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ค ำอธิบำยรำยวิชำศึกษำท่ัวไป 
ก. หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป       
สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
001-102  ศำสตร์พระรำชำกับ 2((2)-0-4) 

 กำรพฒันำที่ย่ังยืน    
  The King’s Philosophy and Sustainable  
 Development 

ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมาย
ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์
พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน า
ศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีระดับบุคคล 
องค์ก ร ธุ ร กิ จห รือ ชุมชน ใน ระดับ ท้อ ง ถ่ิน  และ
ระดบัประเทศ  
Meaning, principles, concept, importance and goal of 
the philosophy of sufficiency; work principles, 
understanding and development of the King’s 
philosophy and sustainable development; an analysis of 
application of the King’s philosophy in the area of 
interest including individual, business or community 
sectors in local and national level 
 
980-022  กำรช่วยชีวิตเบื้องต้น  1((1)-0-2) 
  (กำรท ำ CPR และ AED)   
  Basic Lifesaving (CPR, and AED) 
ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการปฐมพยาบาล, บทบาท และ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  การประเมินสถานการณ์  การ
ป้องกัน ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ปัญหาการหายใจ 
การส าลกั อาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั ภาวะฉุกเฉิน
ในผูป่้วยเบาหวาน  โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชัก 
กรณีฉุกเฉินเม่ือได้รับบาดเจ็บ  การมีเลือดออกทางช่อง

ปาก การควบคุมเลือด การหมดสติ การไดรั้บบาดเจ็บท่ี
ศีรษะ คอ และกระดูกสันหลงั การเคล็ดขดัยอก แผลถูก
ความร้อน ภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่ากว่าปกติ  การนวด
หัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) ความปลอดภยัของสถานท่ี
เกิดเหตุ การช่วยชีวิต การนวดหัวใจ การเป่าปากต่อปาก 
การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ  เค ร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อตัโนมติั (AED) 
Intro to first aid, roles and responsibilities, scene 
assessment, precautions; medical emergencies, 
breathing problems, choking, heart attack, diabetic 
emergency, stroke, seizure, bleeding from mouth; 
injury emergencies, bleeding, controlling bleeding, 
shock, head, neck, and spinal injuries, fractures and 
sprains, burn, hypothermia; CPR, scene safety, chest 
compression, mouth to mouth, equipment, AED 
 
980-023  ม.อ. อำสำ 1((1)-0-2) 
  PSU Volunteer 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการ
เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตส านึก
สาธารณะ เพื่อประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง การท างานเป็นทีมทั้งในสาขาวิชา
และหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
Activities integrating body of knowledge, emphasizing 
on the philosophy of sufficiency economy and apply to 
its principles of job, principles of understanding, 
accessibility and development for the benefit of society 
and the benefit of mankind, cultivating morals, ethics 



and public mind; team working within and/or across 
disciplines under the supervision of advisors 
 
สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ 
805-031  ชีวิตที่ดี  3((3)-0-6) 
  (Happy and Peaceful Life) 
การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่า
ทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการทางาน การ
แกปั้ญหาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค ์การใชชี้วิตในสังคมท่ี
มีความหลากหลาย Consciousness and mindfulness; 
happiness; self-awareness; social literacy; 
understanding and respecting diversity; communication 
and collaboration skills; creative problem-solving; 
living in diversity 
 
117-114  คิด-ท ำ-น ำสุข 2((2)-0-4) 
  Living a Peaceful Life 
คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย ์ การรู้จกัตนเองและ
ผู ้อื่น  เจตค ติ ท่ี ดีและการเข้าใจความแตกต่ างทาง
วัฒนธรรม ความคิด ความเช่ือและค่านิยม  การอยู่
ร่วมกนับนพ้ืนฐานทางจริยธรรม ทกัษะการส่ือสารและ
ทกัษะพหุวฒันธรรมการจดัการความขดัแยง้และสันติวิธี 
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข
และสันติ 
Value of life and human being; self-understanding and 
empathy; positive thinking;  understanding of different 
cultures, opinions, beliefs and values; moral life; 
communication skills and multicultural competence; 
principle of conflict management and non-violence, 
application of these concepts and skills for happy life 
and peace 
 
988-031  ควำมเป็นพลเมืองโลก  2((2)-0-4) 
  Global Citizenship 

การมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก
สังคม การเคารพสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การ
ปรับตัวสู่สังคมท่ีมีวัฒนธรรมอันหลากหลาย ทั้ งใน
ทอ้งถ่ินและระดบันานาชาติ 
The roles and responsibilities as members of society; 
respect for rights of others; lawfulness; adaptation to a 
multicultural society, both locally and internationally 
 
สาระท่ี 3 การเป็นผูป้ระกอบการ 
001-103  ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
   Idea to Entrepreneurship 
การเป็นผูป้ระกอบการใหม่ การประเมินศกัยภาพในการ
เป็นผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทางธุรกิจ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์
สถานการณ์เป้าหมาย การส ารวจและการวิจัยตลาด      
กลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความ
ต้องการทางการตลาด เทคนิคการขาย การวางแผน
การตลาด การบริหารการผลิต วิเคราะห์งบการเงิน การ
จัดท าแผนการเงิน แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เครือข่ายธุรกิจ การบริหารของ
ภาครัฐเพื่อผู ้ประกอบการ จริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ 
Introduction to new entrepreneur creation; 
entrepreneurship appraisal; business opportunity 
analysis; project feasibility study; SWOT analysis; 
market survey and research; marketing strategy for new 
business; business marketing; marketing planning; 
production  management; accounting financial analysis; 
financial planning; business; investment funding 
sources; business networking; public sectors services 
and facilities; business ethics 
 
สาระท่ี 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนัและการรู้ดิจิทลั 
988-041  ระบบโลกและส่ิงแวดล้อม 2((2)-0-4) 
   Earth System and Environment 



ธรณีวิทยาของโลกและการก าเนิดโลก ธรณีพิบติัภยัและ
ความเส่ียงของมนุษย ์การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศและ
ผลกระทบท่ีเกิดกับมนุษย ์ มนุษยก์ับการเกิดพิบัติภัย
ธรรมชาติ  ระบบ นิ เวศและ ส่ิ งแวดล้อม  วัฏ จัก ร
ส่ิ งแวดล้อมกับการด ารงอยู่ของม นุษย์ มลภาวะ
ส่ิ งแวดล้อมและปัญห าเน่ื องจากม นุษ ย์  ปัญ ห า
ส่ิงแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนักบัการแกไ้ข 
Geology of the earth and origin; Geological disaster 
and human risk; Climate changes and human impacts; 
Human with natural disasters; Ecosystem and 
Environment; Environmental cycle with human 
existence; Environmental pollution and problem from 
human; Environmental problem in daily and processes 
solve problem 
 
969-041  ฉลำดซ้ือฉลำดใช้ 2((2)-0-4) 
  Choose Wisely Live Well 
ความเก่ียวเน่ืองระหว่างการบูรณาการการบริโภค หรือ
อุป โภค  สิน ค้ าห รือบ ริการจ าก ธุร กิจ ต่ าง  ๆ  กับ
ชีวิตประจ าวนั ความส าคญัของกิจกรรมทางธุรกิจท่ีมีต่อ
ชีวิตประจ าวนั การใช้ประโยชน์จากบริการธุรกิจต่างๆ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั การพฒันา
ความคิดทางธุรกิจเพื่อช่วยในการจัดการกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั นัยยะของธุรกิจท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าวนั 
รู้เท่าทนัโลก เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
Link and integration of product and service 
consumption from business providers and daily 
activities; relevance of business activities and daily life; 
the exploitation of business services to facilitate daily 
life; the development of business mindset to help 
organizing daily activities; the implications of business 
in daily life 
 
969-042  เศรษฐกิจดิจิทัล 2((2)-0-4) 
  Digital Economy 

ทักษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน การอ่านแบบรวดเร็ว การ
จดัการเวลา ทักษะการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทกัษะ
การจดัการทางการเงิน ทกัษะการเจรจาและต่อรอง การ
จดัการความเครียด การเขียนเรซูเม่ การคน้ควา้บนเวบ็ 
Basic Computer Skills, Speed Reading, Time 
Management, Effective Study Skills, Financial 
Management Skills, Negotiation Skills, Stress 
Management, Writing a Resume, Searching the Web 
 
สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 
969-051  คิดเป็น ชีวิตเปลี่ยน  2((2)-0-4) 
  Change your thoughts, Change your life 
ความส าคญัของกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  กรอบ
ความคิดท่ีส าคญัในการท างาน การพฒันากระบวนการ
คิด  เทค นิคการคิดอย่าง เป็ น ระบบ  การจัดล าดับ
ความส าคญัของงาน การจดัระบบงาน/การจดัล าดบังาน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการช่วยคิดอย่างเป็นระบบ การคิดงาน
อยา่งเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆ 
Importance of systematic thinking Systematic thinking 
framework Thinking process development System 
thinking techniques Task priority management Task 
scheduling and management Tools for systematic 
thinking Application of systematic thinking in real-life 
 
969-052  คิดคร่อมกรอบ 2((2)-0-4) 
   CrOM Thinking: Creative and Open  
  Minded Thinking 
การคิดภายในกรอบหลกัการ เหตุผล อย่างมีตรรกะ การ
คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ วิธีและขั้นตอนการคิด
คร่อมกรอบท่ีผสมผสาน กระตุน้และสร้างแรงจูงใจใน
การคิดคร่อมกรอบ การปรับใชค้วามคิดคร่อมกรอบให้
สอดคล้องกับ เหตุ ปั จจัยตามสถานการณ์ ใน ชี วิต 
ประจ าวนัอย่างเป็นระบบการปรับใช้ความคิดคร่อม
กรอบในการบริหารจดัการ แก้ปัญหา ปรับเปล่ียนและ
พฒันาตนเองอยา่งสร้างสรรคแ์ละมึความสุข 



Thinking under principles of reasons and logic 
Thinking under multidisciplinary of creativity 
Inspiration and motivation for creative thinking 
Mechanics and process for creative thinking in 
differences and your style Creative adaptation and 
problem solving in daily life Creative for changing and 
improvement yourself 
 
969-061  กำรแก้ปัญหำเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
  Systematic Solving 
ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแสวงหาความรู้และการ
จัดการ การคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาและทักษะการ
ตัด สินใจอย่าง เป็นระบบ  การคิดซับซ้อนอย่างมี
วิจารณญาณ ความฉลาดทางอารมณ์ 
Lifelong Learning Skills, pursuit of knowledge and 
management, Positive thinking, problem solving and 
decision making skills in a systematic way, critical 
thinking, emotional Intelligence 
 
969-062  เติบโตด้วยควำมคิด 2((2)-0-4) 
   Growth Mindset 
การคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อหาความถูกต้อง เข้าใจและ
เรียนรู้ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใชเ้หตุผลและวิเคราะห์
อย่างมีตรรกะ มีการอธิบายอย่างมี วิจารณญาณบน
พ้ืนฐานของเหตุผลและหลกัฐานประกอบ 
Exploring logically necessary truth and deductive 
validity; involving the practical study of logical 
reasoning; lesson and discussion on making critical 
arguments based on reasons and evidences; debates and 
workshops for argumentations; implications of being 
overcritical 
 
805-061  คิดเป็น 2((2)-0-4) 
   Logical Thinking 
การคิดอยา่งมีเหตุผลเพื่อหาความถูกตอ้ง วิธีคิดวิเคราะห์
และประมวลผลทั้งอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 

เข้าใจ และ เรียนรู้ตรรกะขั้นพ้ืนฐาน ฝึกการใช้เหตุผล
และวิเคราะห์อยา่งมีตรรกะ บรรยายและประเมินตรรกะ
ทั้งการอ่านและเขียน 
Exploring logically necessary truth and deductive 
validity; methods of analyzing and evaluating 
arguments of all types using both formal and informal 
techniques;  identifying fallacies and introducing 
elementary symbolic logic;  involving the practical 
study of logical reasoning;  assessing the logical 
coherence of what we read and write using critical 
thinking, deductive reasoning and decision-making 
theory 
 
988-061  ตัวเลขในชีวิตประจ ำวัน  2((2)-0-4) 
   Thinking in Number 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขกับปรากฏการณ์  การ
ประยกุตค์ณิตศาสตร์กบังานดา้นต่างๆ เช่น ฉลากกินแบ่ง 
เกม การละเล่นบางรูปแบบ ตลาดหุ้น อัตราดอกเบ้ีย 
เรขาคณิตในงานสถาปัตยกรรม ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ี
ทา้ทาย การทดลองดา้นคณิตศาสตร์ 
History of mathematics and mathematicians, 
relationship between numbers and natural phenomena; 
the application of mathematicians to other fields such 
as lottery, stock 
 
805-062  กำรค ำนวณในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
   Mathematics in Daily Life 
การค านวณร้อยละ อัตราส่วน สถิติเบ้ืองต้น และการ
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวนั คณิตศาสตร์การเงิน เช่น 
ก าไร ขาดทุน คอมมิชชัน่ ภาษี ดอกเบ้ียแบบต่างๆ 
Percentage, ratio, basic statistics and their applications 
for everyday life; Financial mathematics such as profit, 
loss, commission, tax, interest, etc. 
 
 
 



สาระท่ี 6 ภาษาและการส่ือสาร  
805-071 กำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 ขั้นพื้นฐำน  
 English for Fundamental Listening and 
 Speaking 
เพ่ิมพูนทกัษะการฟังและการอ่าน ภาษาองักฤษเพ่ือ การ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในชีวิตประจ าวนัและเชิง
วิชาการ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
พฒันาทกัษะทางภาษาเพื่อการน ามาใชใ้นเชิงวิชาการ 
Reinforcement of listening and speaking skills; 
development of effective communication in both daily 
life and academic settings; an interdisciplinary 
approach to (self-)studying and language development; 
the application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts 
 
805-072 กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 ขั้นพื้นฐำน   
  English for Fundamental Reading and 
 Writing 
เพ่ิมพูนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ เพ่ือ
ความเข้าใจบทความทั่วไป บทความวิชาการ อย่างง่าย 
การอ่านวรรณกรรม และเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและพฒันาทกัษะทางภาษา เพื่อการน ามาใชใ้นเชิง
วิชาการ ฝึกการเขียนในระดบัประโยค 
Reinforcement of reading and writing skills; 
development of understanding authentic, and basic 
academic texts; reading literature; an interdisciplinary 
approach to (self-) studying and language development; 
the application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts; writing skills targeted at sentence 
level 
 
805-073 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรฟังและ 2((2)-0-4) 
 กำรพูดขั้นกลำง 
   

  English for Intermediate Listening  
 and Speaking 
พฒันาทกัษะการพูดการฟังระดบักลาง พฒันา ทกัษะการ
ส่ือสารระดับกลาง ทั้ งในชีวิตประจ าวัน และในเชิง
วิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และพฒันา
ทกัษะทางภาษา เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในเชิงวิชาการ 
Reinforcement of intermediate listening and speaking 
skills; intermediate-level development of effective 
communication in both daily life and academic settings; 
an interdisciplinary approach to (self-) studying and 
language development; the application of knowledge 
for enhanced learning in academic contexts 
 
805-074 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 
 กำรเขียนขั้นกลำง   
  English for Intermediate Reading and  
 Writing 
การส่งเสริมทักษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความ
คิดเห็นเชิงวิชาการ พฒันาการท าความเขา้ใจกบับทความ
ทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทักษะทางภาษา
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนใน
ระดบัยอ่หนา้ ฝึกฝนและพฒันากระบวนการเขียน 
Consolidation of exchanging ideas and expressing 
oneself with regards to academic issues; further 
development of understanding authentic, and academic 
texts; reading literature; an interdisciplinary approach 
to (self-)studying and language development; the 
application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts; writing skills targeted at paragraph 
level; development of an autonomous process approach 
to writing 
 
805-075 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรฟังและ 2((2)-0-4) 
 กำรพูดขั้นสูง  
  



  English for Advanced Listening and  
 Speaking 
พฒันาทักษะการฟังการพูดระดับสูง พฒันาทักษะ การ
ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในชีวิตประจ าวนัและ ใน
เชิงวิชาการ พฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและทกัษะ
ทางภาษา เพื่อน ามาประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
Reinforcement of advanced listening and speaking 
skills; academic-level development of effective 
communication in both daily life and advanced settings; 
an interdisciplinary approach to (self-) studying and 
language development; the application of knowledge 
for enhanced learning in academic contexts 
 
805-076 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรอ่ำนและ 2((2)-0-4) 
 กำรเขียนขั้นสูง   
 English for Advanced Reading and Writing 
การส่งเสริมทักษะในการแลกเปล่ียนและแสดง ความ
คิดเห็นเชิงวิชาการขั้นสูง เพ่ิมพูนทกัษะการอ่านบทความ
ทัว่ไปและบทความวิชาการ การอ่านวรรณกรรม พฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและพฒันาทักษะทางภาษา
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ ฝึกการเขียนใน
ระดับเรียงความ การอ่านและการเขียนวิจัยเบ้ืองต้น 
ฝึกฝนและพฒันากระบวนการเขียน 
Consolidation of exchanging ideas and expressing 
oneself related to scholarly concepts; increased 
development of understanding authentic, and academic 
texts; reading literature; an interdisciplinary approach 
to (self-)studying and language development; the 
application of knowledge for enhanced learning in 
academic contexts; writing skills targeted at essay level; 
introduction to reading and writing research; further 
development of an autonomous process approach to 
writing 
 
สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 
 

810-091  ศิลปะไทย 1((1)-0-2) 
  Thai Arts 
ความหมาย ขอบข่าย และการจ าแนกประเภทต่างๆ ของ
งานศิลปะ ศึกษาศิลปะแขนงต่างๆ ของไทย ทัศนศิลป์ 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมไทย หัตกรรมไทย 
วรรณคดีไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย 
Meaning, scope and classifications of Thai arts; studies 
of Thai arts, visual arts, sculptures, architecture, Thai 
handicrafts, Thai literature, Thai classical music and 
performing arts 
 
810-092  วัฒนธรรมไทย 1((1)-0-2) 
   Thai Culture 
ความหมายและขอบข่ายของวัฒนธรรมไทย ศึกษา
วฒันธรรมไทย เทศกาลและประเพณีไทย อาหารและ
ขนมไทย 
Meaning, scope of Thai culture; studies of Thai culture, 
Thai festivals and traditional events, Thai cuisine and 
desserts 
 
969-091  แป้นพมิพ์หรรษำ  1((1)-0-2) 
  Keyboard for Fun 
รูปแบบแป้นพิมพ์ ทักษะการพิมพ์สัมผสั เทคนิคการ
พิมพสั์มผสั แบบฝึกหัดการพิมพสั์มผสั การแข่งขนัการ
พิมพสั์มผสั 
Type of keyboards; touch-typing skills; touch-typing 
techniques; touch-typing practice; speed typing contest 
 
969-092  อ-ีสปอร์ต 1((1)-0-2) 
  E-Sport 
วิวฒันาการของเกมคอมพิวเตอร์ และการพฒันาการของ
อี -สปอ ร์ต  สถานการณ์ ปั จจุบันและแนวโน้ วใน
อุตสาหกรรมเกม สนทนาเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของ อี-สปอร์ต สนทนาและอภิปรายเก่ียวกบัการแข่งขนั
อี-สปอร์ตต่างๆ ในระดับโลก การจัดการแข่งขันอี -
สปอร์ต นยัแอบแฝงของการเล่นเกมท่ีควรระวงั 



Evolution of computer game and the development of e-
sport; current situations and trends in game industry; 
discussion on elements relevant in e-sport; discussion 
and debate on global e-sport tournaments; organizing e-
sport competitions; implications of playing game 
 
805-091  สุนทรียศำสตร์แห่งดนตรี 1((1)-0-2) 
  Music Appreciation 
หลกัความรู้เก่ียวกับประสบการณ์คุณค่าความงามของ
ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพ้ืนบ้าน ผ่านการฟัง
เสียงดนตรีบนความหลากหลายในมิติทางประวติัศาสตร์ 
การเมือง สังคม ภาษา ความเช่ือ ศาสนา นิเวศวิทยา และ
วฒันธรรม 
Gaining knowledge of Thai, international, and folk 
music through various perspectives including history, 
politic, society, language, belief, regions, environment, 
and culture 
 
988-091  กำรจัดกิจกรรมค่ำยพกัแรม 1((1)-0-2) 
  Camping 
องคป์ระกอบในการจดักิจกรรม การวางแผน การส ารวจ
พ้ืนท่ี อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพกั
แรม กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพกัแรม ค่ายพักแรม
ประเภทต่างๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่า
อนุรักษแ์ละค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มกบัการ
พกัแรม 
Organizing components, planning, site survey, 
equipment and budgeting of camping; recreational 
activities and camping; types of camping i.e. urban, 
beach, conservation forest, and special purpose 
camping; environmental conservation and camping 
 
980-081  แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
  Badminton 

ประวติัความเป็นมาพฒันาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภัยในการเล่นแบดมินตัน การฝึกทักษะการเล่น
แบดมินตนัเพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing badminton to develop personal 
health 
 
980-082  บรำซิลเลียนยิวยิตสู 1((1)-0-2) 
  Brazilian Jiujitsu 
ความรู้และทักษะเก่ียวกับกีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสู
เบ้ืองต้น  เรียนรู้การควบคุมร่างกายเพ่ือความเข้มแข็ง
ของจิตใจและร่างกาย ฝึกใช้ศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกัน
ตนเอง 
Basic Brazilian athletics knowledge and skills; learning 
body control for Strength of mind and body; using 
martial arts to protect yourself 
 
980-083  มวยไทยไชยำ 1((1)-0-2) 
  Muay Thai Boxing 
ความรู้และทกัษะเก่ียวกบักีฬามวยไทยไชยาเบ้ืองตน้ กฎ 
กติกา และความปลอดภยั การฝึกทกัษะการชกมวยไทย
ไชยา  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Basic boxing knowledge and skills; rules, regulations 
and safety, practicing Thai Chaiya Boxing to develop 
personal health 
 
980-084  วอลเลย์บอล  1((1)-0-2) 
  Volleyball 
ความรู้เบ้ืองต้น กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาวอลเลยบ์อล 
Basic knowledge, rules; volleyball skill practice 
 
980-085  บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 
  Basketball 
ความรู้เบ้ืองต้น กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาบาสเก็ตบอล 



Basic knowledge, rules; basketball skill practice 
 
980-086  เทนนิส 1((1)-0-2) 
  Tennis 
ความรู้เบ้ืองต้น กติกาการแข่งขนั  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาเทนนิส 
Basic knowledge, rules; tennis skill practice 
 
980-091  ว่ำยน ้ำ 1((1)-0-2) 
  Swimming 
ความรู้เบ้ืองต้น กติกาการแข่งขนั การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาว่ายน ้า 
Basic knowledge, rules, swimming skill practice 
 
980-092  แอโรบิค 1((1)-0-2) 
  Aerobic 
ความรู้เก่ียวกบัแอโรบิค ทกัษะการเคล่ือนไหวประกอบ
เพลง และการฝึกปฏิบติั 
Knowledge about aerobics, movement with music skill, 
and practice 
 
 
980-093  โยคะ 1((1)-0-2) 
  Yoga 
ความรู้เบ้ืองตน้ การพฒันาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภยัในการเล่นโยคะ การฝึกทกัษะการเล่นโยคะเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing yoga to develop personal health 
 
980-094  ศิลปะกำรป้องกันตัว 1((1)-0-2) 
   Mixed Martial Arts 
การฝึกมวยไทย มวยปล ้า มวยสากล บราซิลเลียนยิวยิตสู 
การยืดตวั ทกัษะการต่อสู้ขั้นสูง ศิลปะการป้องกนัตวั 

Historical background, evolution of rules, regulations 
and safety, practicing; mixed martial Arts to develop 
personal health 
 
980-095  ไทเก๊ก 1((1)-0-2) 
  Tai Chi 
ความรู้เบ้ืองตน้ การพฒันาการของกฎ กติกา และความ
ปลอดภยัในการร าไทเก็ก การฝึกทกัษะการร าไทเก็กเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามยั 
Basic knowledge, evolution of rules, regulations and 
safety, practicing Tai Chi to develop personal health 
 
980-096  กำรด ำน ้ำ 1((1)-0-2) 
   Scuba Diving 
หลกัการ อุปกรณ์และวิธีการด าน ้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับ
การด าน ้ า การวางแผน การบนัทึก การแกปั้ญหาในการ
ด าน ้ า เทคนิคในการเก็บขอ้มูลและตวัอย่าง การฝึกด าน ้ า
ทั้งในสระและในทะเล 
Principles, equipment and methods for diving; science 
for diving; planning, recording and problem solving in 
diving; sample and data collecting techniques; diving 
practice in both swimming pool and sea 
 
980-097  กำรเต้นร ำ  1((1)-0-2) 
   Social Dance 
ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศเพลงท่ีใชใ้นการ
ลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั   
Basic social dance skills and etiquette; social dance 
music; emphasis on practice 
 
988-092  กำรด ำน ้ำต้ืน  1((1)-0-2) 
  Snorkeling 
หลักพ้ืนฐานการด าน ้ าต้ืน การใช้อุปกรณ์ด าน ้ า การ
ป้องกนัอนัตราย และอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดใ้นขณะ
ด าน ้ าต้ืน การฝึกปฏิบัติการใต้น ้ าทั้งในสระว่ายน ้ าและ
นอกสถานท่ี 



  Principle of snorkeling;  use of snorkeling equipments; 
protection of danger and accident that might occur 
while snorkeling; practice of snorkeling in swimming  
pool and outside 
 
969-093  กำรเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภำพ  1((1)-0-2) 
  Walking and Jogging for Health  
ประวติั และประโยชน์ของการเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ ทกัษะ
เบ้ืองตน้ของการเดิน-ว่ิง การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายด้วยการเดิน-ว่ิง การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความ
ปลอดภยัในการเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ 
History and benefits of walking and running for health, 
basic skills of walking and jogging, enhancing physical 
fitness through walking and jogging, keeping and 
maintaining equipment, and safety in walking and 
jogging for health 
 
รายวิชาเลือก 
980-001  กำรเตรียมควำมพร้อม 2((2)-0-4) 
  ส ำหรับภัยพบิัติ   
   Disaster Preparedness 
ภยัพิบติัรูปแบบต่างๆ สาเหตุการเกิดภยัพิบติั ผลกระทบ
ของกิจกรรมของมนุษย์กับความรุนแรงของภัยพิบัติ 
ความจ าเป็นของการลดความเส่ียงจากภยัพิบติั วงจรการ
ลดความเส่ียงจากภยัพิบัติ ความสามารถของชุมชนใน
การมีส่วนร่วมในวงจรการลดความเส่ียง การป้องกนัและ
บรรเทาภยัพิบติั การตอบรับภยัพิบติั การบูรณะหลงัภยั
พิบติั การเตรียมความพร้อม ระดบัของการเตรียมความ
พร้อม ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ 
Various types of disasters, causes of disasters, 
anthropogenic effects on disasters’ severity; the 
importance of disaster risk reduction, disaster risk 
reduction cycle, community’s roles in disaster risk 
reduction cycle; disaster prevention and mitigation, 
disaster response, disaster recovery; preparedness, 

different levels of preparedness, individual level, family 
level, community level, national level, international 
level 
 
810-001  สถิติน ำทำง  2((2)-0-4) 
  Guiding Statistics 
หลกัการระเบียบวิธีทางสถิติส าหรับการแกปั้ญหาและ
การตดัสินใจในชีวิตจริง การรวบรวมขอ้มูล การจดัการ
ข้อมูลในรูปแบบกราฟฟิกความน่าจะเป็นและวิธีการ
ประมาณค่าเพื่อการตดัสินใจ 
Fundamental statistical methodologies for problem 
solving and decision making in real-life application; 
data gathering, graphically organized data; probability 
and estimation methods for decision making 
 
810-002  จิตวิทยำสังคม  2((2)-0-4) 
   Social Psychology 
การศึกษาระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย ์โดยพิจารณา
ถึงวฒันธรรมสังคม สังคมแบบต่างๆ การจัดระเบียบ
สังคม ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์พฤติกรรม
ของมนุษย์เก่ียวกับการกระตุ้น การเรียนรู้ การรับ รู้ 
แรงจูงใจ สติปัญญาและความสามารถปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 
The examination of human social systems and behavior 
with an emphasis on cultures, societies, social orders, 
basic human needs, human behavior regarding 
reinforcement, learning, perception, motivation, 
intelligence and ability to adapt to changing 
circumstances 
 
810-003  ประวัติศำสตร์และสังคมไทย 2((2)-0-4) 
   Thai History and Society 
การแบ่งสมยัประวติัศาสตร์ไทย วิวฒันาการทางการเมือง 
การปกครองการต่างประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม 
ลกัษณะและโครงสร้างของสังคมไทย พ้ืนฐานทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ศาสนาท่ีส าคญัในประเทศไทย 



สถานการณ์ปัจจุบนัของสังคมไทยปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั 
Classifications of Thai era; evolution in terms of 
politics, government; foreign affairs, economy and 
society; characteristic and structure of Thai society, 
social, economic and political foundations of Thai 
society; important religions in Thailand; current 
situations in Thai society; factors affecting changes in 
Thai society 
 
810-004  นักลงทุนรุ่นเยำว์  2((2)-0-4) 
   Young Investor 
เงินและความสุข การวางแผนรายรับและเงินออม 
ผลกระทบของการวางแผนการเงินต่อวิถีชีวิต การ
วางแผนความมั่งคัง่ส่วนบุคคล ประเภทของการลงทุน
ทางการเงินและความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น การบริหารจดัการ
ค่าใชจ้่ายส าหรับหนา้ท่ีทางครอบครัวและสังคม 
Money and happiness; income and saving planning; 
impacts on financial planning to desired lifestyle; 
personal wealth planning; types of financial investment 
and potential risks; expense management for family and 
social responsibilities 
 
988-001  ภูมิปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 2((2)-0-4) 
  Wisdom of Living 
การคิด การบริหาร และการจดัการชีวิตอยา่งรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ
ผสมผสานวิถีไทยกับพหุวฒันธรรมในการด าเนินชีวิต 
การมีจิตสาธารณะ และรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม การอยู่ร่วมกนั
ในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม 
และหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
Thinking, life administration and management in 
accordance with changes in Thai and global society; 
mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways 
of living, public mind and environmental conservation, 

living happily based on morality, ethics and sufficiency 
economy 
 
988-002  ก้ำวทันนวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์ 2((2)-0-4) 
   Contemporary Scientific Innovation 
หลกัการและท่ีมาของการประดิษฐ์ คิดคน้ นวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันทางด้าน
การเกษตร  พลังงาน  ส่ิ งแวดล้อม  อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตของมนุษย ์โดยเน้นให้เกิด
การคิดบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้ น 
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว และตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
Scientific basis of discovery, invention and innovation, 
emphasizing on knowledge integration, case study 
analysis, creative thinking, problem solving and 
intellectual property awareness 
 
988-003  ทะเลและวิทยำศำสตร์ 2((2)-0-4) 
   Science and the Sea 
สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง คล่ืนลมทะเล อุณหภูมิพ้ืนผิวทะเล การ
เป ล่ี ยน แป ลงสภาพ ภู มิ อ าก าศ  ก าร เพ่ิ ม ขึ้ น ขอ ง
ระดบัน ้าทะเล การไหลเวียนของกระแสน ้าในมหาสมุทร 
ทะเลกรด 
Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal 
Resources; Wave of the Ocean; Sea Surface 
Temperature; Climate Change; Sea level Rising; Ocean 
Circulation; Ocean Acidification 
 
988-004  โภชนำกำรและพษิวิทยำ  2((2)-0-4) 
  Nutritional and Toxicology 
ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารท่ีดีต่อ
สุขภาพ ; ภาพรวมของการย่อยอาหาร ฟังก์ชั่น และ
เส้นทางการเผาผลาญสารอาหาร หลกัการของพิษวิทยา 



และการประยุกต์ใช้ในการประเมินความปลอดภยัของ
อาหาร การประเมินผลคุณภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพ
ต่อการสัมผสักบัสารเคมี 
A foundation of nutritional knowledge to develop a 
sustainable pattern of healthy eating; overview of 
digestion, function, and metabolism pathways of 
nutrients; the principles of toxicology and their 
applications in evaluating the safety of foods; 
evaluation of human exposure to chemicals, and 
qualitative and quantitative health risk assessment 
 
805-001  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรออกเสียง 2((2)-0-4) 
   English for Pronunciation 
เพ่ิมพูนทักษะการพูด โดยการออกเสียงท่ีถูกต้อง การ
อ่านออกเสียง และออกเสียงจากการท่องจ า โดยเน้นการ
ออกเสียงสระภาษาองักฤษ ท านองเสียง การเน้นพยางค ์
และพยญัชนะควบกล ้า 
Enhancing speech with correct pronunciation; reading 
aloud and memorizing written speeches; emphasizing 
English vowels, intonation, stress, and consonant 
clusters 
 
805-002  กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิง 2((2)-0-4) 
  สร้ำงสรรค์  
   English for Creative Writing 
ประเมินกระบวนการและเทคนิควิธีการเขียน เชิง
สร้างสรรค ์วิพากยรู์ปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ และ
อภิปรายการใชรู้ปแบบเหล่าน้ีในงานวรรณกรรม รวมถึง
การพฒันาการเขียนภาษาองักฤษและความคิดสร้างสรรค์
จากการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
Evaluate the processes and techniques of creative 
writing, critique various writing styles and discuss how 
they are used in literature plus the development of 
written English and creative thinking through critical 
reading 
 

805-005  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอ 1((1)-0-2) 
   English for Presentation 
ทฤษฎีและลกัษณะทั่วไปของภาษาองักฤษส าหรับการ
น าเสนอ การฝึกน าเสนอเชิงวิชาการและทั่วไป การ
น าเสนอความคิดเห็น  และการตอบค าถามในการ
น าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for 
presentation; practice in academic and general 
presentations; learning how to make points and answer 
questions in presentations 
 
805-006  ภำษำอังกฤษส ำหรับ 2((2)-0-4) 
  กำรสมัครงำน  
   English for Job Application 
ฝึกทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเก่ียวกบัการสมคัรงาน 
อ่านการเปิดรับงาน เปิดจากแหล่งต่ างๆ  การเขียน
จดหมายสมัครงานและประวติัส่วนตัวการฝึกงานการ
สัมภาษณ์การขยายค าศพัท์และส านวนท่ีใชใ้นการสมคัร
งาน 
Practicing English communicative skills relating to job 
applications, reading job openings from various 
sources, writing application letters and résumés, 
practicing job interviews, enlarging vocabulary, and 
expressions used in job application 
 
805-007  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรน ำเสนอ 2((2)-0-4) 
  และกำรอภิปรำย   
   English for Presentation and Discussion 
ทฤษฎีและลกัษณะทั่วไปของภาษาองักฤษส าหรับการ
อภิปรายและการน าเสนอ การฝึกอภิปรายเชิงวิชาการ
และอภิปรายทั่วไป การน าเสนอความคิดเห็น และการ
ตอบค าถามในการอภิปรายและการน าเสนอ 
Theories and general characteristics of English for 
discussion and presentation; practice in academic and 
general discussion; learning how to make points and 
answer questions in discussions and presentations 



 
805-008  กำรค้นหำและกำรอ้ำงอิง 2((2)-0-4) 
   Searching and Referencing 
ค้นหา และ อ่านบททบทวนวรรณกรรม เอกสารท่ี
น าเสนอข้อคิดเห็น บทความวิจัย ฝึกเขียนบททบทวน
วรรณกรรม การอา้งอิง และบรรณานุกรรม 
Discovering and reading literature reviews, opinion 
papers, and research articles; composing a literature 
review to support a position; using scholarly writing 
techniques and citations following APA formatting and 
referencing 
 
969-001  กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 2((2)-0-4) 
   Lifelong Learning 
ทฤษฎีเศรษฐกิจดิจิทัลเบ้ืองต้น แบบจ าลองการสร้าง
มูลค่า แบบจ าลองธุรกิจดิจิทลั การควบคุมตลาด บริบท
ของเศรษฐกิจดิจิทัล อิทธิพลของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาเมือง 
Basic theory in digital economy, Value creation model, 
Digital Business model, Market regulation, Digital 
economics in context, how digital economy influences 
societies and environment, City Development 
988-005  ชีวิตที่สันติ 2((2)-0-4) 
  Peaceful Life 
หลกัการและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการปัญหาความขดัแยง้ การวิเคราะห์ปัจจัยด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ศาสนา และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีมีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม ธรรมาภิบาลกับการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา 
Principle and procedures of community participation in 
conflict problems; analysis of social, political, cultural 
and environmental factors in the communities that 
affect levels of community participation; appropriate 
technologies; good governances and environmental 
management; case studies 

 
988-006  ชุมชนพอเพยีง 2((2)-0-4) 
  Sufficient Communities 
แนวคิด ทฤษฎี ในการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษา
โครงการในพระราชด าริ วิธีการปรับใชใ้นดา้นต่างๆ 
Concept and theory of sustainable development; case 
study of Royal Initiative Project; deployment in various 
areas 
 
805-009  ภำษำอังกฤษเพ่ือวิชำกำร   2((2)-0-4) 
  English for Academic Purposes 
การสร้างเสริมทกัษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ การ
เขียนเรียงความ การเขียนวิจยัเบ้ืองตน้ วิธีการอา้งอิงและ
การเขียนบรรณานุกรม การถอดความ การแลกเปล่ียน
และแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 
Consolidating of academic reading and writing; essay 
writing; an introduction to writing research papers with 
citations and references; paraphrasing, exchanging and 
expressing ideas related to academic issues 
 
805-010  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรท่องเท่ียว   2((2)-0-4) 
  English for Tourism 
ลกัษณะเฉพาะและหัวขอ้ต่างๆของภาษาองักฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว การอธิบายและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
Particular characteristics and topics related to tourism, 
explaining and giving information about tourism 
 
805-012  ภำษำอังกฤษเพ่ือประสิทธิภำพ 2((2)-0-4) 
  ทำงกำรส่ือสำร   
  English for Effective Communication 
การติดต่อส่ือสารในทุกทกัษะอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
สถานการณ์ระหว่างบุคคลและอาชีพการส่ือสารในระดบั
สากล การโต้ตอบอย่างฉับไว และการพูดในท่ีประชุม
ชน 
Effective communication in both interpersonal and 
professional situations; communications in international 



settings; giving impromptu responses and public 
speaking 
 
805-014  ภำษำอังกฤษจำกภำพยนตร์   2((2)-0-4) 
  English through Films 
การพัฒนาความคิดเชิงวิพากษ์จากภาพยนตร์ การ
เปรียบเทียบและการอภิปรายความแตกต่างระหว่าง
วฒันธรรมตวัละครในภาพยนตร์ การอ่านและการเขียน
บทวิจารณ์  
Developing critical thinking through films; discussing 
intercultural differences; analyzing characters; reading 
and writing film reviews 
 
ค าอธิบายรายวิชาเฉพาะ 
976-111  คณิตศำสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Business Mathematics  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
จ านวนเต็ม ทศนิยม เศษส่วนและเปอร์เซ็นต ์สมการและ
สูตร คณิตศาสตร์ในการซ้ือขาย เงินเดือนและบริการ
ธนาคาร ดอกเบ้ียแบบคงตน้และทบตน้ เงินเกษียณ หุ้น
และพนัธบตัร เงินกูเ้พื่อธุรกิจและผูบ้ริโภค ภาษีและการ
ประกนัภยั งบการเงิน 
Whole numbers, decimals, fractions and percents; 
equations and formulas; mathematics in buying and 
selling, payroll and bank services; simple and 
compound interest; annuities, stocks and bonds; 
business and consumer loans; tax and insurance; 
financial statements 
 
976-112  สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Statistics for Business  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-111 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
สถิติและข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา วิธีใช้ตารางและ
แผนภาพ การประมาณเชิงพรรณนาด้วยตัวเลข ความ

น่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น (แบบไม่
ต่อเน่ือง และต่อเน่ือง) การอนุมานเบ้ืองต้น การสุ่ม
ตวัอย่างและการแจงการการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า
ช่วง การทดสอบสมมติฐาน และการเป รียบเทียบ
ประชากรสองกลุ่ม การอนุมานขั้นสูง การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองเชิงถดถอย 
การวิเคราห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 
Statistics and data; descriptive statistics, tabular and 
graphical methods; numerical descriptive measures; 
propbability and probability distributions (discrete and 
continuous); basics inference, sampling and sampling 
distributions, interval estimation, hypothesis testing and 
comparing two populations; advanced inference, 
analysis of variance, regression analysis and modelling; 
time series analysis and forecasting 
 
976-121  เทคโนโลยีและกำรโปรแกรม 3(2-2-5) 
  ซอฟต์แวร์ส ำหรับธุรกิจ 
  Technology and Software Programming  
  for Business  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
ระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการส่ือสาร และเครือข่าย 
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กร การเก็บข้อมูลและ
ป ระม วลผลข้อ มู ลด้ วยค อมพิ ว เต อ ร์  เค รือ ข่ าย
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตและเอกซ์ทราเน็ต เทคโนโลยี
และการประยุกต์ใช้งานอิน เทอร์เน็ตและเว็บ การ
ประยุกต์ใช้การโปรแกรมซอฟต์แวร์ในธุรกิจ พ้ืนฐาน
การโปรแกรมซอฟต์แวร์ส าหรับวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ 
องค์ประกอบท่ีจ าเป็นในการโปรแกรมซอฟต์แวร์ เช่น 
ชนิดขอ้มูล การวนซ ้ าและการตดัสินใจ ฟังก์ชัน่และการ
ผ่านค่า การโปรแกรมเชิงวัตถุ การควบคุมเวอร์ชั่น
โปรแกรมและแนวคิดแบบคอน เทน เนอร์  ภาษา
โปรแกรมท่ีใชใ้นธุรกิจ 
Computer system, communication technology and 
networking, deployment of computer system in an 
organisation; computer data storing and processing, 



internet, intranet and extranet; internet/web 
technologies and applications; applications of software 
programming in business; basics of software 
programming for business purposes; relevant elements 
needed in software programming i.e. data types, 
iterating and making decisions, functions and 
arguments, OOP concept, version control and container 
concept; programming languages used in business 
 
976-241  ระบบฐำนข้อมูล 3(2-2-5) 
  Database Systems  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
แนวคิดพ้ืนฐานของระบบฐานขอ้มูล สถาปัตยกรรมของ
ระบบฐานข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูล ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์  ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบ
ฐาน ข้อมู ล เชิ ง สั มพัน ธ์ โด ยใช้  แ ผน ภ าพอี -อ าร์ 
กระบวนการนอร์มัลไลเซชัน การประยุกต์ใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การเช่ือมต่อฐานข้อมูล 
กระบวนการประมวลผลรายการ การควบคุมภาวะพร้อม
กนัและการกูค้ืนฐานขอ้มูล 
Basic concepts of database; database architectures; data 
modeling; relational database management system; 
Structured Query Language (SQL); Entity-Relationship   
(E-R) diagram; normalisation; applying relational 
database; application with database connection and 
database connectivity; transaction processing, 
concurrency control and database recovery 
 
976-242  กำรวิเครำะห์และออกแบบ 3(2-2-5) 
  ระบบ  
  Systems Analysis and Design  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
ความรู้เก่ียวกับระบบ รูปแบบของระบบสารสนเทศ 
วงจรการพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ การสืบคน้และวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช้
ระบบ  การอธิบายการประมวลผล การออกแบบ

แฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูลและส่วนติดต่อกับผู ้ใช้ การ
ออกแบบเครือข่ายและการประมวลผล การพัฒนา
โปรแกรม การทดสอบระบบ การน าระบบไปใช้งาน 
การจดัท าเอกสาร การวดัและประเมินผลระบบ การดูแล
และบ ารุงรักษาระบบ แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ  การพัฒนาตัวแบบโดยใช้ modeling 
language กรณีศึกษา 
System; type of information system; system 
development life cycle; project feasibility study, user 
requirements detection and analysis, process 
description, file, database and user interface design, 
network designing and processing, program 
development, system testing, system implementation; 
documentation; system measurement and evaluation; 
system maintenance; object-oriented analysis and 
design; appliying modeling languages for the prototype;  
case studies 
 
976-101  ธุรกิจเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Business  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองต้นของธุรกิจดิจิทัล องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมของธุรกิจดิจิทลั เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท า
ธุรกิจดิจิทัล กระบวนการทางธุรกิจ ตัวแบบธุรกิจ 
หลกัการของพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ การค้าในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ธุรกิจกับธุรกิจ ธุรกิจกับลูกค้า การวางแผน
ทรัพยากรขององค์กร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การ
จดัการลูกค้าสัมพนัธ์ การประสานโปรแกรมประยุกต์
ขององค์กร การเงินและความปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมดิจิทบั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง แนวโน้มของธุรกิจ
ดิจิทลัในอนาคต ตวัอย่างเทคโนโลยีท่ีน ามาประยุกต์ใช ้ 
และกรณีศึกษา 
Introduction to digital business; electronic business 
components and architectures; electronic commerce 
technology; business processes; business models; 
principles of electronic commerce, models in electronic 



commerce such as business-to-business, business-to-
consumer; enterprise resource planning (ERP), supply 
chain management (SCM), customer relationship 
management (CRM), enterprise application integration 
(EAI), financial and security in digital transaction 
processing; laws and trends in electronic business; case 
studies 
 
976-102  กำรตลำดดิจิทัล 3(3-0-6) 
  Digital Marketing  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
ความรู้เก่ียวกบัการตลาดดิจิทลั การวิเคราะห์สถานการณ์
ตลาด การก าหนดกลยุทธ์การตลาด การวางแผนจัด
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย การกระจาย
สินค้า การก าหนดราคาและนโยบาย การส่งเสริม
การตลาด การตลาดระหว่างประเทศ รวมไปถึงแนวโน้ม
การใชเ้ทคโนโลยีในการตลาด 
Introduction to digital marketing; analysis of market; 
strategic planning; trading plan; product selling and 
distribution channels; pricing and policy; international 
marketing and promotion including trends of 
technology usage in marketing 
 
976-103  เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Economics  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
หลกัเศรษฐศาสตร์ การก าหนดราคาโดยอุปสงค ์อุปทาน 
ทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎี
การผลิต ต้นทุน ตลาด รายได้ประชาชาติ การเงิน การ
คลงัและการคา้ระหว่างประเทศ การประยุกต์ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ในธุรกิจ 
Fundamentals of economics; pricing by demand and 
supply; consumer behavior theory and concept; 
production theory; cost; marketing; national income; 
financial; international business; applications of 
economic theory in business 

 
976-211  คณิตศำสตร์ทำงคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) 
  Computer Mathematics  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-111 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 
ตรรกศาสตร์ เซตและพีชคณิตของเซต ระเบียบวิธีพิสูจน์
ทางคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ พีชคณิต
บูลีน เมทริกซ์และก าหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีกราฟและ
ตน้ไม ้ระบบจ านวน ไฟไนทอ์อโตมาตา 
Logic, sets and set operations; mathematical reasoning, 
induction; functions and relations, boolean algebra; 
matrices and linear programming; graph and tree 
theory; number system; finite automata 
 
976-161  กำรวิเครำะห์ธุรกิจเชิง 3(2-2-5) 
  สหวิทยำกำรและวิชวลไลเซช่ัน 
  Business Analytics and Visualisation 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
แนวคิดเบ้ืองตน้ธุรกิจอจัฉริยะ วงจรชีวิตโครงการธุรกิจ
อจัฉริยะ การวิเคราะห์เชิงสหวิทยาการ เทคโนโลยีธุรกิจ
อจัฉริยะ การน าธุรกิจอจัฉริยะไปประยุกต์ใช้ในองค์กร 
การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจอจัฉริยะ 
การจดัการกระบวนการธุรกิจอจัฉริยะ แนวความคิดของ
แหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่และการประมวลผล เทคโนโลยี
การวิเคราะห์ เชิงสหวิทยาการ กระบวนการในการ
ออกแบบและพฒันาวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสหวิทยาการ การ
แสดงผลและน าเสนอขอ้มูล องค์ความรู้พ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์เชิงสหวิทยาการ 
Introduction to business intelligence system; business 
intelligence project lifecycle; multidimensional 
analysis; business intelligence technologies; applying 
business intelligence in organisations; designing 
business intelligence architectures;  managing business 
intelligence operations; concept of big data and 
computing; analytics technology; processes of design 



and development in business analytics; data 
visualisation and presentation; overview of foundation 
knowledge in analytics 
 
976-104  บัญชีและกำรเงินขั้นพื้นฐำน 3(3-0-6) 
  Fundamentals Accounting and Finance  
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน: 976-101 ธุรกิจเบ้ืองต้น หรือ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
แนวคิดและหลกัการเบ้ืองตน้ของหลกับญัชี การบนัทึก
บญัชีขั้นตน้ ระบบสินคา้คงคลงั ค่าเส่ือมราคา การจดัท า
รายงานทางการเงิน แนวคิดและหลกัการบัญชีต้นทุน 
การจ าแนกและตีความหมายผลการด าเนินงานทางธุรกิจ 
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานบญัชีเบ้ืองตน้ บทบาท
และเป้าหมายการจัดการทางการเงินในธุรกิจ รูปแบบ
ของธุรกิจแต่ละรูปแบบตามกฎหมาย ทฤษฎีตลาดเงิน
และตลาดทุน ทฤษฎีดอกเบ้ีย การวิเคราะห์งบการเงิน
อย่างง่าย นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ภาระผูกพัน 
จุดคุม้ทุนและกรณีศึกษา มูลค่าของเงินตามเวลา และการ
ประยุกต์ใช ้การจดังบลงทุนอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การตัดสินใจในโครงการลงทุน และแหล่งเงินทุนของ
ธุรกิจ 
Basic concept of accounting; posting a simple account; 
inventory; depreciation; financial report; fundamentals 
of cost accounting; classification and interpretation of 
business performance; applying computer in 
accounting; roles and target of financial management; 
business model according to the law; theory of money 
and capital markets; theory of interest; a simple 
financial statement analysis; the capital management 
policies and capital management; analysis of 
contingencies, break-even point, and case studies, value 
of money, a simple budgeting, decision tools, and 
financial resources 
 
 

976-361  เทคโนโลยีทำงกำรเงิน 3(2-2-5) 
  Financial Technology (FINTECH)  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-161 การวิเคราะห์ธุรกิจ
เชิงสหวิทยาการและวิชวลไลเซชั่น  หรือตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
ระบบบ ริการการ เงิน ของธน าคาร  รูปแบบและ
เทคโนโลยีทางการเงิน ความเส่ียงในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน การเข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบความมี
ตัวตนและความถูกต้องของข้อมูล  โพรโตคอลท่ี
เก่ี ย วข้ อ งกับ ค ว ามั่ น ค งท างก าร เงิน  ล าย มื อ ช่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงในการส่ือสารข้อมูลทาง
การ เงิน  การ ป้ องกัน การบุ ก รุกและโจม ตีระบบ 
เทคโนโลยีในการป้องกนัระบบ นโยบายและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของขอ้มูล เทคโนโลยีบลอ็กเชน 
เงินตราเขา้รหสั การเรียนรู้ของเคร่ืองจกัร 
Financial service systems for banking; models and 
technologies in finance; risks in financial transaction 
processing system; data encryption; authentication and 
data verification; financial security protocol; digital 
signature; data security on financial data 
communication; intruder detection systems; system 
security technologies; policy, laws and regulations 
related to data security; disruptive technology i.e. 
blockchain, cyptocurrency, machine learning 
 
976-271  พฤติกรรมองค์กรและผู้บริโภค 3(3-0-6) 
  Organisational and Consumer Behaviour 
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน: 976-101 ธุรกิจเบ้ืองต้น หรือ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กร ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลในองค์กร สภาพแวดลอ้มทั่วไปในองค์กรท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมบุคคล ภาวะผูน้ า การสร้างแรงจูงใจ  ข้อ
ขดัแยง้และการพฒันาบุคลากร แนวความคิดและตวัแบบ
ของพฤติกรรมผู ้บ ริโภค   ความสัมพัน ธ์ระห ว่าง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการบริหารการตลาด รูปแบบการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ



กระบวนการตัดสินใจซ้ือ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มนุษยวิทยา และ
เศรษฐศาสตร์ 
Behaviour of organisation members; relationship 
among organisation members; environment affecting 
organisation behaviour; leadership; motivation; 
conflict; and human resource development; consumer 
behaviour concept and models; consumer behaviour 
and marketing relationship; analysis patterns of 
consumer behaviour; factors affecting decision making 
on purchasing; consumer behaviour analysis: 
psychology, sociology, humanities, and economics 
 
976-272  กำรเป็นผู้ประกอบกำร 3(3-0-6) 
  Entrepreneurship  
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน: 976-101 ธุรกิจเบ้ืองต้น หรือ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
การฝึกเเละเตรียมความพร้อมเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อ
สร้างความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการ การศึกษาข้อมูลเชิง
วิเคราะห์ การประเมินโอกาสในการท าธุรกิจ รวมถึง
ปัญหาเเละเเนวทางเเก้ไขท่ี เกิดขึ้ นในธุรกิจ วิธีการ
จดัเตรียมเเผนธุรกิจ โดยเน้นการวางแผนดา้นการตลาด 
เเผนการเงิน แผนก าลังคน และแผนการบริหารการ
จดัการ น าเสนอแผนธุรกิจ 
Training-based course for preparation of new business 
entrepreneurs,  including business-oriented concepts, 
relevant indicators and factors, business opportunity 
analysis, problems and solutions in business, business 
plan writing; emphasis on the planning in marketing, 
financial, human resource, and business operations; a 
business plan report presentation 
 
976-273  กำรคิดเชิงออกแบบ และ UI/UX 3(3-0-6) 
  Design Thinking and UI/UX  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 

แนวความคิดของการคิดเชิงออกแบบ/สร้างสรรค์ และ
ความแตกต่างระหว่างการออกแบบและการคิดเชิง
ออกแบบ การประยุกต์การบวนการคิดเชิงออกแบบใน
การแก้ปัญหาทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะการคิดเชิง
ออกแบบส าหรับบุคคลและองค์กร การฝึกการคิดเชิง
ออกแบบ รูปแบบและองค์ประกอบของส่วนติดต่อกับ
ผูใ้ชแ้ละประสบการณ์ผูใ้ช ้การฝึกประสบการณ์ดว้ยการ
ออกแบบส าหรับแอพลิเคชัน เทคนิคดา้นการออกแบบ
ส าหรับแอพลิเคชัน เช่น การออกแบบส าหรับพิกเซลท่ี
สมบูรณ์ การท าซ ้ า การออกแบบความเขา้กนัไดร้ะหว่าง
แพลตฟอร์ม การออกแบบส าหรับใช้งานในหน้าจอ
อุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั 
The concept of design thinking and the distinctions 
between design and design thinking; applying design 
thinking process to solve business problem; developing 
design thinking skills for individual and for 
organisations; practising design thinking skills; user 
interface (UI) and User Experience (UX) patterns and 
components; practices for creating UI/UX components 
within design application; Design technique for digital 
application such as pixel perfect design, replication and 
cross-platform compatibility; responsive design 
 
976-371  กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และ 3(3-0-6) 
  กำรเปลี่ยนผ่ำนธุรกิจ 
  Strategic Management and Business  
  Transformation  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
ค ว าม สั ม พั น ธ์ ข อ งอ งค์ ก รกั บ ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม 
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ การวิเคราะห์ SWOT การ
วางแผนกลยุทธ์ในระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจและฝ่ายต่าง 
ๆ ในองค์กร การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การ
วางแผนปฏิบติัการในระยะต่างๆ การด าเนินกลยทุธ์ และ
การควบคุมกลยุท ธ์ขององค์กร  กลยุท ธ์ท างด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระบวนการใน



การเปล่ียนผา่นธุรกิจไปตามแนวโนม้ทางดา้นดิจิทลั การ
วิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและองคก์ร 
Relationship of organization and environment; strategic 
management process; SWOT analysis; strategic 
planning; business units and departments; development 
of vision, mission; strategic operations; strategic 
control; strategies in implementing information and 
communication technology; processes in transforming 
business towards digital trend; business and 
organizational impact analysis 
 
976-372  วิธีกำรวิจัยทำงธุรกิจ 3(3-0-6) 
  Business Research Methods  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
แนวความคิด ความหมาย บทบาท ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของ
นกัวิจยั ประเภทของการวิจยัทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือและเทคนิคการเก็บ
รวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยทางธุรกิจ การเขียน
รายงานการวิจยั 
Concepts, meanings, role, and the importance of 
business research;  ethics of researcher,  type of 
business research, research procedures, population and 
sampling, instrument and data collection techniques for 
conducting business research,  writing  research reports 
 
976-373  กำรบริหำรโครงกำรและ 3(3-0-6) 
  กำรประกันคุณภำพ 
  Project Management and Quality  
  Assurance 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
หลักการในการบริหารโครงการและความเส่ียง การ
บริหารโครงการประเภทต่างๆ การเลือกผู ้บ ริหาร
โครงการ ขอ้จ ากดัของการบริหารโครงการ เทคนิคการ
วางแผนและพฒันาโครงการ บทบาทและอ านาจหน้าท่ี
ของผูบ้ริหารโครงการ การควบคุม การตรวจสอบ การ

ท ารายงานและการส่ือสารระหว่างการพฒันาโครงการ 
หลกัการพ้ืนฐานเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพ การวางแผน
จัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพในโครงการ การ
จดัการคุณภาพแบบทุกคนมีส่วนร่วม 
Principles of project management and risks; various 
types of project and their management, project 
management limitation, planning and project 
development techniques; selection of project leaders 
and management, their responsibilities, functions, 
monitoring, reporting and communications; basic 
requirement and principles of quality management 
(QM); planning and controlling/monitoring for quality, 
in-house participative QM 
 
976-251  จริยธรรมและข้อกฎหมำยทำง 1(1-0-2) 
  คอมพวิเตอร์ 
  Computer Ethics and Laws  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
ประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เช่น ความ
เป็นส่วนตัว ความเป็นเจ้าของ การเข้าถึงข้อมูล ความ
ถูกต้องแม่นย  า ท รัพย์สินทางปัญญา สิทธิและการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคล สิทธิของ
ผูบ้ริโภค กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ช้และผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ กฎหมาย
ท่ี เก่ียวข้องกับข้อมูล ข่ าวสาร ปัญหาทางกฎหมาย 
กรณีศึกษา 
Ethical issues in information and communication 
technology: information privacy, information property, 
information accessibility, information accuracy; 
intellectual property, rights, information technology 
laws, laws related to users and developers, data and 
information laws, problems, case studies 
 
976-381  โครงงำนทำงธุรกิจดิจิทัล 1 2(0-6-0) 
  Project in Digital Business 1  



รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-242 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ และ 976-372 วิธีการวิจยัทางธุรกิจ โดย
ท่ีนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านมาแล้วไม่น้อย
ก ว่ า 90  ห น่ วย กิต  ห รือต ามความ เห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
การพฒันาโครงงานท่ีเก่ียวกับสาขาธุรกิจดิจิทัลภายใต้
การดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Digital business project development under academic 
supervision 
 
976-481  โครงงำนทำงธุรกิจดิจิทัล 2 3(0-9-0) 
  Project in Digital Business 2  
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน: 976-381 โครงงานทางธุรกิจ
ดิจิทัล 1 หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 
การพฒันาโครงงานท่ีเก่ียวกับสาขาธุรกิจดิจิทัลภายใต้
การดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Digital business project development under academic 
supervision 
 
976-490  สัมมนำ 1 1(0-2-1) 
  Seminar 1  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
การสัมมนาตามหัวขอ้ท่ีก าหนด อาจเป็นกรณีศึกษา และ
ประเด็นใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยมีอาจารยใ์ห้ค  าแนะน าและช้ีแนะ  
Seminar in current issues, case studies in digital 
business and technology; under academic supervision 
 
976-491  สัมมนำ 2 1(0-2-1) 
  Seminar 2  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: นักศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียน
ผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ภาคการศึกษาปกติ 
การสัมมนาตามหัวขอ้ท่ีก าหนด อาจเป็นกรณีศึกษา และ
ประเด็นใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การท างาน โดยมีอาจารยใ์ห้ค  าแนะน าและช้ีแนะ  

Seminar in current issues, case studies for career 
preparation; under academic supervision 
 
976-492  เตรียมสหกิจศึกษำ 1(0-3-0) 
  Pre-cooperative Education  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
กระบวนการของสหกิจศึกษาและฝึกงาน ระเบียบ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกิจศึกษาและฝึกงาน ความรู้
พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมคัรงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมคัรงาน และ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ไปปฏิบติังานในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ
และการเขียนรายงาน การพฒันาบุคลิกภาพเพื่อสังคม
การท างาน จิตวิทยาในการท างาน 
Concepts of cooperative education and practical 
training; process of cooperative education and practical 
training; regulations and permissions related to 
cooperative education and practical training; basic 
knowledge and techniques in job application e.g., 
company selection, writing the job application, 
interviewing; basic knowledge and techniques for 
apprentice, presentation and report writing techniques, 
personality in working place, social psychology 
 
976-493  สหกิจศึกษำ 6(0-36-0) 
  Cooperative Education  
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน: 976-492 เตรียมสหกิจศึกษา 
และนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
6 ภาคการศึกษาปกติ 
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเอกชน หรือหน่วยราชการเสมือนเป็นพนกังานเป็น
เวลาไม่ต ่ากว่า 18 สัปดาห์ ภายใต้การให้ค  าปรึกษาของ
คณาจารย์ท่ี รับผิดชอบและมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้น 



Performing as an employee in 
enterprise/industry/private sector/ government unit for 
more than 18  weeks under supervision of professional 
and under evaluation of academic 
 
976-531  กำรโปรแกรมเว็บและฐำนข้อมูล 3(2-2-5) 
  Web and Database Programming  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บ 
หลักการของสถาปัตยกรรมไคล์เอ็นท์ -เซิ ร์ฟเวอร์ 
โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต ภาษาสคริปต์และภาษาการ
โปรแกรมส าหรับงานประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต การใช้
งานโปรแกรมประยุกตอิ์นเทอร์เน็ต การใชง้านฝ่ังเคร่ือง
บริการ การเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล การพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์อินเทอร์เน็ตท่ีใช้กรอบการท างาน ความรู้
เบ้ืองตน้การใชป้ระโยชน์การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
Introduction to Internet and web technologies; principle 
of client-server architecture; Internet protocol; script 
and internet programming languages; internet 
application development; server-side development; 
database connection; internet application development 
with framework; introduction to cloud computing 
 
976-532  กำรออกแบบและกำรจัดกำรเว็บ 3(2-2-5) 
  Web Design and Management  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
หลกัการในการออกแบบเว็บ การออกแบบโครงสร้าง
ของเวบ็และระบบเนวิเกชนั การออกแบบโครงสร้างของ
ไฟล์ โฟลเดอร์ทฤษฎีการจัดวางองค์ประกอบ ทฤษฎี
ตวัอกัษร ทฤษฎีสี ทฤษฎีองค์ประกอบเว็บเพจประเภท
ต่างๆ ทฤษฎีรูปภาพและกราฟิก หลกัการท างานของเวบ็
เซิร์ฟเวอร์ การออกแบบโครงร่างของเว็บเพจ ระบบ
มลัติมีเดียบนเว็บเพจ หลกัการในการออกแบบเว็บท่ีใช้
กับอุปกรณ์ไร้สายเช่น โทรศัพท์ เคล่ือนท่ี  บทบาท 
จริยธรรมและหน้าท่ีของเว็บมาสเตอร์และทีมพัฒนา

เว็บไซต์ การปรับแต่งเว็บตามหลักเสิร์ชเอ็นจิน การ
ตรวจสอบคุณภาพของเวบ็ กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
Principles of web design, structural web site 
development and navigation system, folder 
management, principle of composition, principle of 
fonts, principle of color, web page anatomy, principle 
of photo and graphics, web server management, 
storyboard for web design, multimedia for web page, 
website development for mobile, web design for types 
of web site such as e-commerce sites and information 
sites; role and ethics for webmaster and teams; Search 
Engine Optimisation; testing websites; case studies  
 
976-533  กำรออกแบบและนวัตกรรม 3(2-2-5) 
  กระบวนกำรทำงธุรกิจ 
  Business Process Design and Innovation 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
กระบวนการต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ เช่น กระบวนการ
ผลิต การขนส่ง การขาย การบญัชี การเงิน แนวคิดและ
หลักการเก่ียวกับนวัตกรรมกระบวนการ วิสัยทัศน์
เก่ียวกับกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ การ
ประสานกระบวนการ การน าระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใช้ในกระบวนการ การไหลเวียนของข้อมูล
และสารสนเทศ การวดัประสิทธิภาพของกระบวนการ 
การน ากระบวนการใหม่มาประยุกต์ใช้ในองค์กร การ
พัฒนาตัวแบบ ธุรกิจแบบใหม่ ๆ  การจัดการการ
เปล่ียนแปลงในองคก์ร และกรณีศึกษาทั้งหน่วยงานของ
ภาครัฐและหน่วยงานทางธุรกิจ 
Business development processes such as production 
processes, logistics, sales, accounting and finance; 
concepts and principles of process innovation, vision on 
process, process design, process integration, application 
of information system and communication in 
organisation workflow and information management, 
measurement of process efficiency; organisation 
process innovation and redesign; development of new 



business models, change management; case studies 
from government organisations and business units 
 
976-561  กำรวิจัยด ำเนินงำน 3(3-0-6) 
  Operations Research  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
แนวคิดของการวิจัยด าเนินงาน การโปรแกรมเชิงเส้น 
ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร ปัญหาการขนส่ง การ
วิเคราะห์ข่ายงานแบบ PERT และ CPM ตัวแบบการ
จดัการสินคา้คงคลงั การประมาณการและการพยากรณ์ 
การโปรแกรมเชิงพลวตั ซอฟต์แวร์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
วิจยัด าเนินงาน 
Concept of Operations Research (OR); linear 
programming; resources allocation problems; 
transportation problems; network models including 
PERT and CPM; inventory control models; estimation 
and prediction, dynamic programming; OR softwares 
 
976-562  ศำสตร์สำรสนเทศทำงสังคม 3(3-0-6) 
  Social Informatics  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
แนวความคิดของการปฏิสัมพันธ์และการส่ือสารทาง
สังคม บนฐานของทฤษฎีทางสังคมวิทยา     จิตวิทยา
เศรฐกิจ และมานุษยวิทยา การประมวลผลสังคมและ
เทคโนโลยีท่ีเป็นรากฐาน การแสดงสารสนสนเทศทาง
สังคมและองค์ความรู้ มุมมองและประโยชน์  การ
วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม 
Concept of social interaction and communication based 
on sociological, psychological economic and 
anthropological theories; social computing and 
underlying technological infrastructure; social 
information and knowledge representation - perspective 
and benefits; social network analysis 
 
976-563  ทฤษฎีทำงกำรวิเครำะห์เชิง 3(3-0-6) 
  สหวิทยำกำรและวิทยำกำรสังคม  

  Theories in Business Analytics and Social  
  Science  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
ทฤษฎีและเทคนิคท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสห
วิทยาการ เช่น ทฤษฎีความน่าจะเป็น เทคนิคทางสถิติอื่น 
ๆ ทฤษฎีท่ีส าคัญทางวิทยาศาสตร์สังคม เช่น ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีการกระท าตามเหตุผล การ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในสถานการณ์จริงทาง
ธุรกิจ 
Relevant theories and techniques in business analytics 
such as probability theory, other statistical techniques; 
relevant social science theories such as theory of 
planned behavior, theory of reasoned action; 
applications of theories and techniques in the real 
business context 
 
976-564  ทักษะกำรเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
  ประยุกต์ในด้ำนกำรวิเครำะห์เชิง 
  สหวิทยำกำร  
  Applied Programming Skills in Business  
  Analytics  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
การแยกย่อยกระบวนการและขั้นตอนในการวิเคราะห์
ธุรกิจเชิงสหวิทยาการ การระบุว่าขอ้มูลหรือสารสนเทศ
ประเภทใดมีความจ าเป็น ท่ีจะน าเข้า และรูปแบบ
สารสนเทศแบบใดท่ีถูกน าเสนอในการวิเคราะห์ธุรกิจ
เชิงสหวิทยาการ ภาษาโปรแกรมม่ิงท่ีถูกประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสหวิทยาการ แนวความคิดแบบ
ครอบคลุมถึงต้นน ้ าถึงปลายน ้ าส าห รับโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีใช้งานได้จริงในโลกของการวิเคราะห์ธุรกิจ
เชิงสหวิทยาการ 
Breaking down the processes and steps in business 
analytics; identifying what data or information needed 
and what form of data will be delivered in business 
analytics; programming languages applied in business 



analytics world; End-to-end concept of how underlying 
infrastructure works in business analytics world 
 
976-565  ธุรกิจอัจฉริยะและกำรวิเครำะห์ 3(2-2-5) 
  ธุรกิจเชิงสหวิทยำกำร 
  Business Intelligence and Analytics  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-161 การวิเคราะห์ธุรกิจ
เชิงสหวิทยาการและวิชวลไลเซชัน่ 
แนวคิดเบ้ืองตน้ วงจรชีวิตโครงการธุรกิจอจัฉริยะ การ
วิ เค ราะห์ แบบหลายมิ ติ  โอแอลทีพี  โอแอล เอพี 
แบบจ าลองและการสร้างโอแลป กระบวนการอีทีแอล 
(ดึง, แปลง และโหลด) การประมวลผลขอ้มูลก่อน การ
จดัท ารายงานและการสร้างมโนภาพขอ้มูล 
Introduction to business intelligence system; business 
intelligence project lifecycle; multidimensional 
analysis; Online Transaction Processing (OLTP); 
Online Analytical Processing (OLAP); OLAP modeling 
and deployment; ETL process (Extract Transform and 
Load), data preprocessing; reporting and visualisation 
 
976-571  กำรบริหำรและด ำเนินกำร 3(3-0-6) 
  วิสำหกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
  e-Enterprise Management and Operation 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
แนวคิด หลักการเบ้ืองต้น วิธีการบริหารการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรทั้ งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
ฟังก์ชั่นการท างาน เทคโนโลยีและปัจจัยท่ี มีผลต่อ
ความส าเร็จในการน าระบบการวางแผนทรัพยากร
องคก์รมาใชแ้ละกรณีศึกษา หลกัการในการบริหารลูกคา้
สัมพนัธ์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจ
และลูกคา้ ดชันีช้ีวดัความส าเร็จของธุรกิจและความพึง
พอใจของลูกคา้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ การจดัการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ กระบวนการห่วงโซ่อุปทาน 
การวิเคราะห์ การพยากรณ์และการวางแผนการผลิต 
นโยบายและการจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์

ยอดขาย การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้าจาก
ผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภค ระบบและกลยุทธ์การขนส่งสินค้า 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขา้มาช่วย
ในการจดัการห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ 
Enterprise resource planning concept, principle and 
management method including situations and trends; 
functionality, technology and key success factors of 
implementing enterprise resource planning systems and 
relevant case studies; principles of customer 
relationship management (CRM); the impacts of 
information technology on business and customer; key 
indicators in business performance and customer 
satisfaction; applying information technology in CRM; 
data management in CRM; supply chain processes; 
analysis, prediction and planning for production; 
inventory policy and management, sales prediction; 
warehouse management; product distribution; logistics 
systems and strategies; applications of information and 
communication technology in supply chain 
management and logistics systems 
 
976-572  กำรออกแบบและกำรเพิม่ 3(3-0-6) 
  ประสิทธิภำพองค์กร  
  Organisational Design and Optimisation 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
การออกแบบองค์กร และการสร้างโมเดลธุรกิจใน
ขอบเขตดิจิทัล แนวความคิดทางนวตักรรมด้านดิจิทัล
และการบริการ กรอบแนวความคิดและวิธีการส าหรับ
การออกแบบบ ริการท างด้าน ดิ จิทัล  ก ารจัดการ
ประสิทธิภาพส าหรับการดูแลคุณภาพในองค์ เช่น 
แนวความคิดของตวัชีวิตดา้นประสิทธิภาพ และการจดั
วางให้เขา้กบักุลยุทธ์ขององคก์รและตวัชีวดัความส าเร็จ 
วิธีการประเมินประสิทธิภาพและเทคนิค เช่น มาตรฐาน 
ดัชนีช้ีวดัแบบสมดุล การจัดการคุณภาพแบบองค์รวม 
ความสามารถดา้นผูน้ าดิจิทลั ส าหรับธุรกิจหรือองคก์รท่ี
จะประสบความส าเร็จในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 



Organisational design and business model generation in 
the digital context; digital and service innovation 
concept, framework and approaches for digital service 
design; performance management for maintaining an 
organisation’s quality, e.g. concepts of performance 
metrics, and their alignment with corporate strategy, 
critical success factors, key performance indicators 
(KPIs); performance assessment methods and 
techniques, e.g. benchmarking, balanced scorecard, 
total quality management; digital leadership capability 
for successful business and organisation in the digital 
economy 
 
976-573  องค์กรและกระบวนกำรแบบลีน 3(3-0-6) 
  Lean Organisation and Process  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
ห ลัก ก ารข อ งแน วค วาม คิ ด และ วิ ธี คิ ด แบ บ ลี น 
กระบวนการในการเปล่ียนผ่านธุรกิจ ไปสู่หลกัการแบบ
ลีน ประเด็นและความทา้ทายขององค์กรท่ีเป็นแบบลีน 
แนวความคิดของการให้คุณค่าและการวิเคราะห์สายธาร
คุณค่า เคร่ืองมือส าหรับการจัดการแบบลีนและการ
จดัการความเส่ียง 
The principle of lean concept and lean thinking; process 
of business transformation toward lean principle; issues 
and challenges of lean organisations; value concept and 
value stream analysis; tools for lean management and 
risk management 
 
976-574  กำรด ำเนินกำรและเปลี่ยนผ่ำน 3(3-0-6) 
  ของธุรกิจและเทคโนโลยีในองค์กร  
  Operation and Transition of Business and  
  Technology in Organisations  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
กระบวนการความคิดเชิงสถาปัตยกรรม โมเดลฟังก์ชั่น 
และโมเดลการด าเนินการ กระบวนการและเทคนิคใน
การด าเนินการปฏิบติังานในองค์กร การจดัการการโอน

ถ่ายหน้าท่ีส าห รับการเป ล่ียนแปลงทางธุรกิจ และ
เทคโนโลยี การวิเคราะห์องค์กรและการประเมินผล
กระทบ กระบวนการและวงจรการเป ล่ียนแปลง 
กระบวนการการจดัการและควบคุมการเปล่ียนแปลง 
Architectural thinking process, functional and 
operational models; operational processes and 
techniques in organisations; transition management in 
business and technological changes; organisational 
analysis and impact assessment; process and lifecycle 
of change; change management process and control 
 
976-575  ระบบสำรสนเทศทำงกำร 3(2-2-5) 
  บัญชีและกำรประยุกต์ 
  Accounting Information Systems and  
  Applications  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: 976-104 บญัชีและการเงินขั้น
พ้ืนฐาน หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร 
การไหลเวียนของขอ้มูลในองค์กร ระบบขอ้มูลทางการ
บญัชีและการเงินท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการจดั องคก์ร การ
จัดการและควบคุมข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ระบบ
บญัชีบริหาร การเลือกใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชี 
Circulation of data in an organisation; accounting and 
financial data systems and relationship to organisation 
management; management and control of accounting 
and financial data; management accounting system; 
selection of accounting information system 
 
976-576  ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 
  International Business  
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน: 976-101 ธุรกิจเบ้ืองต้น หรือ
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หลักการและวิธีการด าเนินการธุรกิจระหว่างประเทศ 
ปัจจยัและสภาพแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
องค์กร ความร่วมมือทางธุรกิจ การบริหารจัดการด้าน



การผลิต การขนส่ง การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
Concepts, requirements and basic principles of 
international business; environment and factors 
effecting international business, competitive 
opportunity and performance development for business 
enterprise, business collaboration; effective 
management in production, transportation and logistics, 
marketing, financing, human resource functions and IT 
implementation for international business 
 
976-577  กำรจัดกำรควำมรู้ 3(3-0-6) 
  Knowledge Management  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
หลักการจัดการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์
ความตอ้งการความรู้ขององคก์ร การวิเคราะห์ ออกแบบ 
และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การน าระบบการ
จัดการความ รู้ไปใช้งานจริง และการบ ารุงรักษา 
เคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆในการสร้าง
และบริหารจดัการองคค์วามรู้ 
Principles of knowledge management; knowledge 
representation; knowledge requirement analysis; 
knowledge management system analysis, design and 
development; knowledge management applications; 
knowledge management system maintenance; 
information technology tools for creating and managing 
knowledge  
 
976-581  อบรมเชิงปฏิบัติกำร 1 1 ถึง 3(x-x-x) 
  Workshop I  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี  ห รือ
วิ ท ย าก ารส าข าให ม่  ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ส าข า ธุ ร กิ จ
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามท่ีสาขาก าหนด 

Workshop on current technologies related to digital 
business 
 
976-582  อบรมเชิงปฏิบัติกำร 2 1 ถึง 3(x-x-x) 
  Workshop II  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี  ห รือ
วิ ท ย าก ารส าข าให ม่  ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ส าข า ธุ ร กิ จ
อิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีสาขาก าหนด 
Workshop on current technologies related to digital 
business 
 
976-583  อบรมเชิงปฏิบัติกำร 3 1 ถึง 3(x-x-x) 
  Workshop III  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี  ห รือ
วิ ท ย าก าร ส าข าให ม่ ๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ส าข า ธุ ร กิ จ
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามท่ีสาขาก าหนด 
Workshop on current technologies which related to 
digital business 
 
976-584  อบรมเชิงปฏิบัติกำร 4 1 ถึง 3(x-x-x) 
  Workshop IV  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
การอบรมเชิงป ฏิบั ติการทางด้านเทคโนโลยีห รือ
วิทยาการสาขาใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวกบัสาขาธุรกิจดิจิทลั ตามท่ี
สาขาก าหนด 
Workshop on current technologies which related to 
digital business 
 
976-585  หัวข้อพเิศษทำงธุรกิจ 1 ถึง 3(x-x-x) 
  ดิจิทัล 1 
  Special Topics in Digital Business I  
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 



หัวขอ้พิเศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกับ
สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Special topics; novel theories or technologies related to 
Digital Business 
 
976-586  หัวข้อพเิศษทำงธุรกิจ 1 ถึง 3(x-x-x) 
  ดิจิทัล 2 
  Special Topics in Digital Business II 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
หัวขอ้พิเศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกับ
สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Special topics; novel theories or technologies related to 
Digital Business 
 
976-587  หัวข้อพเิศษทำงธุรกิจ 1 ถึง 3(x-x-x) 
  ดิจิทัล 3 
  Special Topics in Digital Business III 
รายวิชาบงัคบัเรียนก่อน: ไม่มี 
หัวขอ้พิเศษ เทคโนโลยีหรือวิทยาการใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกับ
สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Special topics; novel theories or technologies related to 
Digital Business 
 
976-588  ฝึกงำน 3(0-18-0) 
  Internship  
รายวิชาบังคบัเรียนก่อน: 976-492 เตรียมสหกิจศึกษา 
และนกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
6 ภาคการศึกษาปกติ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือหน่วยราชการเสมือน
เป็นพนักงานเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 18 สัปดาห์ ภายใตก้าร
ให้ค  าป รึกษาของคณาจารย์ท่ี รับผิดชอบและมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้น 

Job training in an industrial sector or a private 
corporation or a government unit for not less than 1 8 
weeks under supervision and evaluation of professional 
and academic 


