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ลัก ูตร ิทยา า ตรบัณฑิต 

าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ ( ลัก ูตรนานาชาต)ิ 
ลัก ูตรใ ม พ. .2559 

 
ช่ือ ถาบันอุดม ึก า  ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกลาเจาคุณท ารลาดกระบัง 
คณะ/ ิทยาเขต/ ิทยาลัย  คณะเทคโนโลยี าร นเท  
าขา ิชา     เทคโนโลยี าร นเท  

ม ดที่ 1 ขอมูลทั่ ไป 
1. ช่ือ ลัก ูตร 
        ชื่ ภา าไทย      ลัก ูตร ิทยา า ตรบัณฑิต  าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ ( ลัก ูตรนานาชาติ) 
        ชื่ ภา า ังกฤ   Bachelor of Science in Business Information Technology  

 (International Program) 

2. ช่ือปริญญาและ าขา ิชา 
  ชื่ เต็ม  (ภา าไทย) : ิทยา า ตรบัณฑิต (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) 
   (ภา า ังกฤ ) : Bachelor of Science (Business Information Technology) 
   ชื่ ย    (ภา าไทย)  : ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) 
           (ภา า ังกฤ )    : B.Sc. (Business Information Technology) 

3. ิชาเอก รือค ามเช่ีย ชาญเฉพาะของ ลัก ูตร (ถามี) 
ไมมี 

4.  จําน น น ยกิตท่ีเรียนตลอด ลัก ูตร 
        126  น ยกิต 

5.  รูปแบบของ ลัก ูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 5 ลัก ูตรปริญญาตรี 4 ป    
  5.2 ประเภทของ ลัก ูตร 
 5 ลัก ูตรปริญญาตรทีาง ิชาการ 
  5 ลัก ูตรปริญญาตรทีาง ิชาการ 
  5 ลัก ูตรปริญญาตรแีบบกา นาทาง ิชาการ 
 5.3 ภา าท่ีใช 
 5 ลัก ูตรจัดการ ึก าเปนภา า ังกฤ  
5.4 การรับเขา ึก า  
5 รับนัก ึก าไทยและนัก ึก าตางชาติ 
 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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5.5 ค ามร มมือกับ ถาบันอ่ืน 
5 เปน ลัก ูตรข ง ถาบันโดยเฉพาะ 

 5.6 การใ ปริญญาแกผู ําเร็จการ ึก า 
5 ใ ปริญญาเพียง าขา ิชาเดีย  

 
6.  ถานภาพของ ลัก ูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เ ็นชอบ ลัก ูตร 

5  ลัก ูตรใ ม       กํา นดเปด นเดื น ิง าคม พ. . 2560 
 5  ไดพิจารณากลั่นกร งโดยคณะกรรมการ ภา ิชาการ  ครั้งท่ี 8/2559 
  เม่ื ันท่ี 23 ิง าคม 2559  
  5  ไดรับ นุมัต/ิเ ็นช บ ลัก ูตรจาก ภา ถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 
  เม่ื ันพุธท่ี 14  เดื น กันยายน พ. . 2559 

7.  ค ามพรอมในการเผยแพร ลัก ูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ลัก ูตรมีค ามพร มเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณ ุฒิระดับ ุดม ึก าแ งชาติในป

การ ึก า 2562 

8.  อาชีพท่ี ามารถประกอบได ลัง ําเร็จการ ึก า 
บัณฑิตเม่ื ําเร็จการ ึก า ลัก ูตรนี้  จะมีค ามรูค าม ามารถและค ามเชี่ย ชาญดานเทคโนโลยี

าร นเท ทางธุรกิจท่ีเพียงพ ในการประก บ าชีพและต บ น งค ามต งการข งตลาดแรงงาน  ท้ัง

น ยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเ กชน  ํา รับตําแ นงงานและ าชีพดานตาง ๆ ไดแก 

(1) นัก ิเคราะ และ กแบบระบบ าร นเท ทางธุรกิจ 
(2) นักพัฒนาระบบ าร นเท   
(3) นัก ิเคราะ ธุรกิจ 
(4) ผูประก บการธุรกิจเกิดใ ม 
(5) ผูจัดการโครงการดานเทคโนโลยี าร นเท  
(6) นัก ิชาชีพดานการจัดการเทคโนโลยี าร นเท    
(7) นัก ิชาชีพดานการประยุกตใชเทคโนโลยี าร นเท  
(8) นักบูรณาการโครงการเทคโนโลยี าร นเท  
(9) นัก ิจัยดานเทคโนโลยี าร นเท  
 
 
 
 
 
 

 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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9. ช่ือ นาม กุล เลขประจําตั บัตรประชาชน ตําแ นง และคุณ ุฒิการ ึก าของอาจารยผูรับผิดชอบ
ลัก ูตร 

ช่ือ- กุล 
(ระบุตําแ นงทาง ิชาการ) 

คุณ ุฒิการ ึก า ( าขา ิชา), 
ปท่ี ําเร็จการ ึก า 

เลขประจําตั บัตร
ประชาชน 

1. ผ . ดร.บุญประเ ริฐ  ุรัก รัตน กุล - ท.บ. ิทยาการค มพิ เต ร ม า ิทยาลัย
ิลปากร, 2541 

- ท.ม. ิทยาการค มพิ เต ร 
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร, 2546 
- Ph.D. (Science and Technology) Tokai 
University, Japan, 2557 

 

3100700348500 
 

2. ดร.นล  เปรมั เฐียร - .บ. ิ กรรมค มพิ เต ร จุ าลงกรณ
ม า ิทยาลัย, 2538 
- M.S. (Computer Engineering) 
University of Southern California, USA, 
2541 
- Ph.D. (Computer Engineering) 
University of Louisiana, USA, 2545 

4100600058133 

3. ดร.ลภั   ประดิ ฐทั นีย - .บ. ิ กรรมไฟฟา 
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร, 2541 
- M.Eng. (Computer and 
Telecommunication Engineering) 
University of Wollongong, Australia, 
2545 
- Ph.D. (Information Technology) 
Queensland University of Technology, 
Australia,  2557 

5100599032561 

4. ดร. ุภ รรณ  ันนัน นบั - .บ. ิ กรรมไฟฟา 
ม า ิทยาลัยเก ตร า ตร, 2543 
- .ม. ิ กรรม าร นเท  ถาบัน
เทคโนโลยีพระจ มเกลาเจาคุณท าร
ลาดกระบัง, 2547 
- Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of Electro-Communication, 
Japan, 2551 
 
 

3120101778787 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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ช่ือ- กุล 
(ระบุตําแ นงทาง ิชาการ) 

คุณ ุฒิการ ึก า ( าขา ิชา), 
ปท่ี ําเร็จการ ึก า 

เลขประจําตั บัตร
ประชาชน 

5. ดร.บัณฑิต  ฐานะโ ภณ - .บ. ิ กรรมค มพิ เต ร จุ าลงกรณ
ม า ิทยาลัย, 2550 
- M.Sc. (Knowledge and Information 
Systems Management)  University of 
Southampton, UK, 2554 
- Ph.D. (Management) University of 
Hull, UK, 2558 

1101400366086 

 

10.  ถานท่ีจัดการเรียนการ อน 

5  ใน ถานท่ีตั้ง ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกลาเจาคุณท ารลาดกระบัง 

11.  ถานการณภายนอก รือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการ างแผน ลัก ูตร 
11.1  ถานการณ รือการพัฒนาทางเ ร ฐกิจ 

ปจจุบันเปนท่ีย มรับกัน า เทคโนโลยี าร นเท ไดเขามามีบทบาทเปนเครื่ งมื นับ นุนดานธุรกิจ

เพ่ื ใ ามารถปฏิรูปกระบ นการผลิต ปรับปรุงรูปแบบการดําเนินธุรกิจและการคา เพ่ิมมูลคาข งผลิตภัณฑ 

ช ยลดตนทุน ลดค าม ูญเ ียดาน ัตถุดิบและพลังงาน ร มท้ังยนระยะเ ลาในการขน งและในกระบ นการ

ตาง ๆ ทางธุรกิจท่ีเก่ีย ข ง โดย า ัยเทคโนโลยีการ ื่ ารและ ินเท รเน็ต (Internet) เขามาช ย ท้ังนี้ก็เพ่ื

ต บ น งค ามต งการข งผูบริโภคและทิ ทางข งตลาดท่ีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ูตลาดยุคดิจิทัล (Digital 

market) เพ่ื ใ ามารถเขาถึง ินคาและบริการไดโดยตรง ประก บกับประเท ไทยไดมีนโยบายขับเคลื่ น

เ ร ฐกิจและ ังคมดิจิทัล รื  DE (Digital Economy) เพ่ื การพัฒนาประเท  โดยใ การ นับ นุนการ ราง

แรงจูงใจ (Incentive) น ัตกรรม (Innovation) ร มท้ังจัด าตลาดใ มใ กับภาคธุรกิจและเ กชน เพ่ื ร มกัน

รางเ ร ฐกิจไทยใ เขมแข็งและพัฒนาคนไทยใ มีค าม ามารถ พร มท่ีจะเปนผูนําในการกา เขา ู

ประชาคมเ ร ฐกิจ าเซียน รื  AEC (ASEAN Economic Community) ทําใ น ยงานภาคธุรกิจท้ังใน

และตางประเท ตางก็ตระ นักและใ ค าม ําคัญและเล็งเ ็นถึงค ามจําเปนท่ีจะต งมีบุคลากรท่ี

น กเ นื จากจะมีค ามรูค ามเชี่ย ชาญดานเทคโนโลยี าร นเท แล ยังต งมีค ามรูค ามเขาใจในระบบ

ธุรกิจ ตล ดจนมีทัก ะและค ามพร มดานภา าตางประเท  เพ่ื ท่ีจะ ามารถติดต ื่ ารกับชา ตางชาติ

รื ระ างประเท ในประชาคมเ ร ฐกิจ าเซียนด ยกัน และเพ่ื ร งรับค ามต งการข งภาคธุรกิจท่ีมีทิ

ทางการเปลี่ยนแปลงและน ัตกรรมใ ม ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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11.2  ถานการณ รือการพัฒนาทาง ังคมและ ัฒนธรรม 
นึ่ง กร บนโยบายเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ระยะปพ . . 2554-2563 ข งประเท ไทย (ICT 

2020) ข งกระทร งเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ซ่ึงผานค ามเ ็นช บจากคณะรัฐมนตรี เม่ื ันท่ี 22 

มีนาคม 2554 มี าระ ารคัญเพ่ื การกํา นดทิ ทางการพัฒนา ICT ข งประเท ไทยในระยะ 10 ป โดย

เปา มายท่ีกํา นดไ ในปพ . . 2563 ประเท ไทยจะมีการพัฒนา ยางชาญฉลาด เพ่ื กา ู ังคม ุดมปญญา 

ท้ังในมิติดานเ ร ฐกิจ ังคม และ ิ่งแ ดล ม พร มท้ังเปดโ กา ใ แกประชาชนมี นร มใน

กระบ นการพัฒนานําไป ูการเติบโต ยาง มดุลและยั่งยืน (Smart Thailand 2020) 

ยุทธ า ตรในแผนแมบทเทคโนโลยี าร นเท ข งประเท  ฉบับท่ี 3 (Thailand ICT Master Plan 

2020) ไดระบุยุทธ า ตรในการพัฒนา ักยภาพบุคลากรในการใชระบบเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร 

พร มท้ัง งเ ริมใ เกิดค ามตระ นักในการใช ย างปล ดภัยมีประ ิทธิภาพ โดยมีกลยุทธพัฒนา ักยภาพ

บุคลากรทางดานเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร และกลยุทธพัฒนาบุคลากรใ มีขีดค าม ามารถในการ

ใชเทคโนโลยี าร นเท การ ื่ าร เพ่ื เพ่ิมประ ิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ ามารถนํามาประยุกตใชงานได

ยางเ มาะ มใ เปนท่ีย มรับในระดับ ากล 

การนําเทคโนโลยี าร นเท ไปใชได ยางมีประ ิทธิภาพ น กเ นื จากค าม ามารถทางดานเทคโนโลยี

าร นเท เท แล  ค ามเขาใจในระบบธุรกิจก็เปน ิ่ง ําคัญ ดังนั้นจึงจําเปนต งมีบุคลากรท่ีมีค ามรูค าม

เชี่ย ชาญดานเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจท่ีมี ักยภาพในการปฏิบัติงานและ ามารถนํามาประยุกตใชงานได

ยางเ มาะ มใ เปนท่ีย มรับในระดับ ากล เพ่ื นับ นุนการขับเคลื่ นกร บนโยบายเทคโนโลยี าร นเท

และการ ื่ าร ระยะปพ. . 2554-2563 ข งประเท ไทย ร มท้ังบุคลากรดานเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ

ต งมีทัก ะและค ามพร มดานภา าตางประเท  เพ่ื ท่ีจะ ามารถติดต ื่ ารกับชา ตางชาติ รื ระ าง

ประเท ในประชาคมเ ร ฐกิจ าเซียน 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนา ลัก ูตรและค ามเกี่ย ของกับพันธกิจของ ถาบัน  
12.1  การพัฒนา ลัก ูตร 

คณะเทคโนโลยี าร นเท  ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกลาเจาคุณท ารลาดกระบัง ซ่ึงเปน น ยงานท่ีมี

ประ บการณและมีค ามเชี่ย ชาญในการผลิตบุคลากรทางดานเทคโนโลยี าร นเท และการจัดการมาเปน

เ ลานาน มีคณาจารยท่ี ําเร็จการ ึก าจากตางประเท เปนจําน นมาก ไดเ ็นถึงค าม ําคัญและค ามจําเปน

จะต งมีบุคลากรท่ีน กเ นื จากจะมีค ามรูค ามเชี่ย ชาญ แล ยังต งมีค ามรูค ามเขาใจในระบบ ธุรกิจ 

ตล ดจนมีทัก ะ และมีค ามพร มดานภา าตางประเท  เพ่ื ท่ีจะ ามารถติดต ื่ ารกับชา ตางชาติ รื

ระ างประเท ในประชาคมเ ร ฐกิจ าเซียนด ยกัน และเพ่ื ร งรับค ามต งการข งภาคธุรกิจท่ีมีทิ

ทางการเปลี่ยนแปลงและน ัตกรรมใ ม ๆ เพ่ิมมากข้ึน ร มท้ังในดานทาง ังคมและ ัฒนธรรมท่ีต งเพ่ื

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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นับ นุนการรขับเคลื่ นกร บนโยบายเทคโนโลยี าร นเท และการ ื่ าร ระยะปพ . . 2554-2563 ข ง

ประเท ไทย 

ดังนั้นการพัฒนา ลัก ูตร ิทยา า ตรบัณฑิต าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ (Bachelor of     

Science in Business Information Technology) เปน ลัก ูตรนานาชาติ (International Program) จะ

ต บ น งค ามต งการในทิ ทางขางตนดังกลา  

12.2  ค ามเกี่ย ของกับพันธกิจของ ถาบัน 
ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกลาเจาคุณท ารลาดกระบังมีพันธกิจท่ี ําคัญในดานการจัดการ ึก า

ระดับ ุดม ึก า ตล ดจนการ งเ ริมการ ิจัย โดยเฉพาะท่ีเก่ีย ข งกับทางดาน ิทยา า ตรและเทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี าร นเท  ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกลาเจาคุณท ารลาดกระบัง ซ่ึงเปน น ยงาน น

ิชาการ มีภารกิจในการจัดการเรียนการ นและการ ิจัยทางดานเทคโนโลยี าร นเท  มีบทบาทและค าม

รับผิดช บโดยตรงต ังคมในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี าร นเท ข งประเท ใ เปนท่ีย มรับใน

ระดับ ากล ตล ดจน งเ ริมการพัฒนาเทคโนโลยีและน ัตกรรมท่ีเก่ีย ข ง และตระ นักถึงค ามจําเปนข ง

การใชเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงค ามรับผิดช บต ังคม 

13.  ค าม ัมพันธ (ถามี) กับ ลัก ูตรอ่ืนท่ีเปด อนในคณะ/ ภาค ิชาอ่ืนของ ถาบัน (เชน ราย ิชาท่ีเปด

อนเพ่ือใ บริการคณะ/ภาค ิชาอ่ืน รือตองเรียนจากคณะ/ ภาค ิชาอ่ืน)  

13.1   กลุม ิชา/ราย ิชาใน ลัก ูตรนี้ท่ีเปด อนโดยคณะ/ภาค ิชา/ ลัก ูตรอ่ืน 
  5  ม ด ิชา ึก าท่ั ไปข ง ํานัก ิชา ึก าท่ั ไปและ ิทยาลัยนานาชาติ 
 

13.2   กลุม ิชา/ราย ิชาใน ลัก ูตรท่ีเปด อนใ ภาค ิชา/ ลัก ูตรอ่ืนตองมาเรียน  
  5  ไมมี 
 

13.3   การบริ ารจัดการ  
ราย ิชาใน ลัก ูตรท่ีเก่ีย ข งกับค ามเชี่ย ชาญข ง ภาค ิชา รื คณะ ื่นประก บไปด ยราย ิชา

ทางดานมนุ ย า ตรและ ังคม า ตร ภา า ังกฤ  กฎ มายและ ิชาดานคณิต า ตรบาง น ซ่ึงการ

ประ านค ามร มมื ในการจัดการเรียนการ นกระทําผานกระบ นการตามปกติข ง ถาบันฯ ในการ

ใ บริการ น ิชาใน ม ด ึก าท่ั ไปจากคณะท่ีมีค ามเชี่ย ชาญในดานตาง ๆ ขางตนโดยมีการติดตาม 

แลกเปลี่ยนข มูลคุณภาพการเรียนการ น และข มูลย นกลับ เชน ผลการประเมินการ นระ างคณะกับ

น ยงานท่ีใ บริการ น ิชาเ ลานี้ เพ่ื ใ รูปแบบการเรียนการ นและคุณภาพเปนไปตามมาตรฐาน

ดคล งกับค ามต งการข ง ลัก ูตรใน นข งราย ิชาใน ลัก ูตรไมมีราย ิชาใดท่ี ลัก ูตร ื่นต ง        

มาเรียน 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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3. ลัก ูตรและอาจารยผู อน 
3.1  ลัก ูตร  
 3.1.1  จําน น น ยกิตร มตลอด ลัก ูตร 
                 126  น ยกิต 

3.1.2  โครง ราง ลัก ูตร 
ก.  ม ด ิชา ึก าท่ั ไป       30  น ยกิต 

กลุม ิชาภา า        12  น ยกิต 
กลุม ิชา ิทยา า ตรกับคณิต า ตร      6  น ยกิต 
กลุม ิชามนุ ย า ตร       6  น ยกิต 
กลุม ิชา ังคม า ตร       6  น ยกิต 

ข.  ม ด ิชาเฉพาะ        90  น ยกิต 
กลุม ิชาแกน        9  น ยกิต 

  - คณิต า ตรและ ถิติ ํา รับนักเทคโนโลยี าร นเท    6  น ยกิต 
  - พ้ืนฐานเทคโนโลยี าร นเท       3  น ยกิต 

กลุม ิชาเฉพาะดาน        75  น ยกิต 
  - กลุมประเด็นดานองคการและระบบ าร นเท     21  น ยกิต 
  - กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต     30  น ยกิต 
  - กลุมเทคโนโลยีและ ิธีการทางซอฟตแ ร     18  น ยกิต 
  - กลุมโครง รางพ้ืนฐานของระบบ     6  น ยกิต 

กลุม ิชาเลือกทางเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ    6  น ยกิต 
กลุม ิชาการ ึก าทางเลือก       6  น ยกิต  * 
     - โครงการพิเ  
     - กิจ ึก า 
     - การ ึก า รือการปฏิบัติการฝกงานตางประเท  

ค. ม ด ิชาเลือกเ รี        6  น ยกิต 
 

* นัก ึก าอาจเลือกลงทะเบียนเรียน ม ด ิชา กิจ ึก าได 6 น ยกิตกํา นดระยะเ ลาใน
การฝกอาชีพเปนเ ลา 1 ภาคการ ึก าโดยนํามาทดแทนใน ม ด ิชาเฉพาะกลุม ิชาแกนราย ิช า
โครงงาน 1 และ โครงงาน 2 ของแตละแขนง ร มจําน น 6 น ยกิต ตามค ามเ ็นชอบของ
คณะฯ ท้ังนี้ในกลุม กิจ ึก า นัก ึก า ามารถเลือก กิจ ึก า รือ กิจ ึก าตางประเท ได 

 
กรณีนัก ึก าโครงการการจัดการ ึก าระดับปริญญาตรีแบบกา นา 

เปนไปตามขอบังคับ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณท ารลาดกระบัง าด ยการ ึก า
ระดับปริญญาตรีแบบกา นา พ. . 2553 (ภาคผน ก ข) ขอบังคับ ถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณท ารลาดกระบัง าด ยการจัดการ ึก าระดับปริญญาตรีแบบกา นา  (ฉบับท่ี  ๒) 
พ. . 2554 (ภาคผน ก ค) รือขอบังคับ ถาบันฯ ท่ีเปนการปรับปรุง รือทดแทนขอบังคับขางตน 
และประกา ของ นงาน ิชาการนั้น ๆ 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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3.1.3 ราย ิชา  
 ก.  ม ด ิชา ึก าท่ั ไป  30  น ยกิต 

  1)  กลุม ิชาภา าอังกฤ   12  น ยกิต 

ร ั ิชา                        ช่ือ ิชา น ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ยตนเอง) 
06036081 ภา าอังกฤ พ้ืนฐาน 1 

FOUNDATION  ENGLISH  1 
3(3-0-6) 

06036082 ภา าอังกฤ พ้ืนฐาน 2 
FOUNDATION  ENGLISH  2 

3(3-0-6) 

06036083 การพัฒนาทัก ะการอานและการเขียนภา าอังกฤ  
DEVELOPMENT  OF  READING  AND  WRITING  SKILLS  IN  
ENGLISH 

3(3-0-6) 

06036084 ภา าอังกฤ เพ่ือการนําเ นอผลงานทาง ิชาชีพ 
ENGLISH  FOR  PROFESSIONAL  PRESENTATION 

3(3-0-6) 

 

  2)  กลุม ิชา ิทยา า ตรกับคณิต า ตร  6  น ยกิต 

ร ั ิชา                        ช่ือ ิชา น ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ยตนเอง) 
06036085 คณิตเ ร ฐ า ตรเบื้องตน 

INTRODUCTION  TO  MATHEMATICAL  ECONOMICS 
3(3-0-6) 

06036086 ลักปรัชญาแ ง ิทยา า ตร 
PHILOSOPHY  OF  SCIENCE 

3(3-0-6) 

 

  3)  กลุม ิชามนุ ย า ตร  6  น ยกิต 

ร ั ิชา                        ช่ือ ิชา น ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ยตนเอง) 
06036087 การเขียนรายงาน 

REPORT  WRITING 
3(3-0-6) 

06036088 การคิดอยาง ราง รรค 
CREATIVE  THINKING 

3(3-0-6) 

 

 

 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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4)  กลุม ิชา ังคม า ตร  6  น ยกิต 

ร ั ิชา                        ช่ือ ิชา น ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ยตนเอง) 
06036089 การประกอบการ 

ENTREPRENEURSHIP 
3(3-0-6) 

06036090 ค ามรูท่ั ไปเก่ีย กับธุรกิจ 
GENERAL  BUSINESS 

3(3-0-6) 

 

  ข.  ม ด ิชาเฉพาะ  90  น ยกิต 

  1)  กลุม ิชาแกน  9  น ยกิต 

ร ั ิชา                        ช่ือ ิชา น ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ยตนเอง) 
06036001 พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี าร นเท  

INFORMATION  TECHNOLOGY  FUNDAMENTALS 
3(2-2-5) 

06036002 คณิต า ตร ํา รับเทคโนโลยี าร นเท  
MATHEMATICS  FOR  INFORMATION  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06036003 ค ามนาจะเปนและ ถิติ 
PROBABILITY  AND  STATISTICS 

3(3-0-6) 

 
  2)  กลุม ิชาเฉพาะดาน  75  น ยกิต 

 - กลุมประเด็นดานองคการและระบบ าร นเท   21  น ยกิต 
ร ั ิชา                        ช่ือ ิชา น ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ยตนเอง) 
06036004 องคกรและการจัดการ 

MANAGEMENT  AND  ORGANIZATIONS 
3(3-0-6) 

06036005 บัญชีการเงิน 
FINANCIAL  ACCOUNTING 

3(3-0-6) 

06036006 ระบบ าร นเท เพ่ือการจัดการ 
MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06036007 การบริ ารโครงการเทคโนโลยี าร นเท  
INFORMATION  TECHNOLOGY  PROJECT  MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06036008 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
DIGITAL  BUSINESS  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06036009 เ ร ฐ า ตรเทคโนโลยี าร นเท  
ECONOMICS  OF  INFORMATION  TECHNOLOGY 
 

3(3-0-6) 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036010 กระบ นการธรุกิจและการ างแผนทรัพยากรองคกร 
BUSINESS  PROCESSES  AND  ENTERPRISE  RESOURCE  
PLANNING 

3(2-2-5) 

 
 - กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  30  น ยกิต 

ร ั ิชา                        ช่ือ ิชา น ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ยตนเอง) 
06036011 แน คิดระบบฐานขอมูล 

DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS 
3(2-2-5) 

06036012 การออกแบบ นตอประ านกับมนุ ย 
HUMAN  INTERFACE  DESIGN 

3(3-0-6) 

06036013 เ ็บและเทคโนโลยี ื่อประ ม 
WEB  AND  MULTIMEDIA  TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06036014 ค ามม่ันคงของระบบ าร นเท และกฏ มายไอที 
INFORMATION  SYSTEM  SECURITY  AND  IT  LAWS 

3(3-0-6) 

06036015 การทําการตลาดดิจิทัล 
DIGITAL  MARKETING 

3(2-2-5) 

06036016 ธุรกิจอัจฉริยะ และขอมูลขนาดใ ญ 
BUSINESS  INTELLIGENCE  &  BIG  DATA  

3(3-0-6) 

06036017 ระบบท่ีใชท้ังองคกร 
ENTERPRISE  SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06036018 ื่อ ังคม และเครือขาย ังคม 
SOCIAL  MEDIA  AND  SOCIAL  NETWORK 

3(3-0-6) 

06036019 โครงงาน 1 
PROJECT  1 

3(0-9-0) 

06036020 โครงงาน 2 
PROJECT  2 

3(0-9-0) 

 
 - กลุมเทคโนโลยีและ ิธีการทางซอฟตแ ร  18  น ยกิต 

ร ั ิชา                        ช่ือ ิชา น ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ยตนเอง) 
06036021 การแกปญ าทางดานเทคโนโลยี าร นเท   

PROBLEM  SOLVING  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY 
3(2-2-5) 

06036022 การ รางโปรแกรมคอมพิ เตอร 
COMPUTER  PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

06036023 พ้ืนฐานของโครง รางขอมูลและอัลกอริทึม 
BASIC  DATA  STRUCTURES  AND  ALGORITHMS 
 

3(3-0-6) 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036024 การ ิเคราะ และออกแบบระบบ าร นเท ทางธุรกิจ 
BUSINESS INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 

3(3-0-6) 

06036025 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต 
OBJECT  ORIENTED  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06036026 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 
MOBILE  APPLICATION  DEVELOPMENT 

3(2-2-5) 

 
 - กลุมโครง รางพ้ืนฐานของระบบ  6  น ยกิต 

ร ั ิชา                        ช่ือ ิชา น ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ยตนเอง) 
06036027 โครง รางระบบคอมพิ เตอรและระบบปฏิบัติการ 

COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND OPERATING 
SYSTEM 

3(3-0-6) 

06036028 เครือขายคอมพิ เตอรเบื้องตน 
INTRODUCTION  TO  COMPUTER  NETWORKS 

3(3-0-6) 

 
3)  กลุม ิชาเลือกทางเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ  6  น ยกิต 

เลือกเรียนจากราย ิชาดังตอไปนี้ 
ร ั ิชา                        ช่ือ ิชา น ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ยตนเอง) 
06036029 ิ กรรมค ามตองการ 

REQUIREMENT  ENGINEERING 
3(3-0-6) 

06036030 ระบบฐานขอมูลข้ัน ูง 
ADVANCE  DATABASE  SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06036031 การดูแลและบํารุงรัก าระบบฐานขอมูล 
DATABASE  SYSTEM  MAINTENANCE  AND  
ADMINISTRATION 

3(2-2-5) 

06036032 คอมพิ เตอรกราฟก และแอนิเมชัน 
COMPUTER  GRAPHICS  AND  ANIMATION 

3(2-2-5) 

06036033 การจัดการ งโซอุปทานและโลจิ ติก  
SUPPLY  CHAIN  MANAGEMENT  AND  LOGISTICS 

3(3-0-6) 

06036034 การจัดการค ามรู 
KNOWLEDGE  MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06036035 เทคโนโลยีกลุมเมฆเบื้องตน 
INTRODUCTION  TO  CLOUD  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06036036 การจัดการการปฏิบัติการ 
OPERATIONS  MANAGEMENT 
 

3(3-0-6) 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036037 ระบบ นับ นนุการตัด ินใจ 
DECISION  SUPPORT  SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06036038 การบริ าร มรรถะของธุรกิจ 
BUSINESS  PERFORMANCE  MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06036039 การเรียนรูของเครื่องจักร 
MACHINE  LEARNING 

3(3-0-6) 

06036040 การกํากับดูแลดานเทคโนโลยี าร นเท  
INFORMATION  TECHNOLOGY  GOVERNANCE 

3(3-0-6) 

06036041 น ัตกรรมและการบริ ารการเปลี่ยนแปลง 
INNOVATION  AND  CHANGE MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06036042 ั ขอพิเ ทางดานเทคโนโลยี าร นเท  1 
SPECIAL  TOPICS  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY 1 

3(3-0-6) 

06036043 ั ขอพิเ ทางดานเทคโนโลยี าร นเท  2 
SPECIAL  TOPICS  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY 2 

3(3-0-6) 

06036044 ปฎิบัติการพิเ ทางดานเทคโนโลยี าร นเท  1 
SPECIAL WORKSHOP IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 

3(2-2-5) 

06036045 ปฎิบัติการพิเ ทางดานเทคโนโลยี าร นเท  2 
SPECIAL WORKSHOP IN INFORMATION TECHNOLOGY 2 

3(2-2-5) 

 
ค. ม ด ิชาเลือกเ ร ี 6  น ยกิต 
 เลือกเรียนจากราย ิชาท่ีเปด อนใน ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณท ารลาดกระบัง 
จําน นไมนอยก า 6 น ยกิต 
 
ง. ม ด ิชา กิจ ึก า  6  น ยกิต 
นัก ึก าอาจเลือกลงทะเบียนเรียน ิชา กิจ ึก าตอไปนี้ได กํา นดระยะเ ลาในการฝกอาชีพเปนเ ลา 

1 ภาคการ ึก า โดยนํามาทดแทน ิชาโครงงาน 1 และ โครงงาน 2 ตามค ามเ ็นชอบของคณะฯ 
ร ั ิชา                      ช่ือ ิชา น ยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ยตนเอง) 
06036046 กิจ ึก า 

COOPERATIVE  EDUCATION 
6(0-35-0) 

06036047 กิจ ึก าตางประเท  
OVERSEA  COOPERATIVE  EDUCATION 

6(0-35-0) 

        มายเ ตุ นัก ึก าตองไดรับการอบรมเตรียมค ามพรอมกอนเริ่มปฏิบัติ กิจ ึก าไมนอยก า 30 ชั่ โมง  

 

 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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ค าม มายของร ั ประจําราย ิชา   

   ร ั ิชาท่ีใช กํา นดใ เปนตั เลขและตั อัก ร 8 ลัก  
ร ั ตั ท่ี 1, 2  ไดแกเลข 06  มายถึง  คณะเทคโนโลยี าร นเท  
ร ั ตั ท่ี 3, 4  ไดแกเลข 03  มายถึง  าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ ( ลัก ูตรนานาชาติ) 
ร ั ตั ท่ี 5  ไดแกเลข  6  มายถึง  ระดับปริญญาตรี 
ร ั ตั ท่ี 6, 7, 8  มายถึง  ลําดับท่ีของราย ิชา 

  
3.1.4  แผนการ ึก า 
 3.1.4.1 แผนการ ึก าท่ีไมเขาโครงการ กิจ ึก า 
 

ปท่ี 1 ภาคการ ึก าท่ี 1 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036001 พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี าร นเท  
INFORMATION  TECHNOLOGY  FUNDAMENTALS 

3(2-2-5) 

06036021 การแกปญ าทางดานเทคโนโลยี าร นเท  
PROBLEM  SOLVING  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06036027 โครง รางระบบคอมพิ เตอรและระบบปฏิบัติการ 
COMPUTER  SYSTEMS  ORGANIZATION  AND  OPERATING  
SYSTEM 

3(3-0-6) 

06036081 ภา าอังกฤ พ้ืนฐาน 1 
FOUNDATION  ENGLISH 1 

3(3-0-6) 

06036083 การพัฒนาทัก ะการอานและเขียนภา าอังกฤ   
DEVELOPMENT  OF  READING  AND  WRITING  SKILL  IN  
ENGLISH 

3(3-0-6) 

06036085 คณิตเ ร ฐ า ตรเบื้องตน 
INTRODUCTION  TO  MATHEMATICAL  ECONOMICS 

3(3-0-6) 

ร ม 18 
 

 

 

 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 



19 
 

ปท่ี 1 ภาคการ ึก าท่ี 2 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036002 คณิต า ตร ํา รับเทคโนโลยี าร นเท  
MATHEMATICS  FOR  INFORMATION  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06036004 องคกรและการจัดการ 
MANAGEMENT  AND  ORGANIZATIONS 

3(3-0-6) 

06036022 การ รางโปรแกรมคอมพิ เตอร 
COMPUTER  PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

06036082 ภา าอังกฤ พ้ืนฐาน 2 
FOUNDATION  ENGLISH 2 

3(3-0-6) 

06036084 ภา าอังกฤ เพ่ือการนําเ นอผลงานทาง ิชาชีพ 
ENGLISH  FOR  PROFESSIONAL  PRESENTATION 

3(3-0-6) 

06036090 ค ามรูท่ั ไปเก่ีย กับธุรกิจ 
GENERAL  BUSINESS 

3(3-0-6) 

ร ม 18 
 

ปท่ี 2 ภาคการ ึก าท่ี 1 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036003 ค ามนาจะเปนและ ถิติ 
PROBABILITY  AND  STATISTICS 

3(3-0-6) 

06036005 บัญชีการเงิน 
FINANCIAL  ACCOUNTING 

3(3-0-6) 

06036023 พ้ืนฐานของโครง รางขอมูลและอัลกอริทึม 
BASIC  DATA  STRUCTURES  AND  ALGORITHMS 

3(3-0-6) 

06036028 เครือขายคอมพิ เตอรเบื้องตน 
INTRODUCTION  TO  COMPUTER  NETWORKS 

3(3-0-6) 

06036087 การเขียนรายงาน 
REPORT  WRITING 

3(3-0-6) 

06036089 การประกอบการ 
ENTREPRENEURSHIP 

3(3-0-6) 

ร ม 18 
 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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ปท่ี 2 ภาคการ ึก าท่ี 2 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036006 ระบบ าร นเท เพ่ือการจัดการ 
MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06036008 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
DIGITAL  BUSINESS  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06036011 แน คิดระบบฐานขอมูล 
DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS 

3(2-2-5) 

06036012 การออกแบบ นตอประ านกับมนุ ย 
HUMAN  INTERFACE  DESIGN 

3(3-0-6) 

06036013 เ ็บและเทคโนโลยี ื่อประ ม 
WEB  AND  MULTIMEDIA  TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06036024 การ ิเคราะ และออกแบบระบบ าร นเท ทางธุรกิจ 
BUSINESS INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 

3(3-0-6) 

ร ม 18 
 

ปท่ี 3 ภาคการ ึก าท่ี 1 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036007 การบริ ารโครงการเทคโนโลยี าร น นเท  
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06036009 เ ร ฐ า ตรเทคโนโลยี าร นเท  
ECONOMICS  OF  INFORMATION  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06036010 กระบ นการธรุกิจและการ างแผนทรัพยากรองคกร  
BUSINESS  PROCESSES  AND  ENTERPRISE  RESOURCE  
PLANNING 

3(2-2-5) 

06036014 ค ามม่ันคงของระบบ าร นเท และกฏ มายไอที  
INFORMATION  SYSTEM  SECURITY  AND  IT LAWS 

3(3-0-6) 

06036025 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต 
OBJECT  ORIENTED  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

060360xx ิชาเลือกทางเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ 1 
ELECTIVE  COURSE  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY 1 

3(3-0-6) รือ 3(2-2-5) 

ร ม 18 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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ปท่ี 3 ภาคการ ึก าท่ี 2 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036015 การทําการตลาดดิจิทัล 
DIGITAL  MARKETING 

3(2-2-5) 

06036016 ธุรกิจอัจฉริยะและขอมูลขนาดใ ญ 
BUSINESS  INTELLIGENCE  AND  BIG  DATA  

3(3-0-6) 

06036017 ระบบท่ีใชท้ังองคกร 
ENTERPRISE  SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06036018 ื่อ ังคมและเครือขาย ังคม 
SOCIAL  MEDIA  AND  SOCIAL  NETWORK 

3(3-0-6) 

06036026 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 
MOBILE  APPLICATION  DEVELOPMENT 

3(2-2-5) 

060360xx ิชาเลือกทางเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ 2 
ELECTIVE  COURSE  IN  INFORMATION TECHNOLOGY 2 

3(3-0-6) รือ 3(2-2-5) 

ร ม 18 
 
 

ปท่ี 4 ภาคการ ึก าท่ี 1 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036019 โครงงาน 1 
PROJECT 1 

3(0-9-0) 

06036086 ลักปรัชญาแ ง ิทยา า ตร 
PHILOSOPHY  OF  SCIENCE 

3(3-0-6) 

xxxxxxxx ิชาเลือกเ รี 1 
FREE ELECTIVE COURSE 1 

3(3-0-6) 

ร ม 9 
 

 

 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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ปท่ี 4 ภาคการ ึก าท่ี 2 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036020 โครงงาน 2 
PROJECT 2 

3(0-9-0) 

06036088 การคิดอยาง ราง รรค 
CREATIVE  THINKING 

3(3-0-6) 

xxxxxxxx ิชาเลือกเ ร ี2 
FREE  ELECTIVE  COURSE 2 

3(3-0-6) 

ร ม 9 
 
  ร มตลอด ลัก ูตร 126 น ยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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 3.1.4.2  แผนการ ึก า ํา รับโครงการ กิจ ึก า 
 

ปท่ี 1 ภาคการ ึก าท่ี 1 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036001 พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี าร นเท  
INFORMATION  TECHNOLOGY  FUNDAMENTALS 

3(2-2-5) 

06036021 การแกปญ าทางดานเทคโนโลยี าร นเท  
PROBLEM  SOLVING  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06036027 โครง รางระบบคอมพิ เตอรและระบบปฏิบัติการ 
COMPUTER  SYSTEMS  ORGANIZATION  AND  OPERATING  
SYSTEM 

3(3-0-6) 

06036081 ภา าอังกฤ พ้ืนฐาน 1 
FOUNDATION  ENGLISH 1 

3(3-0-6) 

06036083 การพัฒนาทัก ะการอานและเขียนภา าอังกฤ   
DEVELOPMENT  OF  READING  AND  WRITING  SKILL  IN  
ENGLISH 

3(3-0-6) 

06036085 คณิตเ ร ฐ า ตรเบื้องตน 
INTRODUCTION  TO  MATHEMATICAL  ECONOMICS 

3(3-0-6) 

ร ม 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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ปท่ี 1 ภาคการ ึก าท่ี 2 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036002 คณิต า ตร ํา รับเทคโนโลยี าร นเท  
MATHEMATICS  FOR  INFORMATION  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06036004 องคกรและการจัดการ 
MANAGEMENT  AND  ORGANIZATIONS 

3(3-0-6) 

06036022 การ รางโปรแกรมคอมพิ เตอร 
COMPUTER  PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

06036082 ภา าอังกฤ พ้ืนฐาน 2 
FOUNDATION  ENGLISH 2 

3(3-0-6) 

06036084 ภา าอังกฤ เพ่ือการนําเ นอผลงานทาง ิชาชีพ 
ENGLISH  FOR  PROFESSIONAL  PRESENTATION 

3(3-0-6) 

06036090 ค ามรูท่ั ไปเก่ีย กับธุรกิจ 
GENERAL  BUSINESS 

3(3-0-6) 

ร ม 18 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการ ึก าท่ี 1 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036003 ค ามนาจะเปนและ ถิติ 
PROBABILITY  AND  STATISTICS 

3(3-0-6) 

06036005 บัญชีการเงิน 
FINANCIAL  ACCOUNTING 

3(3-0-6) 

06036023 พ้ืนฐานของโครง รางขอมูลและอัลกอริทึม 
BASIC  DATA  STRUCTURES  AND  ALGORITHMS 

3(3-0-6) 

06036028 เครือขายคอมพิ เตอรเบื้องตน 
INTRODUCTION  TO  COMPUTER  NETWORKS 

3(3-0-6) 

06036087 การเขียนรายงาน 
REPORT  WRITING 

3(3-0-6) 

06036089 การประกอบการ 
ENTREPRENEURSHIP 

3(3-0-6) 

ร ม 18 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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ปท่ี 2 ภาคการ ึก าท่ี 2 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036006 ระบบ าร นเท เพ่ือการจัดการ 
MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06036008 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
DIGITAL  BUSINESS  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06036011 แน คิดระบบฐานขอมูล 
DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS 

3(2-2-5) 

06036012 การออกแบบ นตอประ านกับมนุ ย 
HUMAN  INTERFACE  DESIGN 

3(3-0-6) 

06036013 เ ็บและเทคโนโลยี ื่อประ ม 
WEB  AND  MULTIMEDIA  TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06036024 การ ิเคราะ และออกแบบระบบ าร นเท ทางธุรกิจ 
BUSINESS  INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 

3(3-0-6) 

ร ม 18 
 

ปท่ี 3 ภาคการ ึก าท่ี 1 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036007 การบริ ารโครงการเทคโนโลยี าร น นเท  
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06036009 เ ร ฐ า ตรเทคโนโลยี าร นเท  
ECONOMICS  OF  INFORMATION  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06036010 กระบ นการธรุกิจและการ างแผนทรัพยากรองคกร  
BUSINESS  PROCESSES  AND  ENTERPRISE  RESOURCE  
PLANNING 

3(2-2-5) 

06036014 ค ามม่ันคงของระบบ าร นเท และกฏ มายไอที  
INFORMATION  SYSTEM  SECURITY  AND  IT LAWS 

3(3-0-6) 

06036025 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต 
OBJECT  ORIENTED  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

060360xx ิชาเลือกทางเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ 1 
ELECTIVE  COURSE  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY 1 

3(3-0-6) รือ 3(2-2-5) 

ร ม 18 

 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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ปท่ี 3 ภาคการ ึก าท่ี 2 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036015 การทําการตลาดดิจิทัล 
DIGITAL  MARKETING 

3(2-2-5) 

06036016 ธุรกิจอัจฉริยะและขอมูลขนาดใ ญ 
BUSINESS  INTELLIGENCE  AND  BIG  DATA  

3(3-0-6) 

06036017 ระบบท่ีใชท้ังองคกร 
ENTERPRISE  SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06036018 ื่อ ังคม และเครือขาย ังคม 
SOCIAL  MEDIA  AND  SOCIAL  NETWORK 

3(3-0-6) 

06036026 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 
MOBILE  APPLICATION  DEVELOPMENT 

3(2-2-5) 

060360xx ิชาเลือกทางเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ 2 
ELECTIVE  COURSE  IN  INFORMATION TECHNOLOGY 2 

3(3-0-6) รือ 3(2-2-5) 

ร ม 18 
 
 

ปท่ี 4 ภาคการ ึก าท่ี 1 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036046 
รือ 

06036047 

กิจ ึก า 
COOPERATIVE  EDUCATION รือ 

กิจ ึก าตางประเท  
OVERSEA  COOPERATIVE  EDUCATION 

6(0-35-0) 
 

6(0-35-0) 

ร ม 6 
 

 

 

 

 
 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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ปท่ี 4 ภาคการ ึก าท่ี 2 

ร ั ิชา ช่ือ ิชา 
น ยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ึก าด ย
ตนเอง) 

06036086 ลักปรัชญาแ ง ิทยา า ตร 
PHILOSOPHY  OF  SCIENCE 

3(3-0-6) 

06036088 การคิดอยาง ราง รรค 
CREATIVE  THINKING 

3(3-0-6) 

xxxxxxxx ิชาเลือกเ ร ี1 
FREE ELECTIVE COURSE 1 

3(3-0-6) 

xxxxxxxx ิชาเลือกเ รี 2 
FREE  ELECTIVE  COURSE 2 

3(3-0-6) 

ร ม 12 
 
  ร มตลอด ลัก ูตร 126 น ยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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คําอธิบายราย ิชาเฉพาะ 

 

06036001 พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี าร นเท  3(2-2-5) 
 INFORMATION  TECHNOLOGY  FUNDAMENTALS  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ิ ัฒนาการของเทคโนโลยี าร นเท  องคประกอบของระบบคอมพิ เตอร ระบบประม ลผลขอมูล 

ฮารดแ รและซอฟตแ ร ภาพร มการทํางานของระบบปฏิบัติการ ขอมูลและการแทนคาขอมูล การจัดการ

ขอมูล แน คิดพ้ืนฐาน ํา รับการ รางโปรแกรม เทคโนโลยีฐานขอมูล การ ื่อ ารขอมูล ระบบเครือขาย

คอมพิ เตอรและอินเทอรเน็ต ประเด็นทางดานจริยธรรมและ ังคมกับเทคโนโลยี าร นเท  

Evolution of information technology; components of computer systems; data 

processing systems; hardware and software; overview of operating system; data and data 

representation; data management; basic concepts for programming; database technology; 

data communication; computer network systems and the Internet; ethical and social issues 

in information technology. 

 

06036002 คณิต า ตร ํา รับเทคโนโลยี าร นเท  3(3-0-6) 
 MATHEMATICS  FOR  INFORMATION  TECHNOLOGY  

ิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE : NONE 

ลิมิตและค ามตอเนื่อง  อนุพันธของฟงกชัน  อนุพันธอันดับ ูง  การประยุกตของอนุพันธ ปญ า
คา ูง ุดและต่ํา ุดของฟงกชัน  การอินทิเกรตและเทคนิคของการอินทเกรต  การประยุกตของการอินทิเกรต  
ฟงกชัน องตั แปร  อนุพันธยอยพีชคณิตเชิงเ น เมทริกซและดีเทอรมิแนนท  ระบบ มการเชิงเ น  และการ
าผลเฉลยของระบบ มการเชิงเ น เ กเตอร เปซ การแปลงเชิงเ น การแปลงเมทริกซ เมทริกซเชิงตั้งฉาก 

Limit and continuity; derivative of functions; higher derivatives; applications of 

derivative; maxima and minima of functions; integration and techniques of integration; 

applications of integration; functions of two variables; partial derivatives; linear algebra; 

matrices and determinants; system of linear equations and its solutions; vector spaces; linear 

transformations; matrix transformation; orthogonal matrix. 

 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036003 ค ามนาจะเปนและ ถิติ 3(3-0-6) 
 PROBABILITY  AND  STATISTICS  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ค ามนาจะเปนและตั แปร ุม การแจกแจงค ามนาจะเปนแบบไมตอเนื่องและแบบ ตอเนื่อง ฟงกชัน
ของตั แปร ุม การแจกแจงของตั อยาง การประมาณคา การทด อบ มมติฐาน การถดถอยอยางงายและการ
ถดถอยเชิงซอนในตั แบบ เชิงเ น การ ิเคราะ ัมพันธ 

Probability and random variables; some discrete and continuous probability 

distributions; functions of random variables; sampling distribution; estimation and test of 

hypotheses; simple and multiple linear regression and correlation analyses. 

 

06036004 องคกรและการจัดการ 3(3-0-6) 
 MANAGEMENT  AND  ORGANIZATIONS  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ภาคทฤ ฎีและภาคปฏิบัติ ํา รับการบริ ารจัดการองคกร  ค ามเปนผูนํา  การพัฒนากลยุทธทาง
ธุรกิจ พฤติกรรมองคกร  โครง รางองคกร  การจัดการทรัพยากรมนุ ย  การเปลี่ยนแปลงในองคกร  องคกร
มัยใ มในยุคดิจิตัล 

Theory and practice of organizational management; Leadership; business strategy 

development; organizational behavior; organizational structure; human resource 

management; organizational change; organization in digital age. 

 

06036005 บัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
 FINANCIAL  ACCOUNTING  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ทฤ ฏีและฝกปฏิบัติทางการบัญชี งจรบัญชี การบันทึกรายการคาใน มุดราย ันท่ั ไป บัญชีแยก
ประเภท การปดบัญชีและปรับปรุงรายการ การจัดทํางบการเงิน 

Theory and practice of accounting; procedures in the accounting cycle; use of 

journals and ledgers; adjusting and closing entries; creating financial statements. 

 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036006 ระบบ าร นเท เพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEMS   

ิชาบังคับกอน  :  90401013 ค ามรูท่ั ไปเก่ีย กับธุรกิจ 

PREREQUISITE  :   90401013 GENERAL BUSINESS 

บทบาทของเทคโนโลยี าร นเท ในธุรกิจ แน คิดระบบ าร นเท และการจัดการ กลยุทธทาง
เทคโนโลยี าร นเท  การ างแผนเทคโนโลยี าร นเท เชิงกลยุทธ ค าม อดคลองของเทคโนโลยี าร นเท
กับกลยุทธทางธุรกิจ การไดมาซ่ึงระบบ าร นเท  ระบบ าร นเท ตามลัก ณะท่ี นับ นุนการทํางาน ระบบ
าร นเท ระดับองคกร  แน โนมการประยุกตใชเทคโนโลยี าร นเท  จริยธรรมและประเด็นทาง ังคม 

Roles of information technology in business; information system concepts and 

management; IT strategy; strategic information technology planning; aligning IT with business 

strategy; information system acquisition; functional information systems; enterprise systems; 

trends in applications of information technology; ethical and social issues. 

 

06036007 การบริ ารโครงการเทคโนโลยี าร นเท  3(3-0-6) 
 INFORMATION  TECHNOLOGY  PROJECT  MANAGEMENT  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE   :   NONE 

ธรรมชาติและ งจรชี ิตของโครงการ   การ ึก าค ามเปนไปไดของโครงการ เทคนิคการเลือก
โครงการ การจัดทีมงาน การจัดการขอบเขตของโครงการโครงกา iการประมาณการโครงการ การจัดการ
ตารางเ ลา การจัดการคุณภาพ  การจดัการการเปลี่ยนแปลง การค บคุมโครงการ และประเมินผลโครงการ 

Nature and life cycle of information technology (IT) projects; project feasibility; 

project selection techniques; project management body of knowledge; team management; 

project scope management; project estimation; project scheduling; quality management; 

change management; project controlling; project evaluation. 

 

06036008 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 
 DIGITAL  BUSINESS  TECHNOLOGY  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

การประม ลผลแบบคลา ด  อุปกรณ ื่อ ารเคลื่อนท่ี ขอมูลขนาดใ ญ  เ ็บเซอร ิ  (Web services) 

และ เครือขายทาง ังคม ( Social networking) เทคโนโลยีและ ลักการทํางาน  ิธีปฏิบัติท่ีนิยมในปจจุบัน  

แน โนมในอนาคต และผลกระทบตอธุรกิจ 

Cloud computing; mobile; big data; web services and social network; underlying 

technology and approaches; current practices and future trends; business impact.  

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036009 เ ร ฐ า ตรเทคโนโลยี าร นเท  3(3-0-6) 
 ECONOMICS  OF  INFORMATION  TECHNOLOGY  

ิชาบังคับกอน : ไมมี 

PREREQUISITE  : NONE 

ลักการเ ร ฐ า ตรเบื้องตน แน คิดและทฤ ฎีเก่ีย กับกระบ นน ัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี ตลาดเทคโนโลยี าร นเท  การประเมินการลงทุนทางดานเทคโนโลยี าร นเท  ผลกระทบของ
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตอการพัฒนาเ ร ฐกิจและอุต า กรรม การจางงาน การ
เจริญเติบโตของธุรกิจ ผลิตภาพ การถายทอดเทคโนโลยี การ ิจัยและพัฒนา การปรับตั เขา ู ังคม าร นเท  

Fundamental economic principles; economic theories and concepts relating to 

innovation process and technical change; information technology market; evaluation of 

information technology investment; implications of information technology on economic 

and industrial development; employment; business growth; productivity; technology 

transfer; research and development; social transformation of information age. 
 

 

06036010 กระบ นการธุรกิจและการ างแผนทรัพยากรองคกร 3(2-2-5) 
 BUSINESS  PROCESSES  AND ENTERPRISE  RESOURCE  PLANNING  

ิชาบังคับกอน  :  06036006 ระบบ าร นเท เพ่ือการจัดการ 
PREREQUISITE  :   06036006 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

กระบ นการธรุกิจ ลักในองคกร กระบ นการทางบัญชี กระบ นการไดมาซ่ึงทรัพยากร  
กระบ นการจัดการ ินคาและคลัง ินคา กระบ นการการผลิต และกระบ นการการขาย ินคา รือบริการ 
การบูรณาการกระบ นการธุรกิจด ยระบบ างแผนทรัพยากรองคกร  แน คิดการ างแผนทรัพยากรองคกร 
เรียนรูทัก ะเชิงปฏิบัติในการนํากระบ นการธุรกิจมาใชงานบนแอพพลิเคชันมาตรฐานของระบบ างแผน
ทรัพยากรองคกร 

Key business processes in organization; accounting process, procurement process, 

inventory and warehouse management process, production process, and order fulfilment 

process; Integrate business processes with enterprise resource planning (ERP); concepts of 

ERP; learning practical skills on how to make business processes run on standard application 

of ERP. 

 

 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036011 แน คิดระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

แนะนําฐานขอมูลและระบบจัดการฐานขอมูล ระบบแฟมขอมูล ระบบฐานขอมูลและ ภาพแ ดลอม 
ระบบจัดการฐานขอมูล ชนิดของฐานขอมูล แบบจําลองขอมูล แบบจําลองฐานขอมูลเชิง ัมพันธ ตาราง คีย 
กฎบูรณภาพ พีชคณิตเชิง ัมพันธ พจนานุกรมขอมูล แบบจําลองค าม ัมพันธระ าง เอนทิตี การนอร
มัลไลซ เอ คิ แอล แนะนําการจัดการรายการเปลี่ยนแปลงและการบริ ารฐานขอมูล และปฏิบัติการดานการ
จําลองขอมูลและภา าฐานขอมูล 

Introduction to the database and DBMS; file systems; database systems and 

environment; types of databases; data models; relational database model; tables; keys; 

integrity rules; relational algebra; data dictionary; entity relationship model; normalization; 

SQL; Introduction to transaction management and database administration;   data modeling 

and database language laboratory. 

 

06036012 การออกแบบ นตอประ านกับมนุ ย 3(3-0-6) 
 HUMAN  INTERFACE  DESIGN  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ปจจัยท่ีเก่ีย กับมนุ ยและบทบาทในการออกแบบ นตอประ านกับผูใช เทคโนโลยีในการตอ
ประ านระ างมนุ ยและเครื่อง เชน อุปกรณปอนขอมูลตั อัก ร อุปกรณกํา นดจุดและตําแ นงเ 
เทคโนโลยีเ ียงพูด และอุปกรณค ามจริงเ มือน ัมพันธ แบบจําลองการปฏิ ัมพันธ รูปแบบของการปฏิ เชน
การตอประ านด ยชุดคํา ั่งการตอประ านด ยเมนู การตอประ านด ยภา าธรรมชาตกระบ นการในการ
ออกแบบและเครื่องมือช ยออกแบบ ลักการและขอค รปฏิบัติในการออกแบบ เทคนิคการประเมินผลการ
ออกแบบ ประเด็นการออกแบบบนระบบปฏิบตัิการ มัยใ มและบนอุปกรณคอมพิ เตอรพกพาไดแบบตาง ๆ 

Human factors and roles in user interface design; human-machine interface 

technology (e.g. text entry devices; positioning and pointing devices; speech technology and 

VR devices); interaction models; interaction styles (e.g. command line-driven interface, 

menu-driven interface, natural language interface); hypertext and hypermedia; design 

process and tools; design principles and guidelines; design evaluation techniques; design 

issues for modern operating systems and mobile computing devices. 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036013 เ ็บและเทคโนโลยี ื่อประ ม 3(2-2-5) 
 WEB  AND  MULTIMEDIA  TECHNOLOGY  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ระบบ ื่อประ ม ประเภทของขอมูล ือ่ประ ม การ ราง ื่อประ ม การประม ลผลขอมูล ื่อประ ม 
การ งผานขอมูล ื่อประ ม อุปกรณเก็บขอมูล ื่อประ ม การนําเ นอขอมูล ื่อประ ม เทคโนโลยี ื่อประ ม
ํา รับเ ็บ การประยุกตใชงาน ื่อประ ม เครื่องมือในการประพันธ ื่อประ มและเ ็บ 

Multimedia systems; types for multimedia data; creation of multimedia; multimedia 

data processing; multimedia data transmission; multimedia file format; multimedia data 

storage devices; multimedia data presentation; web-based multimedia technology; 

applications of multimedia; multimedia and web authoring tools. 

 

06036014 ค ามม่ันคงของระบบ าร นเท และกฎ มายทางดานเทคโนโลยี าร นเท  3(3-0-6) 
 INFORMATION  SYSTEM  SECURITY  AND  INFORMATION  

TECHNOLOGY  LAWS 

 

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ค ามม่ันคงของระบบ าร นเท  ภัยคุกคาม ชองโ  การประเมินและ ิเคราะ ค ามเ ี่ยง นโยบาย
รัก าค ามปลอดภัยของระบบ าร นเท  การจัดการค ามปลอดภัยของระบบ าร นเท  การเขาร ั และ
ถอดร ั เพ่ือค ามปลอดภัยของขอมูล การพิ ูจนตั ตน การค บคุมการเขาถึงขอมูล อาชญากรรม
คอมพิ เตอร การปองกันและการ ืบ น การรัก าค ามปลอดภัยของเครือขายคอมพิ เตอร  ทรัพย ินทาง
ปญญา ค ามเปนเจาของ าร นเท  กฎ มายเก่ีย กับลิข ิทธิ ิทธิบัตรและเครื่อง มายการคา ค ามลับ
ทางการคา ัฒนธรรมองคกร ค ามเปนมืออาชีพ กฎระเบียบ ลักเกณฑทาง ิชาชีพ ปญ าเก่ีย กับจริยธรรมท่ี
เก่ีย ของกับเทคโนโลยี าร นเท  ค ามเปน นตั และค ามลับ การละเมิดลิข ิทธิ์ซอฟตแ ร 

Information system security; threats; vulnerabilities; risk assessment and analysis; 

information system security policies; information system security management; cryptography; 

authentication; access control; computer crime; computer forensic and defense; network 

security; Intellectual properties; ownership of information; copyright; patent; and trademark 

laws; trade secret; organizational culture;  professionalism; codes of professional conduct; 

ethical problems associated with Information Technology; privacy and confidentiality; 

software piracy. 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036015 การทําการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
 DIGITAL  MARKETING  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE :   NONE 

การทําการตลาดและธุรกิจแบบร ม มัย การโฆ ณาแบบออนไลนและออฟไลนในโลกยุคดิจิทัล เชน 

การโฆ ณาทางโทรทั น นัง ือพิมพ การแ ดงผลลัพธ การ ืบคน ิดีโอ และโทร ัพทมือถือ เปนตน การจัดการ ื่อ

และการโฆ ณาทางดิจิทัล การรณรงค ื่อ ารทางการตลาดและการ างแผนการประเมิน การปฏิบัติทางการตลาดตาม

ลักจริยธรรม แน คิดค ามรับผิดชอบตอ ังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน กลยุทธการ รางแบรนด (ตรา ินคา) 

ลักการออกแบบเ ็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันบนโทร ัพทมือถือ ํา รับการตลาดดิจิทัล การคิดในการออกแบบ

การตลาด ื่อ ังคม ํา รับจัดการแบรนดและการโฆ ณา 

Contemporary business and marketing; online and offline advertising in digital 

world, e.g., television, display, search, video, and mobile advertising, etc.; digital advertising 

and media management; marketing communications campaign and evaluation planning; 

ethical marketing practice; concepts of social responsibility and sustainability; brand strategy; 

design principles of web and mobile application for digital marketing; design thinking in 

marketing; social media for brand management and advertising. 

 

06036016 ธุรกิจอัจฉริยะและขอมูลขนาดใ ญ 3(3-0-6) 
 BUSINESS  INTELLIGENCE  AND  BIG  DATA  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ธุรกิจอัจฉริยะ (business Intelligence) และ นประกอบของมัน ขอมูลขนาดใ ญ ( big data) และ
การ ิเคราะ ขอมูลขนาดใ ญ ( big data analytics) ลัก ณะเฉพาะ 5 อยางของขอมูลขนาดใ ญ - volume 

(ขอมูลม า าล ขนาดใ ญ) variety (ขอมูลท่ีมีค าม ลาก ลายท้ังท่ีเปนแบบโครง ราง รือรูปแบบท่ีไม
แนนอน) velocity (ขอมูลท่ีจะตอง ิเคราะ เขา ูระบบฐานขอมูลอยางร ดเร็  โดยใ ค าม ําคัญกับขอมูลท่ี
เปน real – time) veracity (ค ามถูกตอง ครบถ นของขอมูล) และ value (ขอมูลท่ี ามารถนํามาใชงานได
จริง) การทําคลังขอมูล ( data warehousing) การทําเ มืองขอมูล ( data Mining) การ ิเคราะ ขอมูลขนาด
ใ ญ (big data analytics) การทํารายงานเชิง ิเคราะ  ( analytical reporting) การแ ดงผลขอมูล ( data 

visualization) 

Business intelligence (BI) and its components; Big data and big data Analytics, 

focusing on technologies, which allow business users to gather, store, access and analyze big 

data to improve the business decision making capabilities; characteristics of big data: 

volume, variety, velocity, veracity and value; Data Warehousing; data mining (big data 

analytics); analytical reporting; data visualization. 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036017 ระบบท่ีใชท้ังองคกร 3(3-0-6) 
 ENTERPRISE  SYSTEMS  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ค ามรูพ้ืนฐานของระบบท่ีใชท้ังองคกร ( Enterprise systems) ระบบเ ลานี้นั้น ามารถนํามาใชใน

การดําเนินธุรกิจในปจจุบันไดอยางไร   ระบบการจัดการทรัพยากรในองคกร ( Enterprise resource 

planning or ERP systems) ระบบการจัดการ งโซอุปทาน ( Supply chain management or SCM 

systems) ระบบการจัดการลูกคา ัมพันธ ( Customer relationship management or CRM systems) 

ระบบการ ิเคราะ ทางธุรกิจ (Business Analytics) เนนท้ังดาน ิธีการจัดการทางธุรกิจและดานเทคโนโลย ี

A foundation understanding of enterprise systems and how these systems fit into 

today’s business operations; Enterprise Resource Planning (ERP) systems; Supply Chain 

Management (SCM) systems; Customer Relationship Management (CRM) systems; Business 

Analytics; Focus on both business management practice and technology. 

 

06036018 ื่อ ังคมและเครือขาย ังคม 3(3-0-6) 
 SOCIAL  MEDIA  AND  SOCIAL  NETWORK   

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ทฤ ฏีและ ิธีการประยุกตใช ื่อ ังคมในองคกร  เขาใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูคนในการมี

ปฏิ ัมพันธกันโดยใช ื่อ ังคม  ขอดีและขอเ ียของการใช ื่อ ังคม  การใช ื่อ ังคมกับธุรกิจ  แนะนําเบื้องตน

เก่ีย กับเครือขาย ังคมท่ีเปนท่ีนิยม ; แน คิดพ้ืนฐานของเครือขาย  พ้ืนฐานจิต ิทยาของเครือขาย ังคม  การ

ิเคราะ เครือขาย ังคม 

Theoretical and applied approaches of social media in organizations; Understand how 

people and organizations adapt social interaction to the capabilities provided by social 

media; the advantages and disadvantages associated with social media; social media and 

business; introduction to main social media networks; basic network concepts; psychological 

foundations of social networks; social network analysis. 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036019 โครงงาน 1 3(0-9-0) 
 PROJECT 1  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ึก าคนค า รือ ิจัยใน ั ขอปจจุบันท่ีนา นใจทางเทคโนโลยี าร นเท  ในรูปแบบโครงการ ท่ี
ามารถประยุกตใชทฤ ฎีท่ีเก่ีย ของทางการ ึก าดานเทคโนโลยี าร นเท  ภายใตการดูแลและแนะนําของ

อาจารยท่ีปรึก า เพ่ือท่ีจะ ามารถนําเ นอ ั ขอ และผลการทดลองเบื้องตนท่ีไดจากการแกปญ าเชิง
ปฏิบัติการ รือจากการ ิเคราะ เชิง ิชาการ 

Study or research of interesting current topics in information technology undertaking 

a work project based by applying the theoretical aspects of the information technology 

studies under the supervision of a faculty member to be able to present a project proposal 

and elementary result from practical solving or academic analysis 

 

 

06036020 โครงงาน 2 3(0-9-0) 
 PROJECT 2  

ิชาบังคับกอน  : 06036019 โครงงาน 1 

PREREQUISITE  :   06036019 PROJECT 1 

ึก าคนค า รือ ิจัย ใน ั ขอปจจุบันท่ีนา นใจทางเทคโนโลยี าร นเท  ในรูปแบบโครงการท่ี
ามารถประยุกตใชทฤ ฎีท่ีเก่ีย ของทางการ ึก าดานเทคโนโลยี าร นเท  ภายใตการดูแลและแนะนําของ

อาจารยท่ีปรึก า เพ่ือท่ีจะ ามารถนําเ นอผลการทดลองท่ี มบูรณใน ั ขอท่ีไดเ นอและ ึก าตอ
เนื่องมาจาก ิชาโครงงาน 1 

Study or research of interesting current topics in information technology undertaking 

a work project based by applying the theoretical aspects of the information technology 

studies under the supervision of a faculty member to be able to present a complete result 

of the proposed topic and study as continued from project 1 

 

06036021 การแกปญ าทางดานเทคโนโลยี าร นเท  3(2-2-5) 
 PROBLEM  SOLVING  IN INFORMATION  TECHNOLOGY  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

กลยุทธและ ลักการแกปญ า การคิดแบบข้ันตอน ิธี ผังงาน แน คิด และ ลักการ รางโปรแกรม
คอมพิ เตอรเบื้องตน 

Problem solving strategies and concepts; algorithmic thinking; flowchart; concepts 

and introduction to computer programming. 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036022 การ รางโปรแกรมคอมพิ เตอร 3(2-2-5) 
 COMPUTER  PROGRAMMING  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

การ ิเคราะ และกระบ นการแกปญ า ผังงาน แนะนําภา าการ รางโปรแกรม แน คิดของ
โปรแกรมภา าซี การแกปญ าด ยภา าซี ขอมูลและชนิดของขอมูลในภา าซี ฟงกชันเบื้องตน และขอค าม
ั่งกํา นดคา โครง รางการ นซํ้าและเง่ือนไข การ รางโปรแกรมเชิงโมดูล โครง รางโดยท่ั ไปของฟงกชัน

ภา าซี การทํางานกับฟงกชัน แถ ลําดับและตั ชี้ ชนิดขอมูลท่ีผูใชกํา นดเอง แฟมอินพุตและเอาตพุต 

Problem analysis and solving process; flowchart; introduction to programming 

languages; concepts of C programming language; problem solving using C; data and data 

types in C; assignment statement and basic functions; conditional and loop structures; 

modular programming; general structure of a C function; working with functions; arrays and 

pointers; user-defined types; file I/O. 

 

06036023 พ้ืนฐานของโครง รางขอมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 
 BASIC  DATA  STRUCTURES  AND  ALGORITHMS  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ชนิดของขอมูล โครง รางขอมูลและชนิดขอมูลแบบนามธรรม โครง รางขอมูลพ้ืนฐาน เชน ลิ ต 
แต็ก และคิ  โครง รางขอมูลแบบพล ัต คํา ัพทเฉพาะเก่ีย กับทรี ไบนารีทรี ไบนารีเ ิรชทรี เอ ีแอลทรี 

กราฟ การ ิเคราะ โปรแกรมเชิงเ ลาและพ้ืนท่ี อัลกอริทึมการเรียงลําดับและคน าขอมูล อัลกอริทึมแบบ
ละโมภ อัลกอริทึมแบบแบงเพ่ือเอาชนะ อัลกอริทึมเก่ีย กับกราฟ และการเขียนโปรแกรมพล ัต 

Data types; data structures and abstract data types; basic data structures; (e.g. list, 

stack and queue) dynamic data structures; terminology of trees; binary trees; binary search 

trees; AVL trees; graph; time and space analysis of programs; sorting and searching 

algorithms; greedy algorithm; divide-and-conquer algorithms; graph algorithms; and dynamic 

programming. 

 

 

 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036024 การ ิเคราะ และออกแบบระบบ าร นเท ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 BUSINESS  INFORMATION  SYSTEM  ANALYSIS  AND  DESIGN  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

เครื่องมือและ ิธีการ ํา รับการพัฒนาระบบ าร นเท ทางธุรกิจ แน คิดการ ิเคราะ และออกแบบระบ
าร นเท ทางธุรกิจในปจจบุัน แบบจําลองการ ิเคราะ ระบบ แบบจําลองการออกแบบระบบ ค าม ําคัญของ

กระบ นการค บคุมในข้ันตอนการ างแผน ิเคราะ  จัด ราง และทด อบระบบ าร นเท ทางธุรกิจเพ่ือแกปญ
จัดการดานธุรกิจ กรณี ึก า 

Tools and methodologies for business information systems development; current 

concepts of business information system analysis and design; system analysis model; system 

design models; the importance of control process during the planning, analysis, design, 

implementation, and testing phases of business information systems to solve business 

management problems; case studies. 

 

06036025 เทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต 3(3-0-6) 
 OBJECT-ORIENTED  TECHNOLOGY  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ลักการ อ ุม คลา และอ็อบเจกต เมธอดและการ
ง าร การ ืบทอดคุณลัก ณะ ภา ะพ ุ ัณฐาน การพัฒนา นตอประ านกราฟกกับผูใชและการจัดการกับ

เ ตุการณ โครง รางขอมูลแบบแถ ลําดับและคอลเลคชัน การจัดการกับ ิ่งผิดปรกติ คลา ท่ีเก่ีย ของกับ
อินพุตและเอาตพุต เธรด 

Object-oriented program design and development; encapsulation; classes and 

objects; methods and message passing; inheritance and polymorphism; graphical user 

interface development and event handling; data structures: arrays and collections; exception 

handling; input/output classes; threads. 

 

 

 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036026 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณเคล่ือนท่ี 3(2-2-5) 
 MOBILE  APPLICATION  DEVELOPMENT  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

การแนะนําเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมท่ีเก่ีย ของกับอุปกรณเคลื่อนท่ี ไดแก มือถือแบบ มารท
โฟน แพด และแทบเลต การพัฒนาและทด อบโปรแกรมประยุกต ํา รับอุปกรณเคลื่อนท่ีโดยการทํางานจริง
บนเครื่องจําลอง 

Introduction to technology and the programming of applications for mobile 

computing including devices such as smart phones; pads and tablets; developing mobile 

applications and using device emulators for coding and testing. 

 

 

06036027 โครง รางระบบคอมพิ เตอรและระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION AND OPERATING SYSTEM  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ิ ัฒนาการของคอมพิ เตอร องคประกอบของคอมพิ เตอร น ยประม ลผลกลาง น ยค ามจํา 
อินพุตและเอาตพุต ระบบปฏิบัติการ กระบ นการ การประ านเ ลาของกระบ นการ การจัดกํา นดการของ
กระบ นการ การจัดการ น ยค ามจํา น ยค ามจําเ มือน การจัดการแฟมและอินพุตและเอาตพุต 

Computer evolution; computer components, CPU, memory, I/O; operating system; 

process; process synchronization; process scheduling; memory management; virtual 

memory; file and input/output management. 

 

06036028 เครือขายคอมพิ เตอรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 INTRODUCTION  COMPUTER  NETWORKS  

ิชาบังคับกอน  : ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

พ้ืนฐานแน คิดเครือขายคอมพิ เตอร ลักการ ื่อ ารขอมูล เชน ื่อ การเขาร ั  การมอดูเลชั่น และ
การมัลติเพล็ก เปนตน การ ิทชิ่งแบบ งจรและแพคเกต อุปกรณเครือขาย โมเดลอางอิงโอเอ ไอ และชั้นของ
โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี โพรโทคอลในชั้นแอพลิเคชั่น เชน เอชทีทีพี เอฟทีพี เอ เอ็มทีพี พอพธรี และดีเอนเอ  
เปนตน โพรโทคอลในชั้นชั้นทราน ปอรต เชน ทีซีพี และ ยูดีพี เปนตน ท่ีอยูไอพีเ อรชั่น 4 ีแอลเอ เอ็ม ไซ
เดอร ไอซีเอมพี ดีเอชซีพี และการเลือกเ นทางแบบ ถิต แลน อีเธอรเน็ต เออารพี โพรโทคอล แปนนิ่งทรี 
และการค บคุมการเขาถึง ื่อ และเกริ่นนําเครือขายพ้ืนท่ีก าง 

Basic concepts of computer network; fundamentals of data communications, such as 

transmission media, encoding, modulation, and multiplexing; circuit and packet switching; 

computer networking devices; OSI reference model and TCP/IP protocol stack; application 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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layer protocols such as HTTP, FTP, SMTP, POP3, and DNS; Transmission layer protocols such 

as TCP and UDP; IPv4 addressing; VLSM; CIDR; ICMP; DHCP and static routing; Local Area 

Network (LAN); Ethernet; ARP; Spanning Tree protocol; medium access control; and 

introduction to Wide Area Network (WAN). 

 

06036029 ิ กรรมค ามตองการ 3(3-0-6) 
 REQUIREMENT  ENGINEERING  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

การประยุกตเทคนิคการจัดการค ามตองการ การ ิเคราะ ปญ า การเขาถึงและเก็บเก่ีย ค าม
ตองการจากผูท่ีมี นเก่ีย ของ การจัดทําเอก ารค ามตองการโดยใชยู เค โมเดล อภิปรายลําดับข้ันตอนของ
เอก ารและมาตรฐานการกํา นดระดับของค ามตองการ การนิยามระบบ การจัดการขอบเขตระบบและ
ค ามคาด ัง การกลั่นกรองค ามชัดเจนของระบบ การใชงานคุณลัก ณะของค ามตองการและติดตามยอน
รอยค ามตองการ การบริ ารจัดการการเปลี่ยนแปลงค ามตองการท่ีเกิดข้ึน การนําค ามตองการมาใช
ดําเนินการตอใน นของการออกแบบ การทด อบ และการจัดทําเอก าร ํา รับผูใชงาน 

Apply requirements management techniques; analyze the problem; understand 

stakeholder needs; capture and document requirements with use-case modeling; describe a 

documentation hierarchy and standards for defining levels of requirements; define the 

system; manage scope; Refine the system definition; use requirement attributes and 

traceability; manage changing requirements; use requirements to drive ongoing design; test; 

and user documentation activities. 

 

06036030 ระบบฐานขอมูลข้ัน ูง 3(3-0-6) 
 ADVANCED  DATABASE  SYSTEMS  

ิชาบังคับกอน  :  06036011 แน คิดระบบฐานขอมูล 

PREREQUISITE  :   06036011 DATABASE SYSTEM CONCEPTS 

การออกแบบฐานขอมูลข้ัน ูงและการปองกันขอมูลข้ัน ูง โมเดลเคารางเชิงแน คิด การแม็พ จาก
โมเดลเคารางเชิงแน คิดเปนโครง รางขอมูลเชิงตรรกะ การกูคืนโดยใชเทคนิคลงบันทึกและการใชแชโด
เพจจิ้ง การจัดการบัฟเฟอร เทคนิคการค บคุมภา ะพรอมกันแบบตางๆ การกูคืนรายการเปลี่ยนแปลงท่ี
ลมเ ล  การแกปญ าภา ะติดตาย ขอมูลก่ึงโครง รางและเอกซเอ็มแอล การประม ลผลภา า ืบคน การใช
ภา า ืบคนอยางเ มาะ มท่ี ุด ฐานขอมูลแบบกระจาย ฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต 

Advanced database design and data protection; conceptual schema models; 

conceptual schemas/logical data structures mapping; crash recovery using various log-based 

techniques and shadow paging; buffer management; various concurrency control techniques; 

transaction failure recovery; deadlock handling; semi-structured data and XML; query 

processing; query optimization; distributed database; object-oriented databases. 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036031 การดูแลและบํารุงรัก าระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 DATABASE  SYSTEM  MAINTENANCE  AND  ADMINISTRATION  

ิชาบังคับกอน  :  06036011 แน คิดระบบฐานขอมูล 

PREREQUISITE  :   06036011 DATABASE SYSTEM CONCEPTS 

การ ราง ิ และลําดับ ชุดตั ดําเนินการ  การ รางพีแอล/เอ คิ แอล การประกา ตั แปร คํา ั่งแบบ
ทําการ โครง รางค บคุม ชนิดขอมูลแบบร ม ตั ชี้ตําแ นงอยางชัดแจง การจัดการกับ ิ่งผิดปรกติ 
กระบ นงานและฟงกชัน การจัดการกับโปรแกรมยอย แพ็คเก็จ การจัดการกับอ็อบเจกตขนาดใ ญ ทริกเกอร 
ถาปตยกรรมแมขายฐานขอมูล  การจัดการลูกขายฐานขอมูล การ รางฐานขอมูล พจนานุกรมขอมูลและ ิ

แ ดงการทําการแบบพล ัต แฟมค บคุม แฟมรายการทําซํ้า การบํารุงรัก าเทเบิล เปซและแฟมขอมูล 
โครง ราง น ยเก็บ ขอมูลทํากลับ การบํารุงรัก าตาราง การบํารุงรัก าดรรชนี บูรณภาพของขอมูล การ
จัดการผูใชงาน ิทธิ์การใชงาน และบทบาท การนําขอมูลเขาฐานขอมูล การ ํารองและการกูฐานขอมูล 
โปรแกรมอรรถประโยชน ํา รับการนําเขาและ งออกขอมูล 

Creating views and sequence; set operators; creating PL/SQL; declaring variables; 

executable statements;  control structures; composite data types; explicit cursors; handling 

exceptions; procedures and functions; managing subprograms; packages; manipulating large 

objects; triggers; Database server architecture; client database management; creating 

databases; data dictionary and dynamic performance views; control files; redo log files; 

maintaining tablespaces and data files; storage structures; undo data; maintaining tables; 

maintaining indexes; data integrity; managing users; privileges and roles; loading data into a 

database; database backup and recovery; import and export utility. 

 

 

06036032 คอมพิ เตอรกราฟก และแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
 COMPUTER  GRAPHICS  AND  ANIMATION  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

กราฟกแบบรา เตอรและแบบเ กเตอร การจัดเก็บขอมูลรูปทรง ัตถุแบบ องและ ามมิติ 
กระบ นการ รางภาพ ามมิติ เทคนิคการฉายภาพและการแปลง เทคนิคดานแ งและแ งเงา ามมิติ เทคนิค
การ รางล ดลายของพ้ืนผิ ามมิติ เทคนิคการ รางภาพ ามมิติ แน คิดพ้ืนฐานการ รางภาพเคลื่อนไ ด ย
คอมพิ เตอรแบบ องและ ามมิติ เทคนิคการประม ลผล ลังการ รางภาพกราฟก น ยประม ลผลกราฟก 
มาตรฐานการเชื่อมตอ ํา รับการโปรแกรมดานคอมพิ เตอรกราฟก ภา าโปรแกรมและ คริป ํา รับ
คอมพิ เตอรกราฟก ามมิติแบบมีปฏิ ัมพันธ ซอฟตแ รเพ่ือการ รางโมเดลและภาพคอมพิ เตอรกราฟก าม
มิติ การ รางโปรแกรมคอมพิ เตอรกราฟก ามมิติแบบมีปฏิ ัมพันธเบื้องตน  การใชงานซอฟตแ ร ราง
ภาพกราฟก ามมิต ิ

Raster and vector graphics; 2D and 3D object representations; 3D rendering pipeline; 

3D projection and transformation techniques; 3D lighting and shading techniques; 3D texture 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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mapping techniques; 3D rendering techniques; basic 2D and 3D computer animation 

concepts; post production techniques; graphic processor units; standard computer graphic 

application programming interfaces; programming and scripting languages for interactive 3D 

computer graphics; 3D computer graphic modeling and rendering software; creating basic   

interactive 3D computer graphic applications; using 3D computer graphics software. 

 

06036033 การจัดการ งโซอุปทานและโลจิ ติก   3(3-0-6) 
 SUPPLY  CHAIN  MANAGEMENT  AND  LOGISTICS  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ค ามจําเปนในดานการบูรณาการของ ง โซอุปทาน และในดานการบริ ารจัดการค ามซับซอนใน
นตอประ านของระบบ ลักการของการ างแผน การ ิเคราะ  การออกแบบ การพัฒนาและการประเมิน

ของการบริ าร ง โซอุปทาน  กิจกรรมของการบริ าร ง โซอุปทานท่ีนํามาซ่ึงการบูรณาการของ
ค าม ัมพันธดานการไ ลเ ียนของขอมูลและ ัตถุดิบระ างองคกรใน งโซอุปทาน ร มท้ัง งโซอุปทานท่ั
โลก บทบาทของผูคา กระบ นการภายในของ งโซอุปทาน และการจัดจํา นาย 

The need for supply chain integration and the challenges of managing complex 

interfaces; the systems approach to the planning, analysis, design, development, and 

evaluation of SCM; activities that lead to integration of information and material flows across 

multiple organizations in the supply chain including global supply chains,  roles of suppliers, 

internal process, and distribution channels. 

 

06036034 การจัดการค ามรู 3(3-0-6) 
 KNOWLEDGE  MANAGEMENT  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ลําดับชั้นของขอมูล ขา ารและค ามรู การแทนค ามรู เชน ตรรก า ตรพรีดิเคต ตรรก า ตร
คลุมเครือ โครงขายเชิงค าม มาย เฟรมและ ัตถุ ออนโทโลยีและเ ็บเชิงค าม มาย ระบบผูเชี่ย ชาญ กฎ
ลูกโซไปขาง นาและยอนกลับ การแกไขขอขัดแยงและการร มกฎ การใชเ ตุผลเชิงกรณี การใชเ ตุผลเชิง
เง่ือนไข โครงขายประ าทเทียม การเรียนรูของเครื่องจักร เทคนิคการเรียนรูเชิง ถิติ ั ขอ ิจัยดาน ิ กรรม
ขอมูลและ ิ กรรมค ามร ู

Hierarchy of data, information, and knowledge; knowledge representation, e.g., 

predicate logic, fuzzy logic, semantic network, frames and objects, ontologies and semantic 

web; expert systems; forward and backward chaining rules; unification and conflict 

resolution; case-based reasoning; constraint-based reasoning; artificial neural network; 

machine learning; statistical learning techniques; research topics in data and knowledge 

engineering. 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036035 เทคโนโลยีกลุมเมฆเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 INTRODUCTION  TO CLOUD  TECHNOLOGY  
 ิชาบังคับกอน  :  ไมมี  

PREREQUISITE  :   NONE 

การแนะนําโครง รางของระบบคลา ด  รูปแบบการใ บริการของระบบคลา ด  รูปแบบการ

ติดตั้งระบบคลา ด  เทคโนโลยีท่ีใชในการ รางระบบคลา ด  การบริ ารจดัการระบบคลา ด  ค ามปลอดภัย

ํา รับระบบคลา ด และ คาชี้ ัดในทางธุรกิจและรูปแบบการคิดคาบริการของบริการของระบบคลา ด 

Introduction to cloud architecture; cloud delivery models; cloud deployment 

models; Cloud-Enabling technology; cloud management; cloud security; and business cost 

metrics and pricing models  for cloud services 

 

06036036 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 OPERATIONS  MANAGEMENT  

ิชาบังคับกอน  :  90401013 ค ามรูท่ั ไปเก่ีย กับธุรกิจ 

PREREQUISITE  :   90401013 GENERAL BUSINESS 

ภาพร มของการจัดการการปฏิบัติการ  โปรแกรมเชิงเ น  โปรแกรมเชิงจําน นเต็ม  การเลือกทําเล
ท่ีตั้ง  การ างแผนผัง ถานท่ีประกอบการ  การจัดการ ินคาคงคลัง  การค บคุมคุณภาพ  การจัดการโครงการ  
การพยากรณ 

Overview of operations management; linear programming; integer programming; 

location planning; facility layout; inventory management; quality management; project 

management; forecasting. 

 

06036037 ระบบ นับ นุนการตัด ินใจ 3(3-0-6) 
 DECISION  SUPPORT  SYSTEMS  

ิชาบังคับกอน  :  06036006 ระบบ าร นเท เพ่ือการจัดการ 
PREREQUISITE  :   06036006 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

แนะนําระบบ นับ นุนการตัด ินใจ กระบ นการตดั ินใจ คุณ มบัติและองคประกอบของระบบ
นับ นุนการตัด ินใจ การจําลองและการ ิเคราะ  ปญญาธุรกิจ การ ิเคราะ เชิงธุรกิจ ระบบ นับ นุนการ

ตัด ินใจแบบกลุม ปญญาประดิ ฐและระบบผูเชี่ย ชาญ ระบบอัจฉริยะ การพัฒนาระบบ นับ นุนการ
ตัด ินใจ การบูรณาการและทิ ทางของระบบ นับ นุนการตัด ินใจ 

Introduction to decision support systems; decision making process; characteristics 

and components of decision support systems; modeling and analysis; business intelligence; 

business analytics; group decision support systems; artificial intelligence and expert systems; 

intelligent systems; decision support system development; integration and trend of decision 

support systems. 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036038 การบริ าร มรรถะของธุรกิจ 3(3-0-6) 
 BUSINESS  PERFORMANCE  MANAGEMENT  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

การ างแผนกลยทุธ นิยามของ มรรถนะของธุรกิจและการเลือก ลักการ ัด มรรถนะ  กระบ นการ
บริ าร มรรถนะของธุรกิจ การ างแผน มรรถนะ การนําแผนไป ูการปฏิบัติ การประเมิน มรรถนะ และการ
พิจารณาทบท น มรรถนะ การแนะนําระบบการบริ าร มรรถนะของธุรกิจ และแน ทางปฏิบัติท่ีดีของการ
บริ าร มรรถนะของธุรกิจ 

Strategic Planning; defining business performance and choosing a measurement 

approach; performance management process; performance planning, performance 

execution, performance assessment, performance review; introduction of performance 

management system; performance management best practices. 

 

06036039 การเรียนรูของเครื่องจักร 3(3-0-6) 
 MACHINE  LEARNING  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ค ามรูพ้ืนฐานของการเรียนรูของเครื่องจักร การเรียนรูแบบมีผู อน การถดถอยเชิงเ น ิธีกําลัง อง
นอยท่ี ุด การถดถอยโลจิ ติก โครงขายประ าทเทียม อัลกอริทึมเพ่ือนบานท่ีใกลท่ี ุด ซัพพอรทเ กเตอรแม
ชชีน การเรียนรูแบบไมมีผู อน การจัดกลุมแบบเคมีน อัลกอริทึมการ าคาค าม คาด ัง ูง ุด  การลดมิติ
ขอมูล การ ิเคราะ องคประกอบ ลัก การตร จ อบไข  การประเมินผลของ การทํานาย การประยุกตใชของ
การเรียนรูของเครื่องจักร 

Basic of machine learning; supervised learning; linear regression; least squares; logistic 

regression; neural network; k-nearest neighbor; support vector machine; unsupervised 

learning; k-mean clustering; expectation-maximization algorithm; dimensionality reduction; 

principal component analysis; cross-validation; evaluating estimator performance; machine 

learning applications. 

 

 

 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036040 การกํากับดูแลดานเทคโนโลยี าร นเท  3(3-0-6) 
 INFORMATION  TECHNOLOGY  GOVERNANCE  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

 ค าม ําคัญของการบริ ารจัดการองคกรดานเทคโนโลยี าร นเท  องคกรดานเทคโนโลยี าร นเท และ
ผูบริ ารเทคโนโลยี าร นเท ระดับ ูง กรอบค ามคิดเพ่ือ นับ นุนการกํากับดูแลเทคโนโลยี าร นเท ใ มี
ประ ิทธิภาพ  มาตรฐานการกํากับดูแลเทคโนโลยี าร นเท   การ ัดและการประเมินประ ิทธิภาพการกํากับดูแล
เทคโนโลยี าร นเท  การบริ ารจัดการการปฏิบัติการ และโครง รางพ้ืนฐาน การบริ ารจัดการปญ าดาน
เทคโนโลยี าร นเท  การบริ ารจัดการแอพพลิเคชั่น ทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยี าร นเท  การเลือกและการ
จัดการผูขาย การงบประมาณและการบริ ารจัดการคาใชจาย การตัด ินใจอยางมีประ ิทธิผลและการบริ ารค าม
เ ี่ยง การบริ ารจัดการค ามตองการและการจัดลําดับค าม ําคัญของโครงการ  

The importance of effective IT organization management; IT organization and chief 

information officer (CIO); frameworks to support effective IT governance; IT governance standards; 

IT/business alignment; IT governance measurement and evaluation; IT operations and 

infrastructure management; IT problem management; application management; IT human 

resources; vendor selection and management; IT budgeting and cost management; effective 

decision making and risk management; demand management and project prioritization. 

 

 

06036041 น ัตกรรมและการบริ ารการเปล่ียนแปลง 3(3-0-6) 
 INNOVATION  AND  CHANGE  MANAGEMENT  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ภาพแ ดลอมองคกร การตอบ นองตอการเปลี่ยนแปลง ค ามคิด ราง รรคและโอกา  การ
เปลี่ยนแปลงองคกร  น ัตกรรมกระบ นการ น ัตกรรมผลิตภัณฑ คุณภาพและ มรรถนะท่ีเปนเลิ   
กระบ นการจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงระดับองคกรและระดับบุคคล 

Organization environment; responding to change; creativity and opportunity; 

organizational change; process innovation; product innovation; quality and performance 

excellence; change management process; development for change in organizational level 

and individual. 
 

 

 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036042 ั ขอพิเ ทางดานเทคโนโลยี าร นเท  1 3(3-0-6) 
 SPECIAL  TOPICS  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY  1  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ิชานี้จะ ึก าถึง ั ขอและค ามกา นาทาง ิชาการท่ีนา นใจ โดยอาจารยผู อนทางดาน
เทคโนโลยี าร นเท เปนผูคัดเลือก 

This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the 

instructors in the field of Information Technology. 

 

06036043 ั ขอพิเ ทางดานเทคโนโลยี าร นเท  2 3(3-0-6) 
 SPECIAL  TOPICS  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY  2  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ิชานี้จะ ึก าถึง ั ขอและค ามกา นาทาง ิชาการท่ีนา นใจ โดยอาจารยผู อนทางดาน
เทคโนโลยี าร นเท เปนผูคัดเลือก 

This course will cover recent advances and other topics of interest selected by the 

instructors in the field of Information Technology. 

 

06036044 ปฏิบัติการพิเ ทางดานเทคโนโลยี าร นเท  1 3(2-2-5) 
 SPECIAL  WORKSHOP  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY  1  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

 

ึก าและการฝกภาคปฏิบัติใน ั ขอและค ามกา นาทาง ิชาการท่ีนา นใจทางดานเทคโนโลยี
าร นเท โดยอาจารยผู อนเปนผูคัดเลือก 

This course focuses on selected topics and practical workshop in Information 

Technology, which selected by a lecturer 

 

06036045 ปฏิบัติการพิเ ทางดานเทคโนโลยี าร นเท  2 3(2-2-5) 
 SPECIAL  WORKSHOP  IN  INFORMATION  TECHNOLOGY  2  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ึก าและการฝกภาคปฏิบัติใน ั ขอและค ามกา นาทาง ิชาการท่ีนา นใจทางดานเทคโนโลยี
าร นเท โดยอาจารยผู อนเปนผูคัดเลือก 

This course focuses on selected topics and practical workshop in Information 

Technology, which selected by a lecturer 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036046 กิจ ึก า 6(0-35-0) 
 COOPERATIVE  EDUCATION  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE  :   NONE 

ิชา กิจ ึก า เปนโปรแกรมค ามร มมือทางดาน ิชาการระ าง ถาน ึก ากับ น ยงานตางๆ ท่ี
ยินยอมใ นัก ึก าไดนําค ามรูท่ีไดเรียนใน องเรียน ไปประยุกตใชในการปฎิบัติงานจริงท่ี น ยงานนั้นๆ โดย
โครงการของนัก ึก าท่ีทําระ างปฎิบัติงานจะตองเปนไปตามท่ีไดกํา นดไ ร มกัน ระ างคณะฯ และ
น ยงานท่ีไปปฏิบัติงาน โดยเม่ือปฏิบัติงานครบแล นัก ึก าจําเปนท่ีจะตองนําเ นอผลงานของโครงการตอ

คณะกรรมการ อบ 

Cooperative Education is a collaborated education program between educational 

institutes and enterprises that allows students to apply their knowledge in the classroom 

with practical work experience. The student’s project work must be approved by the faculty 

and the enterprises. After completion, students need to present their works to the 

examination committee. 

 

 

06036047 กิจ ึก าตางประเท  6(0-35-0) 
 OVERSEA  COOPERATIVE  EDUCATION  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE :   NONE 

ิชา กิจ ึก า เปนโปรแกรมค ามร มมือทางดาน ิชาการระ าง ถาน ึก ากับ น ยงานตางๆ ใน

ตางประเท ท่ียินยอมใ นัก ึก าไดนําค ามรูท่ีไดเรียนใน องเรียน ไปประยุกตใชในการปฎิบัติงานจริงท่ี น ยงา

นั้นๆ โดยโครงการของนัก ึก าท่ีทําระ างปฎิบัติงานจะตองเปนไปตามท่ีไดกํา นดไ ร มกัน ระ างคณะฯ แ

น ยงานท่ีไปปฏิบัติงาน โดยเม่ือปฏิบัติงานครบแล นัก ึก าจําเปนท่ีจะตองนําเ นอผลงานของโครงการตอ

คณะกรรมการ อบ 

Cooperative education is a collaborated education program between educational institute   

enterprises that allows students to apply their knowledge in the classroom with practical work 

experience. The student’s project work must be approved by the faculty and the enterprises. A  

completion, students need to present their works to the examination committee. 

 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036081 ภา าอังกฤ พ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 
 FOUNDATION  ENGLISH  1  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE :   NONE 

ฝกทัก ะการใชภา าอังกฤ เพ่ือการฟง การพูด การอาน และการเขียนในบริบทท่ีเก่ีย ของกับชี ิตประจํา  

ฝกการใชพจนานุกรม ึก า ัพท ําน น และภา าจากบทอานท่ีคัดเลือกจาก ิ่งพิมพตาง ๆ เชน าร าร นัง ือพิมพ

ทบท นโครง รางไ ยากรณและการใชภา าในโอกา ตางๆ 

A practice in four language skills related to daily life activities, including the use of dictionary as well 

as the study of vocabulary, language and expressions in reading passages selected from printed materials 

such as journals, newspapers, etc as well as a revision of grammatical structures and social functions of 

language in various situations. 

 

 

06036082 

 
 
ภา าอังกฤ พ้ืนฐาน 2 

3(3-0-6) 

 FOUNDATION  ENGLISH  2  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE :   NONE 

ฝกทัก ะการใชภา าอังกฤ ในการอาน เขียน ฟง และพูดเพ่ือการ ึก า เชน การใช นัง ืออางอิง การอา

กราฟ ตาราง ฯลฯ การเขียนบท รุป ฟง พูด โตตอบแ ดงค ามคิดเ ็นเก่ีย กับเรื่องท่ีอาน รือ ฟงไดร มท้ังทบท น

โครง ราง ไ ยากรณและการใชภา าโอกา ตางๆ เพ่ิมเติม 

A practice in four language skills for academic purposes, for example, using references, reading non-

verbal texts, including summary writing, listening and discussion, grammar revision and further practice in 

social language. 

 

 

 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036083 การพัฒนาทัก ะการอานและการเขียนภา าอังกฤ  3(3-0-6) 
 DEVELOPMENT  OF  READING  AND  WRITING  SKILLS  IN  ENGLISH  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE :   NONE 

ึก า ิธีการอานอยางมีประ ิทธิภาพ การอานจับใจค าม การอาน นัง ือพิมพ การอาน เพ่ือแปลใจค าม การ

พัฒนาทัก ะการเขียน โดยเนนการเขียนท่ีถูกรูปแบบทางภา าและไ ยากรณ ฝกการเขียนท่ีจะนําไปใชประโยชน

ทางดานการ ึก าและอาชีพ เชน การเขียนจด มาย การกรอกใบ มัคร การเขียนรายงาน เปนตน 

A study of effective reading techniques in English relevant to reading for the main idea, newspaper 

reading, reading for translation, writing skills development in English focusing on accuracy in both language 

forms and grammar beneficial to careers and academic purposes such as writing application letters, filling 

application forms, writing reports, etc. 

 

06036084 ภา าอังกฤ เพ่ือการนําเ นอผลงานทาง ิชาชีพ 3(3-0-6) 
 ENGLISH  FOR  PROFESSIONAL  PRESENTATION  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE :   NONE 

ฝกทัก ะในการติดตอ ื่อค าม มายและการพูดนําเ นอผลงานภา าอังกฤ  มุงเนนการนําทฤ ฎีไปใชร

การฝกปฏิบัติจริง อาทิเชน การพัฒนาทัก ะท้ังการจัดเตรียมขอมูล การใช ื่อประกอบการนําเ นอการพัฒนา

บุคลิกภาพ เพ่ือการนําเ นอผลงานไดอยางมีประ ิทธิภาพ 

A study and practice of communication and presentation skills with an emphasis on practical 

preparation and training of all theoretically gained knowledge such as the ability to present self-

confidently and professionally, the ability to manage verbal and nonverbal parts of the speech, including 

the ability to deal with stage-fright and work with the audience. 

 

 

 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036085 คณิตเ ร ฐ า ตรเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 

 

INTRODUCTION  TO  MATHEMATICAL  ECONOMICS  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE :   NONE 

ึก าเครื่องมือทางคณิต า ตรประกอบด ย เมทริกซ การ าผลเฉลยของระบบ มการเชิงเ น กฎของคร

อนุพันธของฟงกชัน ฟงกชันกําลัง อง คา ูง ุดและคาตา ุด อนุพันธยอย และการอินทิเกรต เพ่ือประยุกตใชแกป

ทางเ ร ฐ า ตรและการพาณิชยเบื้องตนในชี ิตประจํา ัน เชน าจุด มดุลของราคาและปริมาณของ ินคาในต  

ิเคราะ การผลิต เมทริกซการเปลี่ยนถาย ถานะ ฟงกชันอุป งคฟงกชันอุปทาน ฟงกชันตนทุน ฟงกชันรายไดฟง

ยืด ยุน 

A Study of Mathematics tools; Matrix, Solution of system of equations, Cramer’s rule, Derivative of 

function, Quadratics functions, Maximum and Minimum value, Partial derivative, and integration. 

Application of Mathematics to solve basic Economics and Commerce problems in daily life such as, 

finding equilibrium point of price and quantity of product on the markets, Input Output Analysis, 

Transition matrix, Demand and Supply function, Cost and Revenue function, Elasticity function. 
 

06036086 ลักปรัชญาแ ง ิทยา า ตร 3(3-0-6) 
 PHILOSOPHY  OF  SCIENCE  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE :   NONE 

ค าม มายของคํา า “ ิทยา า ตร”; อะไรคือค ามจริงทาง ิทยา า ตร; ธรรมชาติของ ิทยา า ตร; 

กระบ นการทาง ิทยา า ตร; ทฤ ฎีและกฎทาง ิทยา า ตร – การคนพบและการ ราง; ธรรมชาติของค ามรูทาง

ิทยา า ตร; การออกแบบการทดลองทาง ิทยา า ตร; การทด อบ มมติฐาน; การตั้ง มมติฐาน; ค ามกา นาทาง

ิทยา า ตรในโลกปจจุบัน 

The course provides a study of the thing we call “science”, together with its nature and 

methodology. The topics cover the meaning of science, reality, the nature of scientific observations, 

scientific theories and their discovery and formation, scientific explanations and predictions, the problem 

of induction, scientific rationality, the nature of scientific knowledge, concepts of truth, hypothesis testing, 

hypothesis confirmation, hypothesis falsification, logic of scientific method, and scientific progress. 

 

 

  

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036087 การเขียนรายงาน 3(3-0-6) 
 REPORT  WRITING  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE :   NONE 

ึก ารูปแบบ และ ิธีการเขียนรายงาน ร มท้ังฝกการเขียนรายงานรูปแบบตาง ๆ เชน รายงานขา  รายงา

ประชุม และรายงานเชิง ิชาการ เปนตน 

A study of formats and procedures of report writing as well as a practice of various report writing 

such as news reports, minutes, academic papers etc. 

 

06036088 การคิดอยาง ราง รรค 3(3-0-6) 
 CREATIVE  THINKING  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE :   NONE 

เขาใจ า “ค ามคิด ราง รรค” คืออะไร; การคิดแกไขปญ าอยาง ราง รรค ใน ถานการณท่ีกําก มและ

ซับซอน ซ่ึงไม ามารถแกไขไดโดยตรงโดยการใชตรรกะท่ั ไป; การ งเ ริมค ามคิด ราง รรคในระดับบุคคล; การ

เ ริม รางทัก ะในการคิดอยาง ราง รรคใ ผูอ่ืน; ภาพแ ดลอมท่ีช ย งเ ริมค ามคิด ราง รรค; การจัดการค ามคิด

ราง รรคของทีมงานพัฒนาน ัตกรรม; กระบ นการคิดอยาง ราง รรค และทฤ ฎีตางๆ ท่ีเก่ีย ของ 

This course explores approaches to “How might we proceed when confronted by problems, 

situations too ambiguous, complex, or messy or impossible to be addressed directly through logical 

strategies?” It seeks to increase the participants’ understanding of creativity, to improve their creative 

problem-solving skills and to enhance their ability to promote these skills in others, in a variety of 

educational settings. Students participate in activities designed to help develop their own creativity, and 

discuss the creative process from various theoretical perspectives. Readings are on such topics as creative 

individuals, environments that tend to enhance creative functioning, and related educational issues. 

Discussions with artists, scientists and others particularly involved in the creative process focus on their 

techniques, and on ways in which creativity can be nurtured. 

 

 

 

 

 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 
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06036089 การประกอบการ 3(3-0-6) 
 ENTREPRENEURSHIP  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE :   NONE 

ึก าเก่ีย กับผูประกอบการท่ีประ บค าม ําเร็จ ประเภทของผูประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ องคประกอ

การเขียนแผนธรกุ  ิจ กลยทธุ  การดําเนินการธุรกิจใน นาท่ีตางๆ เทคนิคการบริ ารธุรกิจ มัยใ ม   และกรณี ึก

ประกอบการธุรกิจท่ีประ บค าม ําเร็จ 

A study of successful business entrepreneurs, characters of successful entrepreneur, categories of 

entrepreneurs, business set-up, business plan writing, operating strategies, modern techniques in business 

management and case studies of successful entrepreneurship. 

 

06036090 ค ามรูท่ั ไปเกี่ย กับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 GENERAL  BUSINESS  

ิชาบังคับกอน  :  ไมมี 

PREREQUISITE :   NONE 

ึก าค าม มายของกระบ นการบริ าร โดยเปนเนื้อ าในองคการธุรกิจ การใชทรัพยากรทางการบริ ารใ เปน

ประโยชนตอธุรกิจ รูปแบบของการดําเนินงานทางธุรกิจ การจัดองคการ การ รางมนุ ย ัมพันธ ค ามเปนผูนําและก

จูงใจบุคคลภายในองคการ และการนํา ลักการพ้ืนฐานและค ามรูท่ั ไปทางดานการตลาดการบริ ารงานบุคคลก

ารการเงิน และการบัญชีมาใชในการบริ ารธรุกิจขององคการ 

A study of the meaning of administration processes focusing on business, business resources and 

allocation, types of business organization, organizing, human relations, leadership, motivation and the 

implementation of basic principles and general knowledge of marketing, personnel management, finance 

and accounting in the business. 

 

ท.บ. (เทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ) าขา ิชาเทคโนโลยี าร นเท ทางธุรกิจ คณะเทคโนโลยี าร นเท  จล. 


