมและค#า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธM การทดสอบสมมติฐาน

**101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
3(2-2-5) เปAดใหม#
ST
(Digital Literacy for 21 Century)
ความรู - พ ื ้ น ฐานการใช- ง านคอมพิ ว เตอรM การเปลี ่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม#ด-วยเทคโนโลยี การรักษาความ
ปลอดภั ย ทางดิ จ ิ ท ั ล เบื ้ อ งต- น ความเสี ่ ย งในการใช- ง านทาง
อินเทอรMเน็ตและสังคมออนไลนM กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข-องกับ
ชี ว ิ ต ประจำวั น และความรั บ ผิ ด ชอบต# อ การปฏิ บ ั ต ิ ต นในสั ง คม
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ออนไลนM การทำธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค-าทาง
อินเทอรMเน็ต การให-บริการของรัฐบาลผ#านอินเทอรMเน็ต การสร-าง
ความสมดุลด-านดิจิทัล การใช-งานโปรแกรมสำนักงาน การสร-าง
อินโฟกราฟAก การตลาดดิจิทัล

**101-302 วิทยาการข?อมูลและจินตภาพ
3(2-2-5)
(Data Science and Visualization)
ความรู-พื้นฐานด-านวิทยาการข-อมูล อินเทอรMเน็ตของสรรพสิ่ง การ
ใช-ประโยชนMและการตระหนักถึงความเหมาะสมในการให-ข-อมูล
การแสดงภาพข-อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝ§กการวิเคราะหMข-อมูลด-วย
แอพลิเคชัน
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
(Green Technology for Sustainable
Development)
แหล#งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษMและการจัด
การพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห#วงโซ#
อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑM คารMบอนเครดิต คารMบอน
ฟุตพริ้นทM การจัดการผลกระทบต#อสิ่งแวดล-อมด-วยเทคโนโลยี
สมัยใหม#
**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร?าง
นวัตกรรมและธุรกิจใหมJ
3(3-0-6)
(Logic and Design Thinking for
Innovation and Start Up)
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรม
และธุรกิจใหม# การสำรวจปìญหา การระดมความคิด การวิเคราะหM
เพื่อสำรวจความต-องการที่แท-จริงของผู-ใช-งาน การออกแบบการ
แก-ปìญหาที่ตรงตามความต-องการที่แท-จริงของผู-ใช-งานและตรงกับ
ความต-องการของตลาด หลักการสร-างนวัตกรรมต-นแบบ การ
คุ-มครองสิทธิในทรัพยMสินทางปìญญา
**101-305 การเชื่อมตJอของสรรพสิ่งสำหรับทุกคน 3(2-2-5)
(Internet of Thing for Everyone)
ทำความเข-าใจการเชื่อมต#อของสรรพสิ่ง องคMประกอบพื้นฐาน การ
สื่อสารข-อมูลภายในและการเชื่อมต#อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการ
เชื่อมต#อของสรรพสิ่ง การประยุกตMใช-งาน
**101-306 ห?องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน 3(2-2-5)
(Living Lab for Campus Sustainability)
หลักการของห-องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกตMใช-หลักการ
ดังกล#าวเพื่อแก-ไขปìญหาหรือพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล-อมใน
มหาวิทยาลัยสู#ความยั่งยืน การสร-างแบบจำลองเพื่อขยายผลและ
ประยุกตMใช-ในสถานที่อื่นๆ และในขนาดที่ใหญ#ขึ้นได- การบริหาร
โครงการ โดยเน-นด-านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อ
ประหยัดพลังงานอย#างยั่งยืน

เปAดใหม#

เปAดใหม#

เปAดใหม#

เปAดใหม#

เปAดใหม#

136
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2561

4. กลุ'มวิชาสุนทรียศาสตรSและพลศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

4. กลุ'มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตรS

129-101 พลศึกษาและนันทนาการ
2(1-2-3) (Physical Education and Recreation)
ความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความสำคัญและ
ความจำเปÉนต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมปìจจุบัน รวมถึง
ศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ ความต-องการนันทนาการใน
วัยต#าง ๆ การจัดการและการบริหารนันทนาการและให-เลือกพล
ศึ ก ษา 1 ชนิ ด กี ฬ า เพื ่ อ ศึ ก ษากฎ กติ ก า มารยาท และทั ก ษะ
พื้นฐาน รวมทั้งฝ§กทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจน
การเสริมสร-างสมรรถภาพร#างกายที่ถูกต-อง
129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม
2(1-2-3) (Art and Music Appreciation)
ความหมายและพั ฒ นาการของศิ ล ปะและดนตรี หลั ก การทาง
สุนทรียศาสตรM และลักษณะสำคัญของศิลปะและดนตรีแต#ละแบบ
ปลูกฝìงความเข-าใจการเห็นคุณค#าและความชื่นชมในศิลปะและ
ดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นสำคัญในด-านต#างๆตั้งแต#สมัยโบราณ
จนถึงปìจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปAน เบื้องหลังการสร-างสรรคM
ผลงานเหล#านั้น โดยเน-นถึงคุณค#าของศิลปะและดนตรีในฐานะ
เปÉนเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษยM
**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกำลังกาย 3(2-2-5)
(Life, Well-Being and Sports)
สุขภาวะด-านร#างกาย จิตใจ อารมณM สังคม เพศศึกษา และการ
เลือกคู#ครอง การสร-างเสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใชผลิตภัณฑMสุขภาพ ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑMเสริม
อาหารที่ใช-ในชีวิตประจำวันให-เกิดความปลอดภัย การออกกำลัง
กาย คุณค#าและผลของการออกกำลังกายที่มีต#อระบบต#างๆใน
ร#างกาย การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร-างสมรรถภาพของร#างกาย
และการออกกำลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อการแข#งขัน
**101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแหJงชีวิต
(Art and Music Appreciation) 3(3-0-6)
ความรู-เกี่ยวกับสุนทรียศาสตรM ศิลปะในรูปแบบของสถาปìตยกรรม
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป• และดุริยางคศิลป• ยุคสมัย
ต#างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความซาบซึ้ง
ในศิลปะ การประเมินคุณค#าทางสุนทรียะ ความสัมพันธMระหว#าง
ศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจำวัน และคุณค#าความงาม
ในงานศิลปะแขนงต#าง ๆ ในฐานะเปÉนเครื่องมือจรรโลงจิตใจและ
สร-างสุนทรียภาพต#อชีวิตของมนุษยM
**101-403 นิยมไทยและอัศจรรยMในสยาม
3(3-0-6)
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)
ภู ม ิ ห ลั ง ของสั ง คมไทย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีไทย เอกลักษณMความเปÉนไทย มรดกทางภูมิปìญญาที่มี
คุณค#า น#าภาคภูมิใจและควรค#าแก#การศึกษา คติความเชื่อและ

สาระในการปรับปรุง
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ค#านิยม วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลป• และการละเล#นพื้นบ-าน แนวทาง
อนุรกั ษM สืบทอดและเผยแพร#ความเปÉนไทย
**101-404 การตามหาและออกแบบความฝçน
3(2-2-5) เปAดใหม#
(Designing Your Dream)
ฝ§กทักษะตั้งประเด็นหัวข-อเรื่องที่สนใจเรียนรู-จากความต-องการ
ของตนเอง ตั้งสมมติฐานและให-เหตุผลโดยใช-ความรู-จากศาสตรM
สาขาต#างๆ ค-นคว-าแสวงหาความรู-เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว-จาก
แหล# ง เรี ย นรู - ท ี ่ ห ลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข- อ มู ล
วิเคราะหMข-อมูลโดยใช-วิธีการเหมาะสม สังเคราะหMสรุปองคMความรูนำเสนอแนวคิดอย#างเปÉนระบบด-วยกระบวนการคิด กระบวนการ
สืบค-นข-อมูล กระบวนการแก-ปìญหา และกระบวนการกลุ#ม เพื่อใหเกิดทักษะเรียนรู-ตลอดชีวิต
**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดำเนินชีวิต 3(2-2-5) เปAดใหม#
(Yoga, Meditation and Art of Living)
การฝ§ ก โยคะเพื ่ อ ร# า งกายและจิ ต ใจที ่ ด ี เพื ่ อ ศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ
ความหมายของโยคะ ประโยชนMของการฝ§กโยคะ ปรัชญาโยคะ
ประวัติโยคะ องคMประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะ
ประเภทต#าง ๆ ปราณายามะ การฝ§กสมาธิเพื่อโยคะ การผ#อน
คลายในการฝ§กโยคะ การเตรียมความพร-อมของร#างกายในการฝ§ก
โยคะ ข-อควรปฏิบัติและข-อควรระวังในการฝ§กโยคะ อุปกรณMที่ใชในการฝ§ ก โยคะ หลั ก การสุ ข ภาพแบบองคM ร วมและศิ ล ปะการ
ดำรงชีวิต
**101-406 การถJายภาพเชิงสร?างสรรคM
3(2-2-5)
(Creative Photography)
การฝ§ ก ปฏิ บ ั ต ิ เ ทคนิ ค การถ# า ยภาพอย# า งง# า ยโดยใช- ก ล- อ ง
โทรศัพทMมือถือและกล-องอื่นๆ เพื่อสร-างสรรคMผลงานภาพถ#ายที่ใชในชีวิตประจำวันและหรือใช-เพื่อการค-า เรียนรู-การสื่อสารด-วย
ภาพถ#าย การจัดองคMประกอบศิลป• พื้นฐานการจัดองคMประกอบ
ภาพ ทฤษฎีสัดส#วนทอง ความกลมกลืน มุมกล-อง สมดุลของภาพ
แสงกั บ การสร- า งสรรคM ภ าพถ# า ย และมุ ม มองภาพกั บ การสื่ อ
ความหมาย
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130-104 เศรษฐศาสตรMธุรกิจ
3 (3-0-6)
130-104 Business Economic
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรM ที่ว#าด-วยรายได-ประชาชาติ พฤติกรรม
ส#วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล
สภาวะทางการเงิ น ความผั น ผวนของรายได- ป ระชาชาติ การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธMของ
เศรษฐกิจระหว#างประเทศ

130-104 เศรษฐศาสตรMธุรกิจ
3 (3-0-6) คงเดิม
130-104 Business Economic
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรM ที่ว#าด-วยรายได-ประชาชาติ พฤติกรรม
ส#วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล
สภาวะทางการเงิ น ความผั น ผวนของรายได- ป ระชาชาติ การ
เจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธMของ
เศรษฐกิจระหว#างประเทศ

130-302 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
130-302 Business Law
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและกฎหมายว#า
ด-วยเอกเทศสัญญาที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เช#น ซื้อขาย เช#าทรัพยM
เช#าซื้อ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน-าประกันภัย ตั๋ว
เงิน เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ-นส#วนและบริษัทและกฎหมาย
อื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข- อ งกั บ ธุ ร กิ จ เช# น กฎหมายทรั พ ยM ส ิ น ทางปì ญ ญา
กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เปÉนต-น
130-405 การจัดการเชิงกลยุทธMเพื่อการแขJงขัน 3 (3-0-6)
130-405 Strategic Management for Competitiveness
วิชาบังคับกJอน : เปêนนักศึกษาชั้นป¢ที่ 4คณะบริหารธุรกิจ
แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธM ครอบคลุม
กระบวนการตั้งแต#การวิเคราะหMสภาพแวดล-อมทางธุรกิจ การกำหนด
วิสัยทัศนM พันธกิจ การกำหนดกลยุทธMทั้งในระดับองคMการ ระดับ
หน#วยธุรกิจ และระดับหน-าที่ การนำกลยุทธMสู#การปฏิบัติอย#างมี
ประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพื่อให-องคMการเกิดความ
ได-เปรียบเชิงการแข#งขันอย#างยั่งยืน
131-103 การบัญชีการเงิน 1
3 (3-3-6)
131-103 Financial Accounting 1
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี วงจรการ
บัญชี งบการเงินและการนำเสนองบการเงิน หลักและวิธีการบันทึก
ข-อมูลทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและการแก-ไขข-อผิดพลาด
กระดาษทำการ การบัญชีเกี่ยวกับสินค-าคงเหลือการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค#าเพิ่มสมุดรายวันเฉพาะจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

130-302 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
คงเดิม
130-302 Business Law
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
ความหมายและลักษณะทั่วไปของสัญญา หนี้ละเมิดและกฎหมายว#า
ด-วยเอกเทศสัญญาที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับธุรกิจ เช#น ซื้อขาย เช#าทรัพยM
เช#าซื้อ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน-าประกันภัย ตั๋ว
เงิน เช็คและความผิดเกี่ยวกับเช็ค หุ-นส#วนและบริษัทและกฎหมาย
อื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข- อ งกั บ ธุ ร กิ จ เช# น กฎหมายทรั พ ยM ส ิ น ทางปì ญ ญา
กฎหมายแรงงานและกฎหมายภาษีอากร เปÉนต-น
130-405 การจัดการเชิงกลยุทธMเพื่อการแขJงขัน 3 (3-0-6)
คงเดิม
130-405 Strategic Management for Competitiveness
วิชาบังคับกJอน : เปêนนักศึกษาชั้นป¢ที่ 4คณะบริหารธุรกิจ
แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการในการพัฒนากลยุทธM ครอบคลุม
กระบวนการตั้งแต#การวิเคราะหMสภาพแวดล-อมทางธุรกิจ การกำหนด
วิสัยทัศนM พันธกิจ การกำหนดกลยุทธMทั้งในระดับองคMการ ระดับ
หน#วยธุรกิจ และระดับหน-าที่ การนำกลยุทธMสู#การปฏิบัติอย#างมี
ประสิทธิผล และการติดตามประเมินผล เพื่อให-องคMการเกิดความ
ได-เปรียบเชิงการแข#งขันอย#างยั่งยืน
131-103 การบัญชีการเงิน 1
3 (3-3-6)
คงเดิม
131-103 Financial Accounting 1
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน สมการบัญชี วงจรการ
บัญชี งบการเงินและการนำเสนองบการเงิน หลักและวิธีการบันทึก
ข-อมูลทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและการแก-ไขข-อผิดพลาด
กระดาษทำการ การบัญชีเกี่ยวกับสินค-าคงเหลือการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค#าเพิ่มสมุดรายวันเฉพาะจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

139
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2561)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)

สาระการแกWไข

131-104 การบัญชีการเงิน 2
3 (3-3-6)
131-104 Financial Accounting 2
วิชาบังคับกJอน : 131-101 การบัญชีขั้นต?น 1
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย#อย เงิน
ลงทุน ตั๋วเงินรับลูกหนี้ สินทรัพยMไม#หมุนเวียน ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณM ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยMไม#มีตัวตน หนี้สินหมุนเวียน
หนี ้ ส ิ น ไม# ห มุ น เวี ย น ส# ว นของเจ- า ของ การบั ญ ชี ส ำหรั บ กิ จ การ
อุตสาหกรรม ระบบใบสำคัญ งบกระแสเงินสด
131-204 การบัญชีบริหาร
3 (3-3-6)
131-204 Managerial Accounting
วิชาบังคับกJอน : 131-103 การบัญชีการเงิน 1
การบัญชีบริหารและแนวคิดต-นทุน ต-นทุนงานสั่งทำ ต-นทุนฐาน
กิจกรรม ต-นทุนช#วง การวิเคราะหMความสัมพันธMของต-นทุน-ปริมาณกำไรการวางแผนกำไร งบประมาณยืดหยุ#น ต-นทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะหMผลต#าง การวัดผลการปฏิบัติงานในองคMกรกระจายอำนาจ
การวิเคราะหMสว# นแตกต#าง ประเด็นสำคัญต#อการตัดสินใจ

131-104 การบัญชีการเงิน 2
3 (3-3-6)
คงเดิม
131-104 Financial Accounting 2
วิชาบังคับกJอน : 131-101 การบัญชีขั้นต?น 1
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย#อย เงิน
ลงทุน ตั๋วเงินรับลูกหนี้ สินทรัพยMไม#หมุนเวียน ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณM ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพยMไม#มีตัวตน หนี้สินหมุนเวียน
หนี ้ ส ิ น ไม# ห มุ น เวี ย น ส# ว นของเจ- า ของ การบั ญ ชี ส ำหรั บ กิ จ การ
อุตสาหกรรม ระบบใบสำคัญ งบกระแสเงินสด
131-204 การบัญชีบริหาร
3 (3-3-6)
คงเดิม
131-204 Managerial Accounting
วิชาบังคับกJอน : 131-103 การบัญชีการเงิน 1
การบัญชีบริหารและแนวคิดต-นทุน ต-นทุนงานสั่งทำ ต-นทุนฐาน
กิจกรรม ต-นทุนช#วง การวิเคราะหMความสัมพันธMของต-นทุน-ปริมาณกำไรการวางแผนกำไร งบประมาณยืดหยุ#น ต-นทุนมาตรฐานและการ
วิเคราะหMผลต#าง การวัดผลการปฏิบัติงานในองคMกรกระจายอำนาจ
การวิเคราะหMส#วนแตกต#าง ประเด็นสำคัญต#อการตัดสินใจ

132-203 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
132-203 Business Finance
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
หลักการ ทฤษฎี และความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ บทบาท
และหน-าที่ของจัดการทางการเงินในการวางแผนทางการเงิน การ
จัดหาเงินทุน และการจัดสรรการใช-เงินทุน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิ
บาล การคำนวณอั ต ราส# ว นทางการเงิ น การวางแผนและการ
พยากรณMทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด
และหลักทรัพยMในความต-องการของตลาด การบริหารลูกหนี้การค-า
การบริหารสินค-าคงเหลือ การวิเคราะหMจุดคุ-มทุนและการวางแผน
กำไร ค#าของเงินตามเวลา งบจ#ายลงทุน การจัดหาเงินทุน การ
บริหารเงินทุน การจัดการนโยบายการจ#ายเงินปìนผล
133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
133-202 Principles of Marketing and Digital Marketing
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของการตลาดที่มีต#อเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคดิจิทัล การศึกษาพฤติกรรมผู-บริโภคในยุคดิจิทัล การ
แบ#งส#วนตลาด การกำหนดลูกค-าเป£าหมาย ตำแหน#งผลิตภัณฑM และ
ส#วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด-วยผลิตภัณฑM การกำหนด
ราคา ช# อ งทางการตลาด การส# ง เสริ ม การตลาด การประยุ ก ตM ใ ชเครื่องมือทางการตลาดที่เปÉนสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร-อมในการ
นำการตลาดดิ จ ิ ท ั ล มาใช- เ ปÉ น กลยุ ท ธM ท างการตลาด และการ
ติดต#อสื่อสารทางการตลาดผ#านสื่อสังคม
134-201 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
134-201 Principles of Management
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี

132-203 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
คงเดิม
132-203 Business Finance
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
หลักการ ทฤษฎี และความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ บทบาท
และหน-าที่ของจัดการทางการเงินในการวางแผนทางการเงิน การ
จัดหาเงินทุน และการจัดสรรการใช-เงินทุน โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิ
บาล การคำนวณอั ต ราส# ว นทางการเงิ น การวางแผนและการ
พยากรณMทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด
และหลักทรัพยMในความต-องการของตลาด การบริหารลูกหนี้การค-า
การบริหารสินค-าคงเหลือ การวิเคราะหMจุดคุ-มทุนและการวางแผน
กำไร ค#าของเงินตามเวลา งบจ#ายลงทุน การจัดหาเงินทุน การ
บริหารเงินทุน การจัดการนโยบายการจ#ายเงินปìนผล
133-202 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6) คงเดิม
133-202 Principles of Marketing and Digital Marketing
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
ความหมาย ความสำคัญ และบทบาทของการตลาดที่มีต#อเศรษฐกิจ
และสังคมในยุคดิจิทัล การศึกษาพฤติกรรมผู-บริโภคในยุคดิจิทัล การ
แบ#งส#วนตลาด การกำหนดลูกค-าเป£าหมาย ตำแหน#งผลิตภัณฑM และ
ส#วนประสมทางการตลาดซึ่งประกอบด-วยผลิตภัณฑM การกำหนด
ราคา ช# อ งทางการตลาด การส# ง เสริ ม การตลาด การประยุ ก ตM ใ ชเครื่องมือทางการตลาดที่เปÉนสื่อดิจิทัล การเตรียมความพร-อมในการ
นำการตลาดดิ จ ิ ท ั ล มาใช- เ ปÉ น กลยุ ท ธM ท างการตลาด และการ
ติดต#อสื่อสารทางการตลาดผ#านสื่อสังคม
134-201 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
คงเดิม
134-201 Principles of Management
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
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ความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับหน-าที่ทางการจัดการ โดยมุ#งเน-น ทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ อันประกอบไปด-วยการ
วางแผน การจัดองคMกร การนำ และการควบคุม และทบทวนแนวคิด
วิวัฒนาการทางการบริหารต#างๆรวมทั้ง หน-าที่การบริหารจัดการ
การปฏิบัติ ตลอดจนให-ความสนใจเปÉนพิเศษในแนวคิดและวิธีการ
บริหารจัดการสมัยใหม#และร#วมสมัย
136-301 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3 (3-0-6)
136-301 Production and Operation Management
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
ความเปÉ น มา หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารจั ด การผลิ ต และ
ดำเนินงาน หน-าที่ในการผลิตตลอดจนการดำเนินงานการผลิตสินค-า
ให-มีประสิทธิภาพ ในด-านต#าง ๆ เช#น การพยากรณMความต-องการ
การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผลิตภัณฑM การวางแผนกำลังการ
ผลิ ต การจั ด ลำดั บ งานและตารางการผลิ ต การวางแผนผั ง
กระบวนการผลิต การจัดการสินค-าคงคลังระบบ MRP และ JIT และ
การจัดการคุณภาพ ฯลฯ โดยเน-นวิธีการวิเคราะหMปìญหาและการ
ประยุกตMความรู-ด-านการวิเคราะหMเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
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สาระการแกWไข

ความรู-เบื้องต-นเกี่ยวกับหน-าที่ทางการจัดการ โดยมุ#งเน-น ทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ อันประกอบไปด-วยการ
วางแผน การจัดองคMกร การนำ และการควบคุม และทบทวนแนวคิด
วิวัฒนาการทางการบริหารต#างๆรวมทั้ง หน-าที่การบริหารจัดการ
การปฏิบัติ ตลอดจนให-ความสนใจเปÉนพิเศษในแนวคิดและวิธีการ
บริหารจัดการสมัยใหม#และร#วมสมัย
136-301 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3 (3-0-6)
คงเดิม
136-301 Production and Operation Management
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
ความเปÉ น มา หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารจั ด การผลิ ต และ
ดำเนินงาน หน-าที่ในการผลิตตลอดจนการดำเนินงานการผลิตสินค-า
ให-มีประสิทธิภาพ ในด-านต#าง ๆ เช#น การพยากรณMความต-องการ
การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผลิตภัณฑM การวางแผนกำลังการ
ผลิ ต การจั ด ลำดั บ งานและตารางการผลิ ต การวางแผนผั ง
กระบวนการผลิต การจัดการสินค-าคงคลังระบบ MRP และ JIT และ
การจัดการคุณภาพ ฯลฯ โดยเน-นวิธีการวิเคราะหMปìญหาและการ
ประยุกตMความรู-ด-านการวิเคราะหMเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
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137-202 ระบบสารสนเทศและการใช? ง านสำหรั บ องคM ก ร
3 (3-0-6)
137-202 Information Systems and Applications for
Organization
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ฐานข-อมูลและคลังข-อมูล
ธุรกิจอัจฉริยะ บทบาทของระบบสารสนเทศในองคMกร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู-เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศ
สำหรับผู-บริหารระดับสูง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรM ระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธM ระบบการวางแผนทรัพยากรองคMการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศธุรกิจ การจัดการ
ความรู - จริ ย ธรรมและการรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศ ประเด็นปìญหาและกรณีศึกษาการประยุกตMระบบ
สารสนเทศในธุรกิจ
191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
191-100 Programming Concept for Business
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรMเบื้องต-น สภาพแวดล-อมของ
การเขียนโปรแกรม หลักการเขียนและการทำงานของโปรแกรม
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การ
เขียนรหัสจำลอง การวิเคราะหMและการออกแบบอัลกอริทึม
โครงสร-างของชุดคำสั่ง คำสั่งแบบมีเงื่อนไข คำสั่งแบบทำซ้ำ
การฝ§กปฏิบัติ การใช-เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมเบื้องต-นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบ
และแก- ไ ขโปรแกรม และกรณี ศ ึ ก ษาการประยุ ก ตM ร ะบบงาน
ธุรกิจ
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
191-101 Programming for Business
วิชาบังคับกJอน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การโปรแกรมคอมพิ ว เตอรM ด - ว ยภาษาคอมพิ ว เตอรM เ ชิ ง วั ต ถุ
รูปแบบการใช-ไวยากรณM สภาพแวดล-อมการพัฒนาแบบบูรณา
การ (IDE) การเขี ย นโปรแกรมแบบมี ท างเลื อ ก การเขี ย น
โปรแกรมแบบทำซ้ำ การสร-างเมธอดและการส#งค#าพารามิเตอรM
การออกแบบหน-าจอ และกรณีศึกษาการประยุกตMระบบงาน
ธุรกิจ

137-202 ระบบสารสนเทศและการใช? ง านสำหรั บ องคM ก ร
3 (3-0-6)
137-202 Information Systems and Applications for
Organization
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ฐานข-อมูลและคลังข-อมูล
ธุรกิจอัจฉริยะ บทบาทของระบบสารสนเทศในองคMกร ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู-เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศ
สำหรับผู-บริหารระดับสูง ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรM ระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธM ระบบการวางแผนทรัพยากรองคMการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศธุรกิจ การจัดการ
ความรู - จริ ย ธรรมและการรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศ ประเด็นปìญหาและกรณีศึกษาการประยุกตMระบบ
สารสนเทศในธุรกิจ
191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
191-100 Programming Concept for Business
วิชาบังคับกJอน : ไมJมี
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรMเบื้องต-น สภาพแวดล-อมของ
การเขียนโปรแกรม หลักการเขียนและการทำงานของโปรแกรม
ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การ
เขียนรหัสจำลอง การวิเคราะหMและการออกแบบอัลกอริทึม
โครงสร-างของชุดคำสั่ง คำสั่งแบบมีเงื่อนไข คำสั่งแบบทำซ้ำ
การฝ§กปฏิบัติ การใช-เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมเบื้องต-นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบ
และแก- ไ ขโปรแกรม และกรณี ศ ึ ก ษาการประยุ ก ตM ร ะบบงาน
ธุรกิจ
191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
191-101 Programming for Business
วิชาบังคับกJอน : 101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่
21
การโปรแกรมคอมพิ ว เตอรM ด - ว ยภาษาคอมพิ ว เตอรM เ ชิ ง วั ต ถุ
รูปแบบการใช-ไวยากรณM สภาพแวดล-อมการพัฒนาแบบบูรณา
การ (IDE) การเขี ย นโปรแกรมแบบมี ท างเลื อ ก การเขี ย น
โปรแกรมแบบทำซ้ำ การสร-างเมธอดและการส#งค#าพารามิเตอรM
การออกแบบหน-าจอ และกรณีศึกษาการประยุกตMระบบงาน
ธุรกิจ

สาระการแกWไข
คงเดิม

เพิ่มจำนวนชั่วโมงการฝ§กปฎิบัติ

เปลี่ยนรายวิชาบังคับก#อนจาก
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปÉ น 101-301 ทั ก ษะดิ จิ ท ั ล
สําหรับศตวรรษที9 21
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สาระการแกWไข

191-201 การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ตM ใ ช? ฐ านข? อ มู ล ทาง 191-201 การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ตM ใ ช? ฐ านข? อ มู ล ทาง คงเดิม
ธุรกิจ
3 (2-2-5) ธุรกิจ
3 (2-2-5)
191-201 Development in Database Applications for Business

วิชาบังคับกJอน : 191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
การโปรแกรมคอมพิ ว เตอรM ด - ว ยภาษาคอมพิ ว เตอรM เ ชิ ง วั ต ถุ
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ การสร-างส#วนการติดต#อกับผู-ใช- การ
เขียนโปรแกรมติดต#อฐานข-อมูล การสร-างรายงาน และการสร-าง
โปรแกรมติดตั้ง กรณีศึกษาการประยุกตMระบบงานธุรกิจ
191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ
3 (2-2-5)
191-202 Web Design and Development for Business
วิชาบังคับกJอน : 191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตMใช?
ฐานข?อมูลทางธุรกิจ
ความรู - พ ื ้ น ฐานอิ น เทอรM เ น็ ต การเขี ย นโปรแกรมด- ว ยภาษา
เอชทีเอ็มแอล ความรู-พื้นฐานและชุดคำสั่งด-วยภาษาสคริปตM
การใช- แ คสเคดสไตลM ช ี ส (CSS) ความรู - พ ื ้ น ฐานการเขี ย น
โปรแกรมฝì≥งเซิรMฟเวอรM การจัดการสถานะของข-อมูล และการ
จั ด การฐานข- อ มู ล บนอิ น เทอรM เ น็ ต กรณี ศ ึ ก ษาการประยุ ก ตM
ระบบงานธุรกิจ
191-203 โครงสร?างข?อมูลและอัลกอริทึม
3 (2-2-5)
191-203 Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับกJอน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชนิดข-อมูลนามธรรม (Abstract Data Types: ADTs) ลักษณะ
โครงสร-างข-อมูลเชิงเส-นและโครงสร-างข-อมูลไม#เปÉนเชิงเส-น ตัว
แปรชุด การจัดโครงสร-างข-อมูลภายในอารMเรยM สแต็ก คิว ลิงกM
ลิสตM โครงสร-างต-นไม- และกราฟ การแทนที่ข-อมูลและโครงสร-าง
ข- อ มู ล ในหน# ว ยความจำ มาตรวั ด สำหรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
อัลกอริทึม เทคนิคในการเรียงลำดับข-อมูลและการค-นหาข-อมูล
และการประยุกตMใช-งาน กรณีศึกษาการประยุกตMระบบงานธุรกิจ
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข?อมูล 3 (2-2-5)
191-204 Database Design and Management
วิชาบังคับกJอน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดเกี่ยวกับฐานข-อมูลเบื้องต-น องคMประกอบของระบบ
ฐานข-อมูล หน-าที่ของผู-บริหารจัดการฐานข-อมูล หน-าที่ของ
ระบบจั ด การฐานข- อ มู ล โมเดลฐานข- อ มู ล การออกแบบ
ฐานข-อมูลเชิงสัมพันธM นอรMมัลไลเซชั่น การสร-างและการเรียกใชฐานข- อ มู ล ด- ว ยภาษาฐานข- อ มู ล หรื อ ภาษาเอสคิ ว แอล การ
จัดการความถูกต-องและความปลอดภัยของฐานข-อมูล ทราน
แซกชัน การควบคุมการเข-าถึงข-อมูลพร-อมกัน การสำรองข-อมูล
และการกู-ข-อมูล รวมถึงการนำฐานข-อมูลไปประยุกตMใช-กับงาน
ธุรกิจ

191-201 Development in Database Applications for Business

วิชาบังคับกJอน : 191-101 การโปรแกรมทางธุรกิจ
การโปรแกรมคอมพิ ว เตอรM ด - ว ยภาษาคอมพิ ว เตอรM เ ชิ ง วั ต ถุ
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ การสร-างส#วนการติดต#อกับผู-ใช- การ
เขียนโปรแกรมติดต#อฐานข-อมูล การสร-างรายงาน และการสร-าง
โปรแกรมติดตั้ง กรณีศึกษาการประยุกตMระบบงานธุรกิจ
191-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บธุรกิจ
3 (2-2-5)
191-202 Web Design and Development for Business
วิชาบังคับกJอน : 191-201 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตMใช?
ฐานข?อมูลทางธุรกิจ
ความรู - พ ื ้ น ฐานอิ น เทอรM เ น็ ต การเขี ย นโปรแกรมด- ว ยภาษา
เอชทีเอ็มแอล ความรู-พื้นฐานและชุดคำสั่งด-วยภาษาสคริปตM
การใช- แ คสเคดสไตลM ช ี ส (CSS) ความรู- พ ื ้ น ฐานการเขี ย น
โปรแกรมฝì≥งเซิรMฟเวอรM การจัดการสถานะของข-อมูล และการ
จั ด การฐานข- อ มู ล บนอิ น เทอรM เ น็ ต กรณี ศ ึ ก ษาการประยุ ก ตM
ระบบงานธุรกิจ
191-203 โครงสร?างข?อมูลและอัลกอริทึม
3 (2-2-5)
191-203 Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับกJอน : 101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
ชนิดข-อมูลนามธรรม (Abstract Data Types: ADTs) ลักษณะ
โครงสร-างข-อมูลเชิงเส-นและโครงสร-างข-อมูลไม#เปÉนเชิงเส-น ตัว
แปรชุด การจัดโครงสร-างข-อมูลภายในอารMเรยM สแต็ก คิว ลิงกM
ลิสตM โครงสร-างต-นไม- และกราฟ การแทนที่ข-อมูลและโครงสร-าง
ข- อ มู ล ในหน# ว ยความจำ มาตรวั ด สำหรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
อัลกอริทึม เทคนิคในการเรียงลำดับข-อมูลและการค-นหาข-อมูล
และการประยุกตMใช-งาน กรณีศึกษาการประยุกตMระบบงานธุรกิจ
191-204 การออกแบบและการจัดการฐานข?อมูล 3 (2-2-5)
191-204 Database Design and Management
วิชาบังคับกJอน : 101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
แนวคิดเกี่ยวกับฐานข-อมูลเบื้องต-น องคMประกอบของระบบ
ฐานข-อมูล หน-าที่ของผู-บริหารจัดการฐานข-อมูล หน-าที่ของ
ระบบจั ด การฐานข- อ มู ล โมเดลฐานข- อ มู ล การออกแบบ
ฐานข-อมูลเชิงสัมพันธM นอรMมัลไลเซชั่น การสร-างและการเรียกใชฐานข- อ มู ล ด- ว ยภาษาฐานข- อ มู ล หรื อ ภาษาเอสคิ ว แอล การ
จัดการความถูกต-องและความปลอดภัยของฐานข-อมูล ทราน
แซกชัน การควบคุมการเข-าถึงข-อมูลพร-อมกัน การสำรองข-อมูล
และการกู-ข-อมูล รวมถึงการนำฐานข-อมูลไปประยุกตMใช-กับงาน
ธุรกิจ

คงเดิม

เปลี่ยนรายวิชาบังคับก#อนจาก
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปÉ น 101-301 ทั ก ษะดิ จิ ท ั ล
สําหรับศตวรรษที9 21

เปลี่ยนรายวิชาบังคับก#อนจาก
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปÉ น 101-301 ทั ก ษะดิ จิ ท ั ล
สําหรับศตวรรษที9 21
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สาระการแกWไข

191-301 การวิ เ คราะหM แ ละออกแบบระบบงานธุ ร กิ จ
3 (2-2-5)
191-301 Business Systems Analysis and Design
วิชาบังคับกJอน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดในการวิเคราะหMและออกแบบระบบตามหลักการของ
วงจรการพัฒนาระบบ การใช-เครื่องมือวิศวกรรมซอฟตMแวรMแบบ
ใช- ค อมพิ ว เตอรM ช # ว ย (CASE Tools) การวางแผนโครงการ
การศึ ก ษาความไปได- รวบรวมความต- อ งการของผู - ใ ช- ร ะบบ
ข-อกำหนดของระบบ แบบจำลองข-อมูล การออกแบบฐานข-อมูล
การออกแบบแผนภาพแสดงการไหลของข-อมูล การออกแบบ
ส#วนข-อมูลนำเข-า การออกแบบส#วนผลลัพธM การออกแบบส#วน
ติดต#อผู-ใช- การทดสอบระบบ การออกแบบการควบคุมและ
ติดตั้งระบบ
191-303 การจัดการทรัพยากรเครือขJาย
3 (3-0-6)
191-303 IT Resource Management
วิชาบังคับกJอน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐานในด-านการบริหารจัดการทรัพยากรทางด-านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคMกรด-านต#างๆ เช#น การออกแบบ การติดตั้ง
การบำรุงรักษาระบบ การวางแผนการใช-งาน การประเมินผล
และการรักษาความปลอดภัย ของทรัพยากรด-านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข-อง และส#งเสริมให-เกิด
การใช-งานทรัพยากรร#วมกันในองคMกรธุรกิจอย#างมีประสิทธิภาพ
อาทิเช#น การใช-โปรแกรมบริหารเครือข#าย การติดตามและ
ควบคุมการเข-าถึงเครือข#ายของบริษัทและเครือข#ายส#วนตัว
(BYOD- Bring Your Own Devices)
191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ
3 (3-0-6)
191-304 Business Project Management
วิชาบังคับกJอน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมายและความสำคัญของการบริหารจัดการโครงการ
สนับสนุนการทำงานทางธุรกิจ การวิเคราะหMและประเมินความ
เปÉนไปได-ของโครงการ การวางแผนโครงการ การกำหนดเวลา
โครงการ การปฏิบัติโครงการ บทบาทหน-าที่ของผู-บริหารในการ
จัดการและควบคุมโครงการ การแก-ปìญหาการจัดการโครงการ
การปAดโครงการ การใช-โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการ และ
การนำเสนอโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
191-305 วิทยาศาสตรMข?อมูล
3 (2-2-5)
191-305 Data Science
วิชาบังคับกJอน: 191-100 การโปรแกรมทางธุรกิจ
การค-นคืน การประมวลผล และการจัดเก็บข-อมูล การอนุมาน
เชิงสถิติ การถดถอย การแบ#งประเภท การแบ#งกลุ#ม การแสดง
ข- อ มู ล ด- ว ยภาพ อนุ ก รมเวลา เครื ่ อ งแนะนํ า การวิ เ คราะหM
เครือข#ายสังคม ข-อมูลขนาดใหญ# โปรแกรมสำหรับการวิเคราะหM
ข-อมูลเชิงสถิติ

191-301 การวิ เ คราะหM แ ละออกแบบระบบงานธุ ร กิ จ
3 (2-2-5)
191-301 Business Systems Analysis and Design
วิชาบังคับกJอน : 101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
แนวคิดในการวิเคราะหMและออกแบบระบบตามหลักการของ
วงจรการพัฒนาระบบ การใช-เครื่องมือวิศวกรรมซอฟตMแวรMแบบ
ใช- ค อมพิ ว เตอรM ช # ว ย (CASE Tools) การวางแผนโครงการ
การศึ ก ษาความไปได- รวบรวมความต- อ งการของผู - ใ ช- ร ะบบ
ข-อกำหนดของระบบ แบบจำลองข-อมูล การออกแบบฐานข-อมูล
การออกแบบแผนภาพแสดงการไหลของข-อมูล การออกแบบ
ส#วนข-อมูลนำเข-า การออกแบบส#วนผลลัพธM การออกแบบส#วน
ติดต#อผู-ใช- การทดสอบระบบ การออกแบบการควบคุมและ
ติดตั้งระบบ
191-303 การจัดการทรัพยากรเครือขJาย
3 (3-0-6)
191-303 IT Resource Management
วิชาบังคับกJอน : 101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
พื้นฐานในด-านการบริหารจัดการทรัพยากรทางด-านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคMกรด-านต#างๆ เช#น การออกแบบ การติดตั้ง
การบำรุงรักษาระบบ การวางแผนการใช-งาน การประเมินผล
และการรักษาความปลอดภัย ของทรัพยากรด-านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข-อง และส#งเสริมให-เกิด
การใช-งานทรัพยากรร#วมกันในองคMกรธุรกิจอย#างมีประสิทธิภาพ
อาทิเช#น การใช-โปรแกรมบริหารเครือข#าย การติดตามและ
ควบคุมการเข-าถึงเครือข#ายของบริษัทและเครือข#ายส#วนตัว
(BYOD- Bring Your Own Devices)
191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ
3 (3-0-6)
191-304 Business Project Management
วิชาบังคับกJอน : 101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
ความหมายและความสำคัญของการบริหารจัดการโครงการ
สนับสนุนการทำงานทางธุรกิจ การวิเคราะหMและประเมินความ
เปÉนไปได-ของโครงการ การวางแผนโครงการ การกำหนดเวลา
โครงการ การปฏิบัติโครงการ บทบาทหน-าที่ของผู-บริหารในการ
จัดการและควบคุมโครงการ การแก-ปìญหาการจัดการโครงการ
การปAดโครงการ การใช-โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการ และ
การนำเสนอโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
191-305 วิทยาศาสตรMข?อมูล
3 (2-2-5)
191-305 Data Science
วิชาบังคับกJอน: 191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
การค-นคืน การประมวลผล และการจัดเก็บข-อมูล การอนุมาน
เชิงสถิติ การถดถอย การแบ#งประเภท การแบ#งกลุ#ม การแสดง
ข- อ มู ล ด- ว ยภาพ อนุ ก รมเวลา เครื ่ อ งแนะนํ า การวิ เ คราะหM
เครือข#ายสังคม ข-อมูลขนาดใหญ# โปรแกรมสำหรับการวิเคราะหM
ข-อมูลเชิงสถิติ

เปลี่ยนรายวิชาบังคับก#อนจาก
1 2 1 - 1 0 1 เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ เปÉ น 101-301
ทักษะดิจทิ ลั สําหรับศตวรรษ
ที9 21

เปลี่ยนรายวิชาบังคับก#อนจาก
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปÉ น 101-301 ทั ก ษะดิ จิ ท ั ล
สําหรับศตวรรษที9 21

เปลี่ยนรายวิชาบังคับก#อนจาก
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปÉ น 101-301 ทั ก ษะดิ จิ ท ั ล
สําหรับศตวรรษที9 21

คงเดิม
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191-306 การจัดทำเหมืองข?อมูลและการวิเคราะหMข?อมูลทาง
ธุรกิจ
3 (3-0-6)
191-306 Data Mining and Data Analytic in Business
วิชาบังคับกJอน: ไมJมี
แนวคิ ด การทำเหมื อ งข- อ มู ล และการใช- เ ครื ่ อ งเรี ย นรู - สถิ ติ
สำหรับการทำเหมืองข-อมูลสำหรับธุรกิจ จากการทำเหมือง
ข-อมูล ขั้นตอนวิธีต#าง ๆ ที่ใช-สำหรับการทำเหมืองข-อมูล การ
ตรวจสอบ การเรียนรู-จากข-อมูล การตัดสินใจ การจำแนก
ข-อมูลด-วยการจัดกลุ#มข-อมูล การเลือกแอตทริบิวตMของข-อมูล
การทำเหมืองข-อมูลบนอินเทอรMเน็ต และการประยุกตMการทำ
เหมืองข-อมูลสำหรับธุรกิจ
191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอรM
3 (3-0-6)
191-406 Information Security Management
วิชาบังคับกJอน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทของภัยคุกคามและการป£องกัน นโยบายและการปฏิบัติ
เพื ่ อ ความมั ่ น คงของระบบ การบริ ห ารความเสี ่ ย งข- อ มู ล
สารสนเทศ การพิสูจนMทราบในระบบคอมพิวเตอรM การจัดการ
และการบริ ก ารด- า นความมั ่ น คง โดยใช- ก รณี ศ ึ ก ษา ตาม
มาตรฐานที ่ เ กี ่ ย วข- อ งกั บ การบริ ห ารการรั ก ษาความมั ่ น คง
ปลอดภัยด-านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO 27001)
191-413 การพัฒนาซอฟตMแวรMธุรกิจบนอุปกรณMไร?สาย

191-306 การจัดทำเหมืองข?อมูลและการวิเคราะหMข?อมูลทาง
ธุรกิจ
3 (3-0-6)
191-306 Data Mining and Data Analytic in Business
วิชาบังคับกJอน: ไมJมี
แนวคิ ด การทำเหมื อ งข- อ มู ล และการใช- เ ครื ่ อ งเรี ย นรู - สถิ ติ
สำหรับการทำเหมืองข-อมูลสำหรับธุรกิจ จากการทำเหมือง
ข-อมูล ขั้นตอนวิธีต#าง ๆ ที่ใช-สำหรับการทำเหมืองข-อมูล การ
ตรวจสอบ การเรียนรู-จากข-อมูล การตัดสินใจ การจำแนก
ข-อมูลด-วยการจัดกลุ#มข-อมูล การเลือกแอตทริบิวตMของข-อมูล
การทำเหมืองข-อมูลบนอินเทอรMเน็ต และการประยุกตMการทำ
เหมืองข-อมูลสำหรับธุรกิจ
191-406 การจัดการความมั่นคงระบบคอมพิวเตอรM
3 (3-0-6)
191-406 Information Security Management
วิชาบังคับกJอน : 101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
ประเภทของภัยคุกคามและการป£องกัน นโยบายและการปฏิบัติ
เพื ่ อ ความมั ่ น คงของระบบ การบริ ห ารความเสี ่ ย งข- อ มู ล
สารสนเทศ การพิสูจนMทราบในระบบคอมพิวเตอรM การจัดการ
และการบริ ก ารด- า นความมั ่ น คง โดยใช- ก รณี ศ ึ ก ษา ตาม
มาตรฐานที ่ เ กี ่ ย วข- อ งกั บ การบริ ห ารการรั ก ษาความมั ่ น คง
ปลอดภัยด-านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO 27001)
191-413 การพัฒนาซอฟตMแวรMธุรกิจบนอุปกรณMไร?สาย

191-413 Application Development for Mobile Devices

191-413 Application Development for Mobile Devices

3 (2-2-5)
วิชาบังคับกJอน : 191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
ศึ ก ษาระบบสารสนเทศบนโครงสร- า งพื ้ น ฐานแบบไร- ส าย
โปรแกรมประยุกตMและระบบสารสนเทศบนอุปกรณMเคลื่อนที่
สถาปì ต ยกรรมระบบสารสนเทศแบบไร- ส าย โพรโตคอล
โปรแกรมประยุกตMของอุปกรณMเคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุ ก ตM ข องอุ ป กรณM เ คลื ่ อ นที ่ กรณี ศ ึ ก ษาธุ ร กิ จ โปรแกรม
ประยุกตMบนอุปกรณMเคลื่อนที่
191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ Startup
3 (3-0-6)
191-415 Principle of Technology for Startup
Business
วิชาบังคับกJอน: ไมJมี
ความรู-พื้นฐานด-านการจัดการทางธุรกิจ ซึ่งได-แก# การจัดการ
ด- า นการ บั ญ ชี แ ละการเงิ น การจั ด การด- า นการตลาด การ
จัดการด-านห#วงโซ#อุปทาน หลักการทางเศรษฐศาสตรM เปÉนต-น
รวมถึงสร-างความเข-าใจเกี่ยวกับความเปÉนผู-ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี เช#น ลักษณะรูปแบบของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี วงจร
ชีวิตของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี การก#อตั้งธุรกิจและการพัฒนา
บริการและผลิตภัณฑMใหม# การจัดหาแหล#งเงินทุน

สาระการแกWไข
คงเดิม

เปลี่ยนรายวิชาบังคับก#อนจาก
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปÉ น 101-301 ทั ก ษะดิ จิ ท ั ล
สําหรับศตวรรษที9 21

คงเดิม

3 (2-2-5)
วิชาบังคับกJอน : 191-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
ศึ ก ษาระบบสารสนเทศบนโครงสร- า งพื ้ น ฐานแบบไร- ส าย
โปรแกรมประยุกตMและระบบสารสนเทศบนอุปกรณMเคลื่อนที่
สถาปì ต ยกรรมระบบสารสนเทศแบบไร- ส าย โพรโตคอล
โปรแกรมประยุกตMของอุปกรณMเคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุ ก ตM ข องอุ ป กรณM เ คลื ่ อ นที ่ กรณี ศ ึ ก ษาธุ ร กิ จ โปรแกรม
ประยุกตMบนอุปกรณMเคลื่อนที่
191-415 หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ Startup
คงเดิม
3 (3-0-6)
191-415 Principle of Technology for Startup
Business
วิชาบังคับกJอน: ไมJมี
ความรู-พื้นฐานด-านการจัดการทางธุรกิจ ซึ่งได-แก# การจัดการ
ด- า นการ บั ญ ชี แ ละการเงิ น การจั ด การด- า นการตลาด การ
จัดการด-านห#วงโซ#อุปทาน หลักการทางเศรษฐศาสตรM เปÉนต-น
รวมถึงสร-างความเข-าใจเกี่ยวกับความเปÉนผู-ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี เช#น ลักษณะรูปแบบของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี วงจร
ชีวิตของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี การก#อตั้งธุรกิจและการพัฒนา
บริการและผลิตภัณฑMใหม# การจัดหาแหล#งเงินทุน
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191-416 การตลาดออนไลนMและสื่อทางสังคม 3 (3-0-6)
191-416 Online Marketing and Social Media
วิชาบังคับกJอน: ไมJมี
ความรู-พื้นฐานด-านการบริการการจัดการทางการตลาด และ
การตลาดดิจิทัล ปรัชญาและแนวความคิดทางด-านการตลาด
การวางแผนการตลาดและการกำหนดกลยุทธMทางการตลาดเพื่อ
การเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะหMโอกาสทางการตลาด การ
วิ เ คราะหM แ ละประเมิ น ความน# า สนใจของตลาด การกำหนด
โปรแกรมการตลาด การควบคุ ม การดำเนิ น งานอย# า งมี
ประสิทธิภาพ การประยุกตMใช-องคMความรู-ด-านการตลาดกับการ
บริ ห ารเทคโนโลยี การตลาดดิ จ ิ ท ั ล และการตลาดออนไลนM
การตลาดกลไกสืบค-น เปยMเปอรMคลิก การตลาดโดยการอาศัย
การแสดงผล อีเมล สื่อสังคม อุปกรณMเคลื่อนที่ การวิเคราะหM
การวางแผน และกลยุทธMทางการตลาดดิจิทัล
191-417 อินเทอรMเน็ตของสรรพสิ่งและปçญญาประดิษฐM
สำหรับงานธุรกิจ
3 (3-0-6)
191-417 Internet of Things and Artificial
Intelligence for Business
วิชาบังคับกJอน: ไมJมี
การสื่อสารและการเชื่อมต#อกันระหว#างสรรพสิ่งผ#านโพรโทร
คอล แบบใช-สายและไม#ใช-สาย การปฏิสัมพันธMโต-ตอบและการ
ทำงานร#วมกันของสรรพสิ่ง การค-นหาคำตอบแบบมีและไม#มี
ข-อมูล ปìญหาแบบสอดคล-องกับเงื่อนไขบังคับ การตัดสินใจโดย
ใช- ท ฤษฎี เ กม ตรรกะ ความน# า จะเปÉ น และความไม# แ น# น อน
อรรถประโยชนMและคุณค#าของข-อมูล ต-นไม-การตัดสินใจ และ
การประยุกตMกับงานธุรกิจ
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191-416 การตลาดออนไลนMและสื่อทางสังคม 3 (3-0-6) คงเดิม
191-416 Online Marketing and Social Media
วิชาบังคับกJอน: ไมJมี
ความรู-พื้นฐานด-านการบริการการจัดการทางการตลาด และ
การตลาดดิจิทัล ปรัชญาและแนวความคิดทางด-านการตลาด
การวางแผนการตลาดและการกำหนดกลยุทธMทางการตลาดเพื่อ
การเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะหMโอกาสทางการตลาด การ
วิ เ คราะหM แ ละประเมิ น ความน# า สนใจของตลาด การกำหนด
โปรแกรมการตลาด การควบคุ ม การดำเนิ น งานอย# า งมี
ประสิทธิภาพ การประยุกตMใช-องคMความรู-ด-านการตลาดกับการ
บริ ห ารเทคโนโลยี การตลาดดิ จ ิ ท ั ล และการตลาดออนไลนM
การตลาดกลไกสืบค-น เปยMเปอรMคลิก การตลาดโดยการอาศัย
การแสดงผล อีเมล สื่อสังคม อุปกรณMเคลื่อนที่ การวิเคราะหM
การวางแผน และกลยุทธMทางการตลาดดิจิทัล
191-417 อินเทอรMเน็ตของสรรพสิ่งและปçญญาประดิษฐM
คงเดิม
สำหรับงานธุรกิจ
3 (3-0-6)
191-417 Internet of Things and Artificial
Intelligence for Business
วิชาบังคับกJอน: ไมJมี
การสื่อสารและการเชื่อมต#อกันระหว#างสรรพสิ่งผ#านโพรโทร
คอล แบบใช-สายและไม#ใช-สาย การปฏิสัมพันธMโต-ตอบและการ
ทำงานร#วมกันของสรรพสิ่ง การค-นหาคำตอบแบบมีและไม#มี
ข-อมูล ปìญหาแบบสอดคล-องกับเงื่อนไขบังคับ การตัดสินใจโดย
ใช- ท ฤษฎี เ กม ตรรกะ ความน# า จะเปÉ น และความไม# แ น# น อน
อรรถประโยชนMและคุณค#าของข-อมูล ต-นไม-การตัดสินใจ และ
การประยุกตMกับงานธุรกิจ
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190-490 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
190-490 Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับกJอน: เปêนนักศึกษาชั้นป¢ที่ 3-4 หรือเทียบเทJา
เตรียมความพร-อมในทักษะต#างๆ ที่เกี่ยวข-องกับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนพัฒนาทักษะการทำงานในสำนักงาน การสมัครงาน
การสัมภาษณMงาน การนำเสนองานและทักษะพื้นฐานอื่นๆ ที่
จำเปÉนในการทำงาน
190-491 สหกิจศึกษา
5 (0-40-0)
190-491 Co-operative Education
วิชาบังคับกJอน : 190-490 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานเปÉนเวลา 16 สัปดาหMในสถานประกอบการ
พร-อมกับการจัดทำโครงงานซึ่งเปÉนไปตามความเห็นชอบของ
ภาควิชา เพื่อให-นักศึกษาได-มีประสบการณMในการปฏิบัติงาน
191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
191-419 Seminar in Digital Business
วิชาบังคับกJอน : ให?อยูJในดุลยพินิจของอาจารยMผู?สอน
สั ม มนาความรู - ด - า นธุ ร กิ จ ดิ จ ิ ท ั ล ที ่ น # า สนใจในปì จ จุ บ ั น และ
เทคโนโลยีด-านธุรกิจดิจิทัลที่ทันสมัย
191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
191-421 Digital Business Project
วิชาบังคับกJอน : ให?อยูJในดุลยพินิจของอาจารยMผู?สอน
ขอบเขตโครงงานด-านธุรกิจดิจิทัล วิเคราะหMและออกแบบ
ระบบ พั ฒ นาโปรแกรมระบบด- ว ยตนเอง และจั ด ทำ
เอกสารรายงานประกอบ
191-405 การแก?ปçญหาคอมพิวเตอรMพื้นฐาน 3 (3-0-6)
191-405 Fundamental Computer Solution
วิชาบังคับกJอน : 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
องคMประกอบเครื่องคอมพิวเตอรM การใช-งานและการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการในรูปแบบต#างๆ การใช-เครื่องคอมพิวเตอรM
เสมือนแทนการใช-เครื่องส#วนบุคคล รวมถึงการแก-ไขปìญหา
ด-านฮารMดแวรMและซอฟตMแวรM ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยปìจจุบัน
191-421 ศึกษาเฉพาะเรื่องด?านธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
191-421 Selected Topics in Digital Business
วิชาบังคับกJอน : ให?อยูJในดุลยพินิจของอาจารยMผู?สอน
ความรู-ด-านธุรกิจดิจิทัลที่น#าสนใจในปìจจุบัน และเทคโนโลยี
ด-านธุรกิจดิจิทัลที่ทันสมัย
191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
191-410 Business Innovation Management
วิชาบังคับกJอน : 137-202 ระบบสารสนเทศและการใช?งาน
สำหรับองคMกร

190-490 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
190-490 Co-operative Education Preparation
วิชาบังคับกJอน: เปêนนักศึกษาชั้นป¢ที่ 3-4 หรือเทียบเทJา
เตรียมความพร-อมในทักษะต#างๆ ที่เกี่ยวข-องกับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนพัฒนาทักษะการทำงานในสำนักงาน การสมัครงาน
การสัมภาษณMงาน การนำเสนองานและทักษะพื้นฐานอื่นๆ ที่
จำเปÉนในการทำงาน
190-491 สหกิจศึกษา
5 (0-40-0)
190-491 Co-operative Education
วิชาบังคับกJอน : 190-490 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานเปÉนเวลา 16 สัปดาหMในสถานประกอบการ
พร-อมกับการจัดทำโครงงานซึ่งเปÉนไปตามความเห็นชอบของ
ภาควิชา เพื่อให-นักศึกษาได-มีประสบการณMในการปฏิบัติงาน
191-419 สัมมนาธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
191-419 Seminar in Digital Business
วิชาบังคับกJอน : ให?อยูJในดุลยพินิจของอาจารยMผู?สอน
สั ม มนาความรู - ด - า นธุ ร กิ จ ดิ จ ิ ท ั ล ที ่ น # า สนใจในปì จ จุ บ ั น และ
เทคโนโลยีด-านธุรกิจดิจิทัลที่ทันสมัย
191-420 โครงงานธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
191-421 Digital Business Project
วิชาบังคับกJอน : ให?อยูJในดุลยพินิจของอาจารยMผู?สอน
ขอบเขตโครงงานด-านธุรกิจดิจิทัล วิเคราะหMและออกแบบ
ระบบ พั ฒ นาโปรแกรมระบบด- ว ยตนเอง และจั ด ทำ
เอกสารรายงานประกอบ
191-405 การแก?ปçญหาคอมพิวเตอรMพื้นฐาน 3 (3-0-6)
191-405 Fundamental Computer Solution
วิชาบังคับกJอน : 101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับสตวรรษที่ 21
องคMประกอบเครื่องคอมพิวเตอรM การใช-งานและการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการในรูปแบบต#างๆ การใช-เครื่องคอมพิวเตอรM
เสมือนแทนการใช-เครื่องส#วนบุคคล รวมถึงการแก-ไขปìญหา
ด-านฮารMดแวรMและซอฟตMแวรM ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยปìจจุบัน
191-421 ศึกษาเฉพาะเรื่องด?านธุรกิจดิจิทัล
3(3-0-6)
191-421 Selected Topics in Digital Business
วิชาบังคับกJอน : ให?อยูJในดุลยพินิจของอาจารยMผู?สอน
ความรู-ด-านธุรกิจดิจิทัลที่น#าสนใจในปìจจุบัน และเทคโนโลยี
ด-านธุรกิจดิจิทัลที่ทันสมัย
191-410 การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
191-410 Business Innovation Management
วิชาบังคับกJอน : 137-202 ระบบสารสนเทศและการใช?งาน
สำหรับองคMกร
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เปลี่ยนรายวิชาบังคับก#อนจาก
121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปÉน 101-301 ทักษะดิจทิ ลั
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หลักการ การจัดการทางธุรกิจ เพื่อประยุกตMให-เกิดนวัตกรรม
ใหม#ๆ โดยใช-ความรู-ที่ได-ศึกษามาทั้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริหารงานธุรกิจในรูปแบบต#างๆ เพื่อนำไปประยุกตMใชในงานธุรกิจ
191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
191-411 Business Intelligence
วิชาบังคับกJอน : 191-204 การออกแบบและการจัดการ
ฐานข?อมูล
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะ
เชิงธุรกิจ ความต-องการสำหรับธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การ
ทำงานร#วมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการทางธุรกิจ
อั จ ฉริ ย ะ การจั ด การประสิ ท ธิ ภ าพขนาดใหญ# การจั ด การ
กิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการข-อมูลเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ การ
เก็บข-อมูลเชิงวิเคราะหM ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจ
อัจฉริยะ
191-418 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง
3 (3-0-6)
191-418 Virtualization Technology
วิชาบังคับกJอน: ไมJมี
แนวคิ ด ประโยชนM วิ ธ ี ก ารทำงาน การจั ด สรรทรั พ ยากร
แนวโน- ม การใช- ง าน ระบบ Virtualization Technology
ตลอดจนสามารถทำการออกแบบ ติดตั้ง และปรับแต#งการ
ทำงานของระบบ Virtualization

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

หลักการ การจัดการทางธุรกิจ เพื่อประยุกตMให-เกิดนวัตกรรม
ใหม#ๆ โดยใช-ความรู-ที่ได-ศึกษามาทั้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริหารงานธุรกิจในรูปแบบต#างๆ เพื่อนำไปประยุกตMใชในงานธุรกิจ
191-411 ธุรกิจอัจฉริยะ
3 (3-0-6) คงเดิม
191-411 Business Intelligence
วิชาบังคับกJอน : 191-204 การออกแบบและการจัดการ
ฐานข?อมูล
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะ
เชิงธุรกิจ ความต-องการสำหรับธุรกิจอัจฉริยะเชิงธุรกิจ การ
ทำงานร#วมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการทางธุรกิจ
อั จ ฉริ ย ะ การจั ด การประสิ ท ธิ ภ าพขนาดใหญ# การจั ด การ
กิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการข-อมูลเพื่อธุรกิจอัจฉริยะ การ
เก็บข-อมูลเชิงวิเคราะหM ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อธุรกิจ
อัจฉริยะ
191-418 เทคโนโลยีการทำเสมือนจริง
3 (3-0-6) คงเดิม
191-418 Virtualization Technology
วิชาบังคับกJอน: ไมJมี
แนวคิ ด ประโยชนM วิ ธ ี ก ารทำงาน การจั ด สรรทรั พ ยากร
แนวโน- ม การใช- ง าน ระบบ Virtualization Technology
ตลอดจนสามารถทำการออกแบบ ติดตั้ง และปรับแต#งการ
ทำงานของระบบ Virtualization

สาระการแกWไข
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ภาคผนวก ค
หนังสือรับรองให3ความเห็นชอบหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานของอาจารยNประจำหลักสูตร
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นางสาวศรัญธร มั่งมี
ประวัติการศึกษา :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จักรพงษภูวนารถ, 2549
ประวัติการทำงานและประสบการณ3
- อาจารยTผูCสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
- ที่ปรึกษาระบบ SAP B1 บริษัทซอฟพาวเวอรTไอที
- Smartbox Team สำนักงานอิเล็คโทรนิครัฐบาล
- อาจารยTประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
หนังสือ/ตำรา
บทความวิจัย/บทความวิชาการ
- ศรัญธร มั่งมี ทศพล พลเวียง วรวิทยT ภูBพันธT และดุลยวัต ธำรงวินิจฉัย. (2559). ระบบบริหารจัดการหCอง
ประชุม :กรณีศึกษา บมจ.ไทยพาณิชยTประกันชีวิต. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RMUTT
Global Business and Economics National and International Conference 2016 (RTBEC 2016). หนCา
840-849. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559.
รายวิชาที่รับผิดชอบ
- 191-104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรT
- 191-301 การวิเคราะหTและออกแบบระบบงานธุรกิจ
- 192-205 การวิเคราะหTและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
- 191-304 การบริหารโครงการเพื่องานธุรกิจ
- 190-301 การจัดการโครงการคอมพิวเตอรT
- 193-301 การบริหารโครงงานทางดCานดิจิทัล
- 190-100 หลักการโปรแกรมทางธุรกิจ
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นางสาวพิชญากร เลค
ประวัติการศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอรT, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2540
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2537
ประวัติการทำงานและประสบการณ3
- อาจารยTสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หนังสือ/ตำรา
- คู B ม ื อ การใชC Microsoft Windows XP Microsoft Office XP และ Internet & E-mail เรื ่ อ ง
Internet & E-mail
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการสืบคCนขCอมูลและการใชCงาน
Social Network Service (SNS) และ Google Application เรื่องการสรCาง แบบฟอรTม
- เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 121-102 คอมพิวเตอรTสำหรับการศึกษาและการทำงาน เรื่อง
จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรT และโปรแกรม MS. Excel การสรCางกราฟ
บทความวิจัย/บทความวิชาการ
- พิชญากร เลค. (2559). การทำนายจำนวนนักทBองเที่ยวที่เดินทางเขCามาในประเทศไทย โดยใชCการ
วิเคราะหTอนุกรมเวลา ดCวยเทคนิคเหมืองขCอมูล. ใน การวิจัยเพื่อพัฒนาอยZางยั่งยืน Proceedings KU SRC 1st
National conference 2016. หนCา 453-463. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรT วิทยาเขตศรีราชา 26 สิงหาคม
2559.
รายวิชาที่รับผิดชอบ
- 101-301 ทักษะดิจิทัลสำหรับศตวรรษที่ 21
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นางสาวปุณยภัสร; ชวรัตน;ธนรังษี
ประวัติการศึกษา :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลCา
พระนครเหนือ, 2553
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรT, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลCา พระนครเหนือ,
2551
ประวัติการทำงานและประสบการณ3
- อาจารยTผูCสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
- ผูCจัดการฝöายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ควินทT คอรTเปอรTเรชัน จำกัด(สำนักงงานใหญB)
- ที่ปรึกษาพิเศษ ดCานเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท วิมลกีรติ โกลบอล จำกัด
- ที่ปรึกษาพิเศษ ดCานเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท มัญชุศรีโซลูชัน จำกัด
- ที่ปรึกษาพิเศษ ดCานเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัท ควินทTเรียล จำกัด
- กรรมการบริษัทเดอะเมลT จำกัด
- โปรแกรมเมอรT ATM & Base24 ธนาคารไทยพาณิชยT สำนักงานใหญB
หนังสือ/ตำรา
บทความวิจัย/บทความวิชาการ
- ปุณยภัสรT ชวรัตนTธนรังษี. (2559). การพยากรณTมูลคBาการใชCจBายเงินอิเล็กทรอนิกสT (e-Money)
สำหรับ Nonbank โดยใชCการวิเคราะหTอนุกรมเวลา ดCวยเทคนิคเหมืองขCอมูล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั ้ ง ที่ 6 ประจำปe 2016 เรื ่ อ งเศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล ในบริ บ ทของวิ ส าหกิ จ เริ ่ ม ตm น . หนC า 606-617. กรุ ง เทพฯ:
มหาวิทยาลัยสยาม วันที่ 14 ตุลาคม 2559.
รายวิชาที่รับผิดชอบ
- 191-204
การออกแบบและการจัดการฐานขCอมูล
- 191-301
การวิเคราะหTและออกแบบระบบงานธุรกิจ
- 191-203
โครงสรCางขCอมูลและอัลกอริทึม
- 192-202
การจัดการฐานขCอมูล
- 192-205
การวิเคราะหTและออกแบบระบบงานสารสนเทศ
- 192-207
โครงสรCางขCอมูลและอัลกอริทึม
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นางสาวกันทิมา คงสถิตสุวรรณ
ประวัติการศึกษา :
- ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, Ndde
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, Ndf0
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ,
2538
ประวัติการทํางานและประสบการณ์
- รักษาการผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการการศึกษา และอาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมการผลิตสือW ,
สถาบันกันตนา
- อาจารย์ทปWี รึกษา และกรรมการสอบโครงงานจุลนิพนธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
- ผูอ้ าํ นวยการสํานักประกันคุณภาพ และประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
- อาจารย์พเิ ศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
- อาจารย์ประจํา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์
จอห์น
- รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
- หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ผลงานวิ ชาการ
- กันทิมา คงสถิตสุวรรณ. (NdmN). “ก้าวเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั กับอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิงW ”. วารสารเซนต์
จอห์น, ปี ทWี NN ([Z), 222 – 235.
- กันทิมา คงสถิตสุวรรณ. (NdmZ). “อิทธิพลของสือW สังคมออนไลน์ต่อองค์กร” วารสารเซนต์จอห์น, ปี ทWี
20 (26), 165 – 176.
รายวิชาที่รับผิดชอบ
- 191-204
- 191-306

การออกแบบและการจัดการฐานขCอมูล
การจัดทำเหมืองขCอมูลและการวิเคราะหTขCอมูลทางธุรกิจ
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นางสาวจิตระวี ทองเถา
ประวัติการศึกษา :
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยสยาม, 2562
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสยาม, 2555
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีการเงิน, มหาวิทยาลัยหอการคCาไทย, 2540
ประวัติการทำงานและประสบการณ3
- นักวิจัย ศูนยTการอบรมและวิจัย คณพาณิชยศาสตรTและการบัญชี จุฬาลงกรณTมหาวิทยาลัย
- เจCาหนCาที่ฝöายวิชาการ โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมศิษยTเกBาสหรัฐอเมริกา
- พนักงานธนาคาร ธนาคารเพื่อการอุตสาหกรรมแหBงประเทศญี่ปุöน (The Industrial Bank of Japan)
- อาจารยTประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
หนังสือ/ตำรา
บทความวิจัย/บทความวิชาการ
- จิตระวี ทองเถา. (2562). ปÅจจัยที่มีอิทธิพลตBอความภักดีของลูกคCาในการใชCระบบโทรศัพทTเคลื่อนที่ใน
ประเทศไทย. วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย. ปéที่ 2(1), 15-23.
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