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รายละเอยีดของหลกัสูตร 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 

สาขาวิชาธุรกจิดิจิทัล 
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัรังสิต 
 คณะบริหารธุรกิจ 

หมวดท่ี 1   ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
  รหสั : 25290681100086 
  ภาษาไทย : หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
  ภาษาองักฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Digital Business  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบณัฑิต (ธุรกิจดิจิทลั) 
  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Business Administration (Digital Business) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทลั) 
  ช่ือยอ่ (ภาษาองักฤษ) : B.B.A. (Digital Business) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกติท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร   126    หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี  

5.2 ประเภทของหลกัสูตร  
 หลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

 5.3 ภาษาที่ใช้   
  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
  รับนกัศึกษาไทยหรือนกัศึกษาต่างชาติ  
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 5.5 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 
เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง 

 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจาก หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 วนัท่ี  **  สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

  ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  
    เม่ือวนัท่ี  *  เดือน ****  พ.ศ. *** 
  ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี   
    เม่ือวนัท่ี  **  เดือน ****  พ.ศ. **** 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปี พ.ศ. 2566 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
        ผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจทลัจะมีองคค์วามรู้ทั้งวิชาการ
และวิชาชีพท่ีสามารถน าไปประกอบอาชีพ ดงัน้ี 

1. นกัออกแบบและดูแลระบบเวบ็ไซต ์
2. นกัพฒันาโปรแกรมบนเวบ็ไซต ์
3. นกัพฒันาธุรกิจดิจิทลั  
4. นกัวางแผนกลยทุธ์การตลาดดิจิทลั 
5. นกัการตลาดออนไลน์ 
6. นกัส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
7. เจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการใหม่ (Start up) 
8. เจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการดา้น IT 
9. ผูดู้แลระบบสารสนเทศในองคก์ร 
10. ผูจ้ดัการโครงการเทคโนโลยดิีจิทลั 
11. เจา้หนา้ท่ีส่ือสารการตลาดดิจิทลั 
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9. ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
  ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวิทยาลยั 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
1. นายณฏัฐยศ   สุริยเสนีย ์ xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัรังสิต 
2549 
M.S. (MICT. (Web 
engineering)) University of 
Western Sydney, Australia. 
2551 

2. นางสาวปาจรีย ์  เหล่ียง
ประดิษฐ์ 

xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2544 
บธ.บ. (การเงิน) 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2561  
บธ.ม. (การจดัการ) มหาวิทยาลยั
รังสิต 2549 
วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยแีละการ
จดัการนวตักรรม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 2557 

3. นางสนธาภรณ์  จิตสมบูรณ์
มิตร 

xxxxxxxxxxxxx  อาจารย ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัรังสิต 2534 
วท.ม. (การจดัการระบบ
สารสนเทศ) สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ 2545 

4. นายณฐัธงชยั ตรีทวีวงศก์ุล xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลยัรังสิต 2533 
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 
มหาวิทยาลยั 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
พบ.ม. (คอมพิวเตอร์) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2539 

5. นายอภิราม ทฬัหวิรุฬห์วงศ ์ xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-ระบบ
สารสนเทศ) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
2532 
วท.ม. (การจดัการระบบ
สารสนเทศ) สถาบนับณัฑิตพฒั
นบริหารศาสตร์ 2546 

6. นางเบญจา  สันติธนานนท ์ xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ ค.บ. (คณิตศาสตร์-เคมี) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2529 
พบ.ม. (สถิติประยกุต)์ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2531 

7. นายพิษณุ สมบูรณ์ xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ ศศ.บ. (สถิติ)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2530 
วท.ม. (สถิติประยกุต)์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2535 

8. นางสาวลดัดาวรรณ์  มณัยา
นนท ์

xxxxxxxxxxxxx อาจารย ์ วท.บ. (สถิติ) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2528 
พบ.ม. (สถิติประยกุต)์ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2532 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต อาคารประสิทธิรัตน์ หมู่บา้นเมืองเอก ถนนพหลโยธิน 
ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี 12000 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั เป็นสาขาวิชาท่ีตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนัท่ี
ส่งผลให้ระบบสังคมชีวิตความเป็นอยู่  และระบบเศรษฐกิจเปล่ียนรูปแบบไป ระบบธุรกิจมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการองคก์รเพื่อให้ไดร้ะบบดิจิทัลท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและทนัสมยักบัธุรกิจแต่
ละขนาด การไดม้าซ่ึงเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีคุณภาพย่อมส่งผลให้การวางแผนและการด าเนินกลยุทธ์ใน
ธุรกิจสามารถบรรลุผลในระดับท่ีตอ้งการรวมถึงการพฒันาไปสู่เทคโนโลยีดิจิทลั  ซ่ึงเร่ิมมีบทบาท
ส าคัญต่อยุคสมยัน้ี ในปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัของทุกภาคส่วน 
ประกอบกบันโยบายของรัฐในดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัไดว้างแผนยทุธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทลั (Digital Economy) เพื่อท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกา้วหนา้ไปได้ทนั
โลกและสามารถแข่งขนัในโลกสมยัใหม่ ประยกุตอ์งคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยเีพื่อรองรับภาคธุรกิจต่างๆ 
สร้างมูลค่าเพิ่มและลดตน้ทุนการผลิตของธุรกิจ รวมถึงการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ดังนั้น 
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั มีจุดมุ่งหมายท่ีจะสอนให้นกัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบังานทางด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและธุรกิจดิจิทลัควบคู่ความรู้ดา้นหลกัการ การจดัการ และโครงสร้างของศาสตร์
ทางธุรกิจ  เพื่อให้สามารถน าธุรกิจดิจิทลัมาประยกุตใ์ชก้บัระบบงานธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
ทางสาขาวิชาไดป้รับปรุงหลกัสูตรของสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั เพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ทนักบัเหตุการณ์
และวิทยาการอนัทนัสมยั ทางสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลัจึงมุ่งเนน้เพื่อให้ความรู้และพฒันานกัศึกษาให้เป็น
บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในทางการจดัการธุรกิจดิจิทลั ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยใน
การพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญรุ่งเรือง 
 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม ท่ีพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรนั้น 
ไดค้  านึงถึงการเปล่ียนแปลงดา้นสังคมยคุการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน การขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจ 
การเงิน และเศรษฐกิจ ดงันั้น สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั จึงมุ่งเนน้ท่ีจะผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจใน
องคค์วามรู้พื้นฐานท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการบริหารธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเพื่อให้บณัฑิตมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็น
ผูน้ าในการพฒันาประเทศ เพื่อช่วยในการพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญรุ่งเรือง 
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12.   ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของ
สถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
  12.1.1 จดัการเรียนการสอนซ่ึงรับผิดชอบโดยวิทยาลยั/คณะต่างๆ ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
  12.1.2 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลกัสูตรในเชิงรุกท่ีมีศกัยภาพและการปรับเปล่ียนไดต้ามวิวฒันาการดา้นเทคโนโลยี  และรองรับการ
แข่งขนัทางธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพฒันาให้นกัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกบังานทางดา้นการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์การบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล การดูแลระบบ
เครือข่ายเบ้ืองตน้ และการวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจ การสร้างงานกราฟิก เคร่ืองมือและการท า
การตลาดออนไลน์ การสร้างเน้ือหาส าหรับส่ือสังคมออนไลน์ การเขียนโปรแกรรมเบ้ืองตน้ส าหรับ
ธุรกิจดิจิทลั และการศึกษานวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ทางดา้นธุรกิจดิจิทลั  นอกจากน้ีทางสาขายงั
มุ่งเนน้การสอนให้นกัศึกษาเขา้ใจถึงหลกัการบริหารงานทั้งในบริษทัและองคก์ารต่าง ๆ ดว้ยการลงมือ
ปฏิบติัจริง ทั้งน้ีสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั ไดป้รับปรุงหลกัสูตรของสาขาฯ เพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ทนักบั
เหตุการณ์และวิทยาการอนัทนัสมยัซ่ึงมีการปรับเปล่ียนไป ณ ขณะเวลานั้น 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
   คณะบริหารธุรกิจไดด้ าเนินการให้การพฒันาหลกัสูตรของคณะทุกหลกัสูตร สอดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั ท่ีเน้นการเป็นสถาบนัการเรียนรู้พลวตัระดบัแนวหน้าในการผลิตบัณฑิต 
และพฒันาบุคลากรท่ีมีมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา และการสร้างความเป็นเลิศในการประยุกต์
เทคโนโลยแีละพฒันานวตักรรม ทั้งยงัเป็นภาระหน่ึงในพนัธกิจของมหาวิทยาลยัท่ีมีไวด้งัน้ี 

12.2.1 ผลิตบณัฑิตและพฒันาบุคลากร 
12.2.2 ศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาความรู้และนวตักรรม 
12.2.3 บริการวิชาการแก่สังคม 
12.2.4 พฒันาองคก์ารธรรมาภิบาล 
12.2.5 เพิ่มขีดความสามารถของระบบและกลไกการประกนัคุณภาพและการจดัการความรู้ 
12.2.6 ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
1.2.2.7 ประยกุตเ์ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและพฒันานวตักรรม 
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13. ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชาอ่ืน (เช่น รายวิชาท่ีเปิด
สอนเพ่ือให้บริการวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากวิทยาลยั/คณะ/ภาควิชาอ่ืน) 

 13.1 รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนโดยวิทยาลยั/คณะ/สถาบัน อ่ืน 
  มี 2 ส่วน 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 รายวิชาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนให้วิทยาลยั/คณะ/สถาบัน  อ่ืนต้องมาเรียน 
13.2.1 รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั นกัศึกษา

หลกัสูตรอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
13.2.2 วิชาโท 

13.3 การบริหารจัดการ 
 ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรซ่ึงมีหัวหน้าหลกัสูตรเป็นผูรั้บผิดชอบ

หลักโดยท างานประสานกับคณบดีคณะบริหารธุรกิจ การด าเนินงานด้านวิชาการเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัและประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลยัรังสิต และอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ของฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลยั และหัวหน้า/อาจารยป์ระจ าสาขาฯ ประสานงานกับฝ่ายวิชาการของคณะ อาจารย์
ผูแ้ทนจากสถาบนัภาษา คณะ/สถาบนั/วิทยาลยัต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัในเร่ืองของการจดัตาราง
เรียนและสอบ โดยใหค้วามร่วมมือในดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
  ปรัชญา :  มหาวิทยาลยัรังสิต สร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีใหแ้ก่สังคม 
  ปณิธาน : มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งมั่นท่ีจะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีตรงกับความ
ตอ้งการในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการออกแบบและการจดัการ ให้
บณัฑิตเป็นผูท่ี้เพียบพร้อมด้วยความรู้ ทกัษะ จริยธรรม คุณธรรม มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล และมีความ
มัน่ใจท่ีจะสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่ประเทศและแก่ตนเอง 
  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั เป็นสาขาวิชาท่ีตระหนกัถึงการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในปัจจุบนัท่ีส่งผลใหร้ะบบสังคม ชีวิตความเป็นอยู ่และระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนรูปแบบไป ระบบธุรกิจมี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศขององคก์ารเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ี
ถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละทนัสมยั ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อการด าเนินงานขององค์การ 
ท าให้องค์การมีความตอ้งการบุคลากรดา้นเทคโนโลยีท่ีมีความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์ ผสมผสานกบั
ความรู้เก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ และศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาระบบสารสนเทศขององค์การ 
เพื่อใหบ้ณัฑิตมีความรู้ทนักบัเหตุการณ์และวิทยาการอนัทนัสมยั 
 1.2 ความส าคัญ 
 การศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลัในระดบัปริญญาตรี นบัวา่เป็นการพฒันารากฐานท่ีส าคญัดา้น
หน่ึง โดยหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งสร้างความรู้  ความเขา้ใจ  และทกัษะในด้านคอมพิวเตอร์และ
หลักการทางด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลกัการพื้นฐานทางศาสตร์
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกบัการสอนหลกัการการท าธุรกิจ การบริหารจดัการองคก์รธุรกิจ โดยเสริมสร้าง
ศกัยภาพใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไปประยกุต์รวม
กบัความรู้ทางดา้นธุรกิจ เพื่อใช้ความรู้ความสามารถและทกัษะในการวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ การ
เลือกและจดัท าระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจนั้นๆ ตลอดจนบริหารจดัการให้มีการใช้
ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ียงัมุ่งเน้นทักษะการท างานเป็นทีม และความ
รับผิดชอบในการท างาน นอกจากน้ียงัส่งเสริมและสนับสนุน ท่ีจะให้บณัฑิตมีแนวคิดของการเป็น
ผูป้ระกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกดว้ย 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
  1.3.1 เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกิจดิจิทลัสามารถออกไปปฏิบติังาน
ในองคก์ารของภาคเอกชน ภาครัฐ และองคก์ารในรูปแบบต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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  1.3.2 เพื่อให้บณัฑิตมีความรู้และความเขา้ใจในแนวคิดของการเป็นผูป้ระกอบการ และมี
ความสามารถท่ีจะเป็นผูป้ระกอบการในอนาคตได ้
  1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถท่ีจะศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้ นทั้ งในและ
ต่างประเทศ ในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.3.4 เพื่อให้บณัฑิตมีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และเป็นผูน้ าในการพฒันาประเทศ 
2. แผนพฒันาปรับปรุง 

การพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลกัสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจ
ดิจิทลั ใหมี้มาตรฐานไม่ต ่าวา่
ท่ี สกอ.ก าหนด 

- พฒันาหลกัสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลกัสูตรในระดบัสากล 
- ติตตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ   

- เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลกัสูตร 

- มคอ.7 
-  ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อด 
คลอ้ง กบัความตอ้งการของ
ธุรกิจ และการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความตอ้งการของผูป้ระกอบ-
การดา้นธุรกิจดิจิทลั 

-  รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบ้ณัฑิต
ของผูป้ระกอบการ 

-  ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจ
ในดา้นทกัษะ ความรู้ ความ 
สามารถในการท างาน โดย
เฉล่ียในระดบัดี 

- พฒันาบุคลากรดา้นการเรียน
การสอนและการบริการ
วิชาการ ใหมี้ประสบการณ์
จากการน าความรู้ทางดา้น
ธุรกิจดิจิทลัไปปฏิบติังานจริง 

- สนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละ
บุคลากรเขา้อบรม/สัมมนาใน
หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก 

-  ส่งเสริมใหอ้าจารยมี์ผลงาน
ทางวิชาการ โดยการท าวิจยั 
ต ารา และบทความทาง
วิชาการ 
- สนบัสนุนอาจารยแ์ละ
บุคลากร ใหท้ างานบริการ
วิชาการแก่องคก์ารภายนอก 

-  การเขา้ร่วมอบรม/สัมมนา 
-  ผลงานทางวิชาการ ใน
งานวิจยั ต ารา และบทความ
ทางวิชาการ 

-  ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารยใ์นหลกัสูตร 

-  หนงัสือเชิญให้อาจารยเ์ป็น
วิทยากรในการประชุม
วิชาการ 
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การพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี้ 
-  พฒันาการเรียนรู้ของ
นกัศึกษา 

-  ส่งเสริมการเรียนรู้ ความคิด
สร้างสรรของนกัศึกษา 

-  การเขา้ร่วมกิจกรรมของ
นกัศึกษา 

-   การจดัท าและประกวดแผน
ธุรกิจของนกัศึกษา 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์    

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ซ่ึงมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
2. การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  เรียนวนัจนัทร์ ถึงวนัศุกร์   เวลา  09.00 น.  ถึง  18.00 น. 
  ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน สิงหาคม ถึง ธนัวาคม 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรของระทรวงศึกษาธิการ

หรือเทียบเท่า และมหาวิทยาลยัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเขา้รับศึกษา 
2.2.2 ผา่นการคดัเลือกเขา้เป็นนกัศึกษาตามระเบียบการคดัเลือกของมหาวิทยาลยัรังสิต 
2.2.3 ไม่เป็นผูท่ี้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะ

ความผิดทางวินยั 
2.2.4 มีสุขภาพแขง็แรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
2.2.5 ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุก เวน้แต่ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดอนัเป็นลหุ

โทษ 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 ปัญหาการปรับตวัจากการเรียนในระดบัมธัยมศึกษามาเป็นระดบัมหาวิทยาลยั  
  2.3.2 ปัญหาการใชภ้าษาองักฤษในหอ้งเรียน  
  2.3.3 ปัญหาความรู้พื้นฐานทางดา้นคณิตศาสตร์ 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  2.4.1 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนในระดับ
มธัยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลยั ทางคณะจะจดัให้มีการติดตามดูแลมากเป็น
พิเศษโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา   
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  2.4.2 กลยทุธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นภาษาองักฤษและพื้นฐานคณิตศาสตร์ ถา้
นกัศึกษามีพื้นฐานทางภาษาองักฤษและคณิตศาสตร์ไม่ดีพอทางคณะจะมีการจดัอบรม
วิชาดงักล่าวในภาคฤดูร้อนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนกัศึกษา 
ชั้นปี 

จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีท่ี 1 50 50 60 70 80 
ชั้นปีท่ี 2 - 45 45 55 65 
ชั้นปีท่ี 3 - - 42 42 53 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 40 40 
รวม 50 95 147 207 238 

คาดวา่จะจบการศึกษา - - - 38 40 
    2.6   งบประมาณตามแผน 
  ใชง้บประมาณ  ดงัน้ี 
  งบบุคลากร    2,940,000 บาท 
   หมวดเงินเดือน 2,940,000  บาท 
   หมวดค่าจา้งประจ า -  บาท 
  งบด าเนินการ   1,270,000 บาท 
   หมวดค่าตอบแทน 380,000  บาท 
   หมวดค่าใชส้อย 450,000  บาท 
   หมวดค่าวสัดุ 40,000  บาท 
   หมวดสาธารณูปโภค 400,000  บาท 
  งบลงทุน    250,000 บาท 
   หมวดครุภณัฑ ์ 250,000  บาท 
     รวมทั้งส้ิน 4,460,000 บาท 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (e-Learning) 
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   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. 2546 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร   
  3.1.1 จ านวนหน่วยกติ   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 126  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร   
  3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    30 หน่วยกติ  
   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปแบ่งโครงสร้างหลกัสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดงัน้ี 
   กลุ่มท่ี 1  และ กลุ่มท่ี 2   จ านวนหน่วยกติรวม  15  หน่วยกติ   แบ่งเป็น 
  กลุ่มท่ี  1  อตัลกัษณ์มหาวิทยาลยั (RSU Identity)   3  หน่วยกิต 
  กลุ่มท่ี  2  ความเป็นสากลและการส่ือสาร      12   หน่วยกิต 
   (Internationalization and Communication)    

   โดยกลุ่มท่ี   2   แบ่งออกเป็น   2   กลุ่มวิชา    ดงัน้ี 
       กลุ่ม  2.1  กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ  (English Language) 6   หน่วยกิต 
   กลุ่ม  2.2  กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหวา่งประเทศ  6  หน่วยกิต 
      (International Language and International Experience)   
   กลุ่มท่ี 3  ถึง  กลุ่มท่ี  8   จ านวนหน่วยกติรวม  15  หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มท่ี  3  ถึงกลุ่มท่ี  8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

  กลุ่มท่ี  3 ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) 
    กลุ่มท่ี  4  ศิลปะและวฒันธรรม  (Arts and Culture) 
    กลุ่มท่ี  5  ผูป้ระกอบการนวตักรรม  (Innovative Entrepreneurship)             

   กลุ่มท่ี  6  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  (Digital Media Literacy) 
    กลุ่มท่ี  7  หลกัคิดวิทยาศาสตร์  (Essence of Science) 
    กลุ่มท่ี  8  อาร์เอสย ูมาย-สไตล ์ (RSU My-Style) 
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  3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกติ   ประกอบด้วย 
    1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  39 หน่วยกิต 
    2) วิชาชีพ 51 หน่วยกิต 
     ก. วิชาชีพ-บงัคบั  36 หน่วยกิต 
     ข. วิชาชีพ-เลือก  15 หน่วยกิต 
 
  3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
    เลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัรังสิต 
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3.1.3 รายวิชาในหลกัสูตร     
   3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกติ 

  1)  กลุ่มท่ี 1     อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity) 
       นักศึกษาจะต้องเรียนกลุ่มวิชา RSU Identity จ านวน  3   หน่วยกิต นักศึกษาจะต้อง 
เรียนวิชาสังคมธรรมาธิปไตย  2 หน่วยกิต   และเลือกเรียนรายวิชาอีก 1 หน่วยกิต ดังนี ้   

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย       2(2-0-4) 

(Social Dharmacracy) 
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 

(Sports for Health)     
 

  2)  กลุ่มท่ี 2    ความเป็นสากลและการส่ือสาร   
       (Internationalization and Communication)   
     นกัศึกษาจะตอ้งเรียนวิชาภาษาองักฤษจาก 2.1 จ านวน 6 หน่วยกิต และให้เลือกเรียน
อีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชา 2.2 
2.1)    กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ (English Language)                  

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ENL 124 ปรับพื้นฐานภาษาองักฤษ       3(2-2-5)               

(English Bridging)  
ENL 125        ภาษาองักฤษเพื่อทศันาโลก      3(2-2-5) 

(English for Global Exploration )  
ENL 126 ภาษาองักฤษในบริบทของเทคโนโลย ีการบนัเทิงและการออกแบบ  3(2-2-5) 
  (English in TED - Technology, Entertainment, and Design) 
2.2)    กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ  
 (International Language and International Experience) 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ENL 127 ภาษาองักฤษในการท างาน         3(2-2-5) 

(English at Work)  
ENL 128 การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ     3(2-2-5) 
  (Presentations in English) 
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ENL 129        ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม      3(2-2-5) 
  (English for Meetings) 
THA 126  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร       3(2-2-5) 
  (Thai Language for Communication) 
RSU 127 ลุยโลกอินเตอร์        3(2-2-5) 
  (Intercultural Communication) 
RSU 128  ไทยมองเทศ เทศมองไทย       3(2-2-5) 
  (Intercultural Communication in Thai Community) 
RSU 129 สู่โลกกวา้ง                                                                                            3(0-35-18) 
  (Intercultural Communication in World Community) 
JPN 101 ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 

(Japanese for Everyday Communication I) 
JPN 102 ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-2-5) 

   (Japanese for Everyday Communication II) 
JPN 110 ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 

(Japanese Language and Culture for Communication) 
CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 

(Chinese for Everyday Communication I) 
CHN 102 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-2-5) 

(Chinese for Everyday Communication II) 
CHN 110   ภาษาและวฒันธรรมจีนเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 

(Chinese Language and Culture for Communication)  
FRN 101     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 1                            3(2-2-5) 

(French for Beginners I)       
FRN 102 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 2      3(2-2-5) 

(French for Beginners II)  
FRN 110 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสาร    3(2-2-5) 

(French Language and Culture for Communication) 
ISL 111   ภาษาอาหรับเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 

(Arabic  for Everyday Communication I) 
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ISL 112    ภาษาอาหรับเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                                       3(2-2-5) 
(Arabic for Everyday Communication II) 

ISL 113   ภาษาอาหรับและวฒันธรรมของประเทศในโลกมุสลิม   3(2-2-5) 
(Arabic Language and Culture in Muslim Countries) 

KOR 101  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-2-5) 
(Korean for Everyday Communication I) 

KOR 102  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-2-5) 
  (Korean for Everyday Communication II) 

KOR 110  ภาษาและวฒันธรรมเกาหลีเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 
  (Korean Language and Culture for Communication) 

RUS 101 ภาษารัสเซียส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน      3(2-3-6) 
(Russian for Beginners)  

RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวนั      3(2-2-5) 
(Russian for Daily Life)  

RUS 110  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซียเพื่อการส่ือสาร     3(2-2-5) 
  (Russian Language and Culture for Communication) 

SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-3-6)    
(Spanish for Everyday Communication I) 

SPN 102 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2     3(2-3-6) 
(Spanish  for Everyday Communication II) 

SPN 110 ภาษาและวฒันธรรมสเปนเพื่อการส่ือสาร     3(2-3-6) 
    (Spanish Language and Culture for Communication) 

GER 121 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1     3(2-3-6) 
(German for Everyday Communication I) 

GER 122  ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                     3(2-3-6) 
          (German for Everyday Communication II) 

GER 110 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร                3(2-3-6) 
               (German Language and Culture for Communication) 

SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                       3(2-3-6) 
(Swedish for Everyday Communication I) 
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SWD 122 ภาษาสวีดิชเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                      3(2-3-6) 
(Swedish for Everyday Communication II) 

SWD 110 ภาษาและวฒันธรรมสวีเดนเพื่อการส่ือสาร                3(2-3-6) 
(Swedish Language and Culture for Communication) 

VTN 101 ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                   3(2-2-5) 
(Vietnamese for Everyday Communication I) 

VTN 102 ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                   3(2-2-5) 
(Vietnamese for Everyday Communication II) 

VTN 110 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนามเพื่อการส่ือสาร               3(2-2-5) 
(Vietnamese Language and Culture for Communication) 

MLY 101 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1               3(2-2-5) 
(Malay for Everyday Communication I) 

MLY 102 ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                     3(2-2-5) 
(Malay for Everyday Communication II) 

MLY 110 ภาษาและวฒันธรรมมลายเูพื่อการส่ือสาร                3(2-2-5) 
(Malay Language and Culture for Communication) 

BHS 101 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1    3(2-2-5) 
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication I) 

BHS 102 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2    3(2-2-5) 
(Bahasa Indonesia for Everyday Communication II) 

BHS 110 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร               3(2-2-5) 
(Indonesia Language and Culture for Communication) 

LAO 101 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                          3(2-2-5) 
(Lao for Everyday Communication I)  

LAO 102 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                          3(2-2-5) 
(Lao for Everyday Communication Uses II) 

LAO 110 ภาษาและวฒันธรรมลาวเพื่อการส่ือสาร                3(2-2-5) 
(Lao Language and Culture for Communication) 

BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                          3(2-2-5) 
(Burmese for Everyday Communication I)  
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BRM 122 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2                          3(2-2-5) 
(Burmese for Everyday Communication II)  

BRM 110 ภาษาและวฒันธรรมพม่าเพื่อการส่ือสาร                3(2-2-5) 
(Burmese Language and Culture for Communication) 

   

 3) กลุ่มท่ี 3     ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม 
            (Leadership and Social Responsibility) 
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก           3(2-2-5) 
  (Science of Love ) 
RSU 131 ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง       3(2-2-5) 
  (Leadership for Changes) 
RSU 132 การรู้เท่าทนัการคอร์รัปชัน่      3(2-2-5) 
  (Corruption Literacy) 
RSU 133 ศาสตร์พระราชา        3(2-2-5) 
  (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy) 
RSU 134 กฎหมายตอ้งรู้        3(2-2-5) 
  (Legal Awareness) 
RSU 135 การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข                                         3(2-2-5) 
  (Happy Life and Society Design) 
 4) กลุ่มท่ี 4     ศิลปะและวัฒนธรรม 

          (Arts and Culture)    
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  

      จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 140            ชีวิตในต่างแดนกบัการส่ือสารขา้มวฒันธรรม             3(0-35-18) 
                           (Intercultural Communication through Overseas Experiences) 
RSU 141             สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน                  3(3-0-6) 
                           (Seminars in Overseas Experiences) 
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RSU 142             ศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวิต     3(3-0-6) 
                           (Sciences and Arts of Living) 
RSU 143             ปทุมธานีศึกษา        3(3-0-6) 
                           (Pathum Thani Study) 
RSU 144             คนตน้แบบ                3(3-0-6) 
                           (Idol Studies) 
RSU 145             ส่ือสะทอ้นชีวิต           3(3-0-6) 
                           (Life Reflection Through Media) 
RSU 146            รู้ทนัโลก            3(3-0-6) 
                           (World Society Awareness) 
RSU 147             ความเป็นไทย         3(2-2-5) 
                           (Thainess) 
RSU 148            ไทยในส่ือ          3(2-2-5) 
                           (Thai Dimensions in Media) 
RSU 149  วฒันธรรมวิจกัษ ์       3(2-2-5) 
                           (Cultural Appreciation)   
RSU 240            ศิลปะการท างานต่างวฒันธรรม                                       3(2-2-5) 
                           (Arts of Working with Foreigners) 
RSU 241             วิถีอาเซียน 1                                  3(2-2-5)                                             
                  (Introduction to Passage to ASEAN: P2A1 ) 
RSU 242             วิถีอาเซียน 2                           3(2-2-5)                   
  (Passage to ASEAN Experiences: P2A2 )  
RSU 243  ความสร้างสรรคใ์นงานศิลป์      3(2-2-5)    
   (Creativity in the Arts) 
   
 5) กลุ่มท่ี 5     ผู้ประกอบการนวัตกรรม   

        (Innovative Entrepreneurship)    
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
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จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 150  การจดัการเชิงสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
  (Creative Management) 
RSU 151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพัและการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ  3(1-4-4)  
  (Startup and Entrepreneurship Experiences)  
RSU 152 การคิดนอกกรอบ       3(2-2-5) 
  (Lateral Thinking) 
RSU 153 ผูป้ระกอบการไลฟ์สไตล ์      3(2-2-5) 
  (Lifestyle Entrepreneurship) 
RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั                                          3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship Concept in Digital Economy) 
   

 6) กลุ่มท่ี 6     รู้เท่าทันส่ือดิจิทัล 

        (Digital Media Literacy)    
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือก
วิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 160  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั       3(2-2-5) 
  (Digital Media Literacy) 
RSU 161       การออกแบบและผลิตส่ือดิจิทลั      3(2-2-5) 

(Design and Production of Media) 
 
 7) กลุ่มท่ี 7     หลักคิดวิทยาศาสตร์ 

        (Essence of Science)    
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 170 หลกัคิดวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 

(Essence of Science)       
RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข        3(2-2-5) 

(Healthy Life-Styles)      
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RSU 172 ชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม      3(2-2-5) 
  (Environment -friendly Life) 
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ       3(2-2-5) 
  (Nutrition and Health Promotion) 
RSU174   การออกแบบสรีระ        3(2-2-5) 
      (Physical Body Design) 
 
                     8)      กลุ่มท่ี 8     อาร์เอสยู มาย-สไตล์  
        (RSU My-Style)    
  นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะ
เลือกวิชาไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 
                    จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU 180 รังสิตมาย-สไตล ์       3(1-4-4) 

(RSU My-Style)      
RSU 181  นนัทนาการ         3(2-2-5) 
  (Recreation) 
RSU 182 การพฒันาความสามารถพิเศษ                   3(2-2-5) 
  (Talents Development) 
RSU 183       การปฏิบติังานช่างดว้ยตนเอง         3(2-2-5) 
  (D.I.Y.) 
RSU 184            คนต่างรุ่นในสังคมสูงวยั       3(2-2-5)  
  (Cross Generations in Aging Society) 
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  3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกติ   ประกอบด้วย 
  1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  39 หน่วยกติ  

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ACC 100 การบญัชีการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Accounting)  
ACC 103 การบญัชีเพื่อการจดัการ 

(Managerial Accounting) 
3(3-0-6) 

ACC 315 การภาษีอากร 
(Taxation) 

3(3-0-6) 

DBS 101 นวตักรรมเทคโนโลยแีละการจดัการธุรกิจดิจิทลั 
(Innovation Technology and Digital Business Management)  

3(3-0-6) 
 

DBS 201 เทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับธุรกิจ 
(Digital Technology for Business) 

3(3-0-6) 
 

DMR 201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing)  

ECO 111 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Principles of Economics)  
FIN 201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Finance)  
HRM 201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
 (Human Resource Management)  
LSM 202 การจดัการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 (Operations Management)  
LSM 203 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Statistical Analysis for Business Decisions)  
MGT 200 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 

 (Entrepreneurship)  
MGT 202 องคก์ารและการจดัการ 3(3-0-6) 
 (Organization and Management)  
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2) วิชาชีพ  51 หน่วยกติ 
   ก. วิชาชีพ-บังคับ  36 หน่วยกติ 
 

      จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกส าหรับธุรกิจดิจิทลั    3(3-0-6) 
 (Graphic Design for Digital Business)  
DBS 121 ออกแบบเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั     3(3-0-6) 
 (Website and Application Design)  
DBS 211 การตลาดและการพาณิชยดิ์จิทลัเชิงค านวณ    3(3-0-6) 
 (Computational Digital Marketing and Commerce)  
DBS 212 กฎหมาย จริยธรรมและการจดัการความปลอดภยั   3(3-0-6) 
 ของขอ้มูลทางธุรกิจดิจิทลั 

(Law, Ethics and Data Security Management in Digital Business) 
DBS 311 การจดัการธุรกิจดิจิทลัและการสร้างแบรนด์    3(3-0-6) 
 (Digital Business Management and Branding Management)  
DBS 312 การสร้างเน้ือหาดิจิทลัและการตลาดดิจิทลัผา่นส่ือสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 
 (Digital Content and Social Media Marketing)  
DBS 323 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั     3(3-0-6) 
 (Artificial Intelligence for Digital Business) 
DBS 412 นวตักรรมและกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั       3(3-0-6) 
 (Innovation and Digital Business Strategy)  
DBS 415   การตลาดผา่นส่ือโฆษณาดิจิทลัและการวิเคราะห์ขอ้มูล   3(3-0-6) 
                   (Digital Ads Marketing and Data Analytics) 
DBS 490* สัมมนาธุรกิจดิจิทลั        3(3-0-6) 

(Seminar in Digital Business)  
LWB 480** กฎหมายกบัการบริหารธุรกิจ      2(2-0-4) 
 (Law and Business Administration)  
BBA 492** สหกิจศึกษา  6(0-35-18) 
 (Cooperative Education)  
BBA 498**  การฝึกงาน 1(0-35-18) 
 (Internship)  
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MGT 424** โครงงานทางการบริหารธุรกิจ     3(3-0-6) 
 (Business Project)  

 
หมายเหต ุ  * วิชา DBS 490 สัมมนาธุรกิจดิจิทลั สอนเป็นภาษาองักฤษ           
 **   นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนรายวิชา BBA 492 สหกิจศึกษา นกัศึกษาไม่ตอ้งเรียนรายวิชา

ดงัต่อไปน้ี 
      LWB 480  กฎหมายกบัการบริหารธุรกิจ   
       MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ และ 
      BBA 498  การฝึกงาน  
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   ข. วิชาชีพ-เลือก  15 หน่วยกติ 
   ให้นักศึกษาเลือกศึกษา 5 รายวิชาต่อไปน้ี หรือเลือกศึกษารายวิชาอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ
บริหารธุรกิจ หรือกลุ่มวิชาโทของวิทยาลยั/คณะ/สถาบนัท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัรังสิต ทั้งน้ี โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
       จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

DBS 313 การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทลั      3(3-0-6) 
   (Digital Business Project Management)  

DBS 314 การวิจยัพื้นฐานทางธุรกิจดิจิทลั      3(3-0-6) 
   (Basic Research in Digital Business)  

DBS 322 อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงส าหรับธุรกิจดิจิทลั     3(3-0-6) 
   (Internet of Things for Digital Business)  

DBS 332 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับธุรกิจดิจิทลั    3(3-0-6) 
   (Decision Support Systems for Digital Business)  

DBS 333 การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่      3(3-0-6) 
   (Big Data Management)  

DBS 411      เคร่ืองมือดิจิทลัส าหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์   3(3-0-6) 
                   (Digital Tools for Marketing and Branding) 

DBS 413 แนวโนม้ธุรกิจดิจิทลั           3(3-0-6) 
   (Digital Business Trend)  

DBS 414 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจดิจิทลั          3(3-0-6) 
   (Special Topics in Digital Business)  
 
  3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
    เลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัรังสิต 
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  3.1.3.4  กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกติ    
      ส าหรับนกัศึกษาต่างสาขาวิชา หรือต่างวิทยาลยั/คณะท่ีตอ้งการจะศึกษา
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลัเป็นวิชาโท ใหศึ้กษารายวิชาต่อไปน้ีจ านวน 15 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
DBS 101 นวตักรรมเทคโนโลยแีละการจดัการธุรกิจดิจิทลั    3(3-0-6) 

   (Innovation Technology and Digital Business Management)  
DBS 201 เทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับธุรกิจ      3(3-0-6) 

(Digital Technology for Business)  
DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกส าหรับธุรกิจดิจิทลั    3(3-0-6) 

   (Graphic Design for Digital Business)   

DBS 211 การตลาดและการพาณิชยดิ์จิทลัเชิงค านวณ     3(3-0-6) 
   (Computational Digital Marketing and Commerce)  

DBS 311 การจดัการธุรกิจดิจิทลัและการสร้างแบรนด์    3(3-0-6) 
  (Digital Business Management and Branding Management) 
DBS 312 การสร้างเน้ือหาดิจิทลัและการตลาดดิจิทลัผา่นส่ือสังคมออนไลน์  3(3-0-6) 
  (Digital Content and Social Media Marketing)  
DBS 322 อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงส าหรับธุรกิจดิจิทลั     3(3-0-6) 

   (IoT for Digital Business)  
DBS 333 การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่      3(3-0-6) 

   (Big Data Management)  
DBS 411      เคร่ืองมือดิจิทลัส าหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์   3(3-0-6) 
                   (Digital Tools for Marketing and Branding) 

DBS 412 นวตักรรมและกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั       3(3-0-6) 
   (Innovation and Digital Business Strategy)  

DBS 413 แนวโนม้ธุรกิจดิจิทลั           3(3-0-6) 
    (Digital Business Trend)  

DBS 414 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจดิจิทลั         3(3-0-6) 
   (Special Topics in Digital Business)   
       DBS 415      การตลาดผ่านส่ือโฆษณาดิจิทลัและการวิเคราะห์ขอ้มูล   3(3-0-6) 

                    (Digital Ads Marketing and Data Analytics) 
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา   
1) แผนการศึกษาปกติ   

ระบบทวิภาค 
 

ช้ันปีท่ี 1 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา                                 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ENL  _ _ _ กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ (1)  3(2-2-5) 
XXX _ _ _ กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (1)  
3(2-2-5) 

RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย 2(2-0-4) 
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
DBS 101 นวตักรรมเทคโนโลยแีละการจดัการธุรกิจดิจิทลั 3(3-0-6) 
DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกส าหรับธุรกิจดิจิทลั 3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

ENL _ _ _ กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ (2) 3(2-2-5) 
RSU_ _ _ หลกัคิดวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
ACC 100 การบญัชีการเงิน 3(3-0-6) 
MGT 202 องคก์ารและการจดัการ 3(3-0-6) 
DBS 121 ออกแบบเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั 3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 2 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา                         จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU_ _ _ ผูป้ระกอบการนวตักรรม   3(2-2-5) 
RSU_ _ _ กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหวา่ง

ประเทศ (2) 
3(2-2-5) 

DMR 201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
DBS 201 เทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
DBS 211 การตลาดและการพาณิชยดิ์จิทลัเชิงค านวณ 3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

RSU_ _ _ รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  3(2-2-5) 
ACC 103 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
HRM 201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
MGT 200 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
DBS 212 กฎหมาย จริยธรรมและการจดัการความปลอดภยั  

ของขอ้มูลทางธุรกิจดิจิทลั 
3(3-0-6) 

                                                      รวม 15     หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา                         จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU_ _ _ ศิลปะและวฒันธรรม 3(2-2-5) 
FIN 201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
LSM 202 การจดัการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
DBS 311 การจดัการธุรกิจดิจิทลัและการสร้างแบรนด์ 3(3-0-6) 
DBS 312 การสร้างเน้ือหาดิจิทลัและการตลาดดิจิทลัผา่นส่ือ

สังคมออนไลน์ 
3(3-0-6) 

XXX_ _ _ กลุ่มวิชาชีพเลือก (1) 3(3-0-6) 
รวม 18 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

RSU_ _ _ ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
ACC 315 การภาษีอากร 3(3-0-6) 
ECO 111 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
DBS 323 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั 3(3-0-6) 
XXX_ _ _ กลุ่มวิชาชีพเลือก (2) 3(3-0-6) 
XXX_ _ _ กลุ่มวิชาชีพเลือก (3) 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 

BBA 498  การฝึกงาน 1(0-35-18) 
                                                                                         รวม  1           หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 4 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา                         จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
LSM 203 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
DBS 415   การตลาดผา่นส่ือโฆษณาดิจิทลัและการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

3(3-0-6) 

DBS 412 นวตักรรมและกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั    3(3-0-6) 
DBS 490 สัมมนาธุรกิจดิจิทลั 3(3-0-6) 
XXX_ _ _ กลุ่มวิชาชีพเลือก (4) 3(3-0-6) 
XXX_ _ _ กลุ่มวิชาชีพเลือก (5) 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

LWB 480 กฎหมายกบัการบริหารธุรกิจ 2(2-0-4) 
MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 
XXX_ _ _ กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) 
XXX_ _ _ กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) 

รวม 11 หน่วยกติ 
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   2) แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาสหกจิศึกษา  
ระบบทวิภาค  
 

ช้ันปีท่ี 1 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา                                 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ENL  _ _ _ กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ (1)  3(2-2-5) 
XXX _ _ _ กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์

ระหวา่งประเทศ (1)  
3(2-2-5) 

RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย 2(2-0-4) 
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 
DBS 101 นวตักรรมเทคโนโลยแีละการจดัการธุรกิจดิจิทลั 3(3-0-6) 
DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกส าหรับธุรกิจดิจิทลั 3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

ENL _ _ _ กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ (2) 3(2-2-5) 
RSU_ _ _ หลกัคิดวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 
ACC 100 การบญัชีการเงิน 3(3-0-6) 
MGT 202 องคก์ารและการจดัการ 3(3-0-6) 
DBS 121 ออกแบบเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั 3(3-0-6) 

รวม 15 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 2 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา                         จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU_ _ _ ผูป้ระกอบการนวตักรรม   3(2-2-5) 
RSU_ _ _ กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหวา่ง

ประเทศ (2) 
3(2-2-5) 

DMR 201 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 
DBS 201 เทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
DBS 211 การตลาดและการพาณิชยดิ์จิทลัเชิงค านวณ 3(3-0-6) 
DBS 212 กฎหมาย จริยธรรมและการจดัการความปลอดภยั  

ของขอ้มูลทางธุรกิจดิจิทลั 
3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

RSU_ _ _ รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  3(2-2-5) 
ACC 103 การบญัชีเพื่อการจดัการ 3(3-0-6) 
HRM 201 การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 
MGT 200 การเป็นผูป้ระกอบการ 3(3-0-6) 
XXX_ _ _ กลุ่มวิชาชีพเลือก (1) 3(3-0-6) 
XXX_ _ _ กลุ่มวิชาชีพเลือก (2) 3(3-0-6) 
                                                      รวม 18     หน่วยกติ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
34 

ช้ันปีท่ี 3 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา                         จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
RSU_ _ _ ศิลปะและวฒันธรรม 3(2-2-5) 
FIN 201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
LSM 202 การจดัการการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
DBS 311 การจดัการธุรกิจดิจิทลัและการสร้างแบรนด์ 3(3-0-6) 
DBS 312 การสร้างเน้ือหาดิจิทลัและการตลาดดิจิทลัผา่นส่ือ

สังคมออนไลน์ 
3(3-0-6) 

XXX_ _ _ กลุ่มวิชาชีพเลือก (3) 3(3-0-6) 
รวม 18 หน่วยกติ 

 
ภาคการศึกษาท่ี 2  
 

RSU_ _ _ ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
ACC 315 การภาษีอากร 3(3-0-6) 
ECO 111 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
DBS 323 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั 3(3-0-6) 
XXX_ _ _ กลุ่มวิชาชีพเลือก (4) 3(3-0-6) 
XXX_ _ _ กลุ่มวิชาชีพเลือก (5) 3(3-0-6) 
   

รวม 18 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 4 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

รหสัวิชา ช่ือวิชา                         จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
LSM 203 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
DBS 415   การตลาดผา่นส่ือโฆษณาดิจิทลัและการวิเคราะห์

ขอ้มูล 

3(3-0-6) 

DBS 412 นวตักรรมและกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั    3(3-0-6) 
DBS 490 สัมมนาธุรกิจดิจิทลั 3(3-0-6) 
XXX_ _ _ กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) 
XXX_ _ _ กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

BBA 492 สหกิจศึกษา 6(0-35-18) 
รวม  6 หน่วยกติ 
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  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
  3.1.5.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 1)   กลุ่มท่ี 1     อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย    (RSU Identity)   
RSU 111  สังคมธรรมาธิปไตย       2(2-0-4) 

(Social Dharmacracy) 
         ความหมายของสังคมธรรมาธิปไตย สังคมท่ีเป็นธรรม ความเสมอภาค เสรีภาพ     หลกั
ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย         การ
ตระหนกัในสิทธิ หนา้ท่ีของพลเมือง การใชชี้วิตร่วมกบัผูอ่ื้น และการร่วมพฒันาสังคม ในดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม  
   Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good governance; 
decency; public mind and democracy.. Awareness of rights and civic duty. Living with others. Social 
development in terms of economy, politics, society.    
 
RSU 112 กฬีาเพ่ือสุขภาพ        1(0-2-1) 
  (Sports for Health) 

 ความส าคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์พื้นฐานของการออกก าลงักาย 
การดูแลน ้าหนกัตวัใหเ้หมาะสม มีทกัษะในการออกก าลงักายและเล่นกีฬา ดว้ยกิจกรรมกีฬาตามความ
สนใจหน่ึงชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาท่ีเปิดโอกาสให้เลือก สามารถน าไปใชเ้ป็นกิจกรรมการ
ออกก าลงักายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพและนนัทนาการ ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการมีลีลาชีวิตท่ีดี  เนน้การ
ปลูกฝังทศันคติท่ีดีในการออกก าลงักาย 

 Importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control for 
proper weight; skills on exercising with activities. Students can choose one of several sports provided, 
according to their own interest.  Aability of applying activities on exercising for health, physical 
fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized on raising good attitudes 
towards exercising with activities. 

   
 2)  กลุ่มท่ี 2     ความเป็นสากลและการส่ือสาร    (Internationalization and Communication) 
    นักศึกษาจะตอ้งเรียนวิชาภาษาองักฤษจาก 2.1 จ านวน 6 หน่วยกิต และให้เลือก
เรียนอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชา 2.2 
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2.1)  กลุ่มวิชาภาษาองักฤษ   
ENL 124       ปรับพื้นฐานภาษาองักฤษ                    3(2-2-5)               

(English Bridging) 
เง่ือนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาท่ีมีทักษะทาง
ภาษาองักฤษต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
ภาษาองักฤษเพื่อปรับพื้นฐานให้นกัศึกษามีความรู้และความพร้อมตามเกณฑม์าตรฐาน

ท่ีมหาวิทยาลยัรังสิตก าหนดในการเรียนวิชาน้ี ก่อนเรียนวิชาภาษาองักฤษในกลุ่มวิชาหลกั ประกอบดว้ย
การฟังบทสนทนาและขอ้มูลท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ค าศพัท์  โครงสร้างไวยากรณ์ หน้าท่ีทาง
ภาษา การอ่านขอ้ความขนาดสั้น และการเขียนภาษาองักฤษระดบัยอ่หนา้ 

Rangsit University Basic English to upgrade students English to the University 
standard level in preparation for getting into the English core courses. Listening to short dialogs and 
information in daily life, vocabulary and structure in context, language functions, reading short 
information and writing at a paragraph level. 

 
ENL 125        ภาษาองักฤษเพ่ือทัศนาโลก                              3(2-2-5) 
     (English for Global Exploration)   

วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาต้องสอบผ่าน ENL 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือปรับฐาน หรือมี
ทักษะภาษาองักฤษสูงกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดให้เรียน ENL 125 
ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารท่ีฝึกแบบพหุทกัษะ กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษา การฝึก

ฟัง พูด อ่าน และเขียนในการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 
   Communicative English language skills with multiple literacies, language learning  
strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication 
 
ENL 126     ภาษาองักฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ            3(2-2-5) 
          (English in TED - Technology, Entertainment, and Design)     

วิชาบังคับก่อน : ENL 125 ภาษาองักฤษเพ่ือทัศนาโลก                      
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษจากบทความและการบรรยายเก่ียวกบันวตักรรม

ในโลกสมยัใหม่ กิจกรรมบนัเทิง ละคร ดนตรีและการออกแบบอาคารสถานท่ี สถาปัตยกรรม ความงาม
และสุขภาพ  ส านวนภาษาตามบริบทของบทความ ขอ้มูล ค าบรรยาย การเล่าเร่ือง โฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ์
และขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต การใชภ้าษาในการร่วมสนทนา อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
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Listening, speaking, reading and writing English based on articles and lectures about 
innovations, entertainments, plays, music, and designs of buildings, architectures as well as beauty and 
health.  English expressions and vocabulary in context of articles, information, description, narration, 
adverts, mass media and information from the Internet.  Converse, discuss, and give opinions in English. 
 
2.2)  กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ 
ENL 127 ภาษาองักฤษในการท างาน    3(2-2-5) 
 (English at Work) 
 วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาองักฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ  

ศพัท ์ส านวน และ การใชภ้าษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการท างานในบริบทนานาชาติการใช้
ทกัษะทั้งดา้นการฟังพูดอ่าน และเขียนเพื่อติดต่อทั้งในและนอกหน่วยงาน ฝึกการส่ือสารในการท างาน 
การติดต่อนดัหมาย การสนทนา แสดงความเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังาน การอ่านการฟังการบรรยายย่อลืม
และน าเสนอความเห็นในท่ีประชุม 

Knowledge of job- related words, expressions and language needed to function in 
multinational workplaces.  Skills in listening, speaking, reading and writing to communicate in and 
outside organizations.   Practices in communication in diverse contexts using technology and personal 
contacts, Roleplaying and simulations in making arrangement, making appointments and arrangements 
for meetings. Discussions on issues related to their work. Listening to briefings, taking notes and report 
in writing and orally. 
 
ENL 128 การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ      3(2-2-5) 
 (Presentations in English) 
 วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาองักฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ       
 ภาษาและกลยทุธ์การน าเสนอ  ลกัษณะของการน าเสนอผลงานท่ีดี การวางแผนและการ
น าเสนอผลงาน การเตรียมการโดยการหาขอ้มูลเก่ียวกบัผูฟั้งและเร่ืองท่ีจะน าเสนอ การเรียงล าดบัเน้ือหา
ท่ีจะน าเสนอ กลวิธีในการน าเสนอผลงานโดยใชภ้าษาและท่าทางท่ีเหมาะสมกบับริบทของการน าเสนอ
และใช้เทคโนโลยีช่วย การประเมินการน าเสนอผลงานของตัวเองและกลวิธีในการตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ เพื่อพฒันาความสามารถในการน าเสนอผลงานของตน 
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 Language and strategies in delivering a good presentation.   Features of an effective 
presentation.   Planning and delivering presentations.  Researching for information about the audience 
and the conference topics Organizing information and ideas.Strategies in delivering a presentation using 
contextually appropriate verbal and non-verbal language and technology supports. Self-assessment. 
Strategies for monitoring progress in delivering presentations. 
 
ENL 129 ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม 3(2-2-5) 
  (English for Meetings) 
 วิชาบังคับก่อน : ENL 126 ภาษาองักฤษสู่โลกเทคโนโลยี บันเทิง และการออกแบบ  
 ภาษาและกลวิธีส าหรับการเข้าประชุม ลักษณะของผูเ้ข้าประชุมท่ีดี ทักษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเขา้ประชุม ฝึกทกัษะการฟัง การอ่าน และการจดประเด็น การน าเสนอความคิดเห็นและ     
ขอ้โตแ้ยง้ การฝึกการเขา้ประชุมในสถานการณ์เสมือนจริง 

Language and strategies for participating in a meeting. Characters of good participants. 
Essential skills for participating in a meeting: listening, reading and note taking. Presenting arguments 
and counter arguments. Practices in participating in simulated meeting.   
 
THA 126 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                   3(2-2-5) 
  (Thai Language for Communication) 
    การใช้ภาษาไทย และการพฒันาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ      
การส่ือสารในชีวิตประจ าวนัอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นทกัษะการเขียนท่ีถูกตอ้ง ตามมาตรฐานทั้งทาง
ราชการและธุรกิจ เพื่อสนองวตัถุประสงคด์า้นอาชีพและการศึกษาในระดบัสูงต่อไป  
   Practice of  the Thai language usage and development of skills in listening, speaking, 
reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in official and 
business contexts in order to serve higher levels of professional and educational purposes. 
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RSU 127 ลุยโลกอนิเตอร์  3(2-2-5) 
 (Intercultural Communication) 
 ความทา้ทายของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม เรียนรู้ค านิยามของการส่ือสารระหว่าง
วฒันธรรมประเภทของวฒันธรรม  ปัจจัยของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม  เข้าใจปัญหาการ ต่ืน
ตระหนกทางวฒันธรรม มิติทางวฒันธรรม การส่ือสารทางอวจันภาษา  ภาษาท่าทาง การสบตา การ
แสดงออกทางสีหนา้ ระยะห่างระหว่างบุคคล การสัมผสั ปรลกัษณ์ภาษา รูปแบบการส่ือสาร    บริบท 
ค่านิยม ตลอดจนเขา้ใจภาษานานาชาติท่ีสะทอ้นค่านิยมทางวฒันธรรมของชนชาตินั้นๆ 

 Intercultural communication; definition of intercultural communication, types of culture, 
factors of intercultural communication; the culture shock, cultural dimension, nonverbal 
communication, gestures, eye contact, facial expressions personal distance, haptics, paralanguage, types 
of communication, contexts, values, and understanding international languages that reflect the cultural 
values of each race. 
 
RSU 128 ไทยมองเทศ เทศมองไทย 3(2-2-5) 
 (Intercultural Communication in Thai Community) 
 เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมของคนไทยกับคนต่างชาติ ตระหนักถึงการจัดการกับ   
ความแตกต่างของสามัญทศัน์ อคติทางชาติพนัธุ์ ทศันคติ การรับรู้ การตีความ เขา้ใจปัญหาการต่ืน
ตระหนกทางวฒันธรรมและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมเชิงธุรกิจ 
 Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of 
management of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation; 
understanding of culture shock, as well as international business communication.  
  
RSU 129        สู่โลกกว้าง 3(0-35-18) 
 (Intercultural Communication in World Community) 

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยการเดินทางไปต่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การฝึกงาน ณ องค์กรในต่างประเทศ 
โครงการ Passage to ASEAN (P2A) หรือ การเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะ (การ
ฝึกประสบการณ์ตอ้งใชเ้วลาต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ย 10 วนั) 
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  Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative education 
in foreign organizations or countries/ Passage to ASEAN (P2A)/or other kinds of exchange trips under 
the faculty’s consent (The experience should cover no less than 10 days.) 
 
JPN 101 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 3(2-2-5) 
 (Japanese for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาญ่ีปุ่ น และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตัว      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
JPN 102  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 2 3(2-2-5) 
 (Japanese for Everyday Communication II) 
 วิชาบังคับก่อน : JPN 101  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ศพัทแ์ละรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใชส้ าหรับการส่ือสาร         ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงขึ้น  เช่น การเจรจาซ้ือ และขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอความ
คิดเห็น 
 Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence structures, 
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying 
and selling things, job interviewing, and giving opinions. 
 
JPN 110  ภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Japanese Language and Culture for Communication) 
 วิชาบังคับก่อน : JPN 101  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
                    ภาษาญ่ีปุ่ น ผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม         
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศญ่ีปุ่ น ศึกษาประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ การด าเนินชีวิต โดยเนน้การ
ฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
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 The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural contexts: 
culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on listening, speaking, 
reading and writing in different situations. 
 
CHN 101  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 3(2-2-5) 

 (Chinese for Everyday Communication I) 
 ภาษาจีนระดับพื้นฐาน เรียนรู้ค าศพัท์ภาษาจีนอย่างน้อย 200 ค  า ศึกษาส านวนและรูป
ประโยคพื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหวัขอ้ง่ายๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย แนะน าตวั 
 Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic sentence 
structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: greeting and 
introductions. 
 
CHN 102  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 2 3(2-2-5) 

 (Chinese for Everyday Communication II) 
 วิชาบังคับก่อน : CHN 101  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 

 ค าศพัทภ์าษาจีนเพิ่มเติมอย่างนอ้ย 250 ค า ฝึกสนทนาหัวขอ้ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ 
การโทรศพัท ์ซ้ือของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร 
 A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversations in 
everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants. 
 
CHN 110   ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพ่ือการส่ือสาร     3(2-2-5) 

 (Chinese Language and Culture for Communication) 
 วิชาบังคับก่อน : CHN 101  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 

 พฒันาทกัษะภาษาจีนผ่านบริบททางสังคมและวฒันธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ เพื่อการ
ส่ือสารในชีวิต ประจ าวนัอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ        
การเขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural contexts 
for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading and writing in 
different situations. 
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FRN 101     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน 1                                      3(2-2-5) 
 (French for Beginners I)       

 ระบบเสียงภาษาฝร่ังเศส ไวยากรณ์พื้นฐาน ศัพท์และส านวนเบ้ืองต้น เน้นฝึกทกัษะ     
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนเพื่อใชส้ าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเอง 
ครอบครัว สถานศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม อาหารและเคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและ    
การพกัผอ่นหยอ่นใจ การศึกษาและอาชีพ การซ้ือขาย สถานท่ีและการบอกทิศทาง 
 French phonology and fundamental grammar; basic vocabulary and expressions, with 
focus on listening, speaking, reading, and writing in various situations: speaking about oneself, family, 
schools, environment, food and beverage, relationships between persons, leisure and recreations, 
education and careers, purchase and sale, places and directions. 
 
FRN 102 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน 2              3(2-2-5) 
 (French for Beginners II) 

 วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน 1 
 ไวยากรณ์ ศพัท์และส านวนภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ีสูงขึ้น ฝึกพูดภาษาฝร่ังเศสในเร่ือง   
ท่ีเก่ียวกบัลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเท่ียว การใชภ้าษาตามมารยาทสังคม                  สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการ เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ในอดีต 
ปัจจุบนัและอนาคต   
 Further study of French grammar, vocabulary and expressions; practice in French 
speaking about weather, services, travels and journeys; use of French in accordance with social 
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various 
aspects of time: past, present, and future. 
 
FRN 110 ภาษา และวัฒนธรรมฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 (French Language and Culture for Communication) 
 วิชาบังคับก่อน : FRN 101 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผู้เร่ิมเรียน 1 

 ศพัท์ ส านวนภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ
ชาวฝร่ังเศส ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวฝร่ังเศส อาทิ ศิลปะการ
รับประทานอาหารแบบฝร่ังเศส วฒันธรรมการด่ืมไวน์ การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
ฝร่ังเศส โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
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 Fundamental of French vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; French customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art of dining and 
the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with an emphasis on listening 
and speaking in different situations. 
 
ISL 111    ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1                                                                3(2-2-5) 

 (Arabic for Everyday Communication I) 
 วิชาเทียบเท่า : ISL 321 ความรู้เบื้องต้นทางภาษาอาหรับ 

     ภาษาอาหรับเพื่อเป็นพื้นฐานการฟัง พูด อ่านและเขียน ฝึกการออกเสียงและสนทนา
หวัขอ้ง่ายๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั การรับโทรศพัท ์ การถามและ
บอกทิศทาง  
              Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and 
writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone conversation, asking and 
answering about directions. 
 
ISL 112    ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 2                                                                3(2-2-5) 

 (Arabic for Everyday Communication II) 
 วิชาบังคับก่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 

     พฒันาทกัษะและค าศพัทภ์าษาอาหรับในระดบัท่ีสูงขึ้น ฝึกสนทนาหวัขอ้ท่ีใช ้              ใน
ชีวิตประจ าวนั  เช่น การโทรศพัท ์ซ้ือของ รับประทานอาหารในร้านอาหาร 
 Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expressions 
and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants. 
 
ISL 113   ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลมิ 3(2-2-5) 

 (Arabic Language and Culture in Muslim Countries) 
 วิชาบังคับก่อน : ISL 111  ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 

 พฒันาทกัษะภาษาอาหรับผา่นบริบททางสังคมและวฒันธรรมของประเทศในโลกมุสลิม
ในแง่มุมต่างๆ เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟัง     การ
พูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
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             The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of Muslim 
countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading and 
writing in different situations. 
 
KOR 101  ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 3(2-2-5) 
 (Korean for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาเกาหลี และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตัว      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
KOR 102  ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 2 3(2-2-5) 
 (Korean for Everyday Communication II) 

 วิชาบังคับก่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 การออกเสียงภาษาเกาหลี รูปประโยคพื้นฐาน การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใชส้ าหรับการ
ส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงขึ้น  ไดแ้ก่ การเจรจาซ้ือ ขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การ
เสนอความคิดเห็น 
 Further study of Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on 
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying and selling 
things, job interviewing, and giving opinions. 
 
KOR 110  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลเีพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Korean Language and Culture for Communication) 

 วิชาบังคับก่อน : KOR 101  ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ภาษาเกาหลีผ่านบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีในแง่มุมต่างๆ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศเกาหลี ศึกษาประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ การด าเนินชีวิต              โดย
เนน้การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีหลากหลาย 
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 The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural contexts: 
culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis on listening, speaking, 
reading and writing in different situations. 
 
RUS 101 ภาษารัสเซียส าหรับผู้เร่ิมเรียน 3(2-3-6) 
 (Russian for Beginners ) 
 หลกัไวยากรณ์เบ้ืองตน้ เน้นพยญัชนะ สระ การออกเสียง ระดบัเสียง ค าศพัท์ท่ีจ าเป็น   
ในระดบัเร่ิมตน้ 
 Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets, 
pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary. 
 
RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 (Russian for Daily Life) 
 วิชาบังคับก่อน RUS 101 ภาษารัสเซียส าหรับผู้เร่ิมเรียน 
 ค าศัพท์และโครงสร้างภาษารัสเซียท่ีใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าว ันในระดับท่ีสูงขึ้ น        
เช่น การทกัทาย การแนะน าตวั การสนทนาทางโทรศพัท ์การบอกเวลา การเดินทาง การซ้ือของ 
 Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various aspects of 
everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking and answering about 
time, traveling, buying and selling things. 
 
RUS 110  ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Russian Language and Culture for Communication) 

 วิชาบังคับก่อน : RUS 101  ภาษารัสเซียส าหรับผู้เร่ิมเรียน 
                   ภาษารัสเซีย ผ่านบริบททางสังคมและวฒันธรรมรัสเซียในแง่มุมต่างๆ วฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศท่ีเป็นเจา้ของภาษารัสเซีย ศึกษาประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ          การ
ด าเนินชีวิต โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 The Russian language through various aspects of Russian social and cultural contexts: 
culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and lifestyles, with an 
emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations. 
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SPN 101 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1                                                                 3(2-3-6)  
 (Spanish for Everyday Communication I) 
 (Spanish for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาสเปน และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตัว      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Spanish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
SPN 102 ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 2 3(2-3-6) 
  (Spanish  for Everyday Communication II) 
 วิชาบังคับก่อน : SPN 101  ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ไวยากรณ์ ศพัท์และส านวนภาษาสเปนในระดับท่ีสูงขึ้น ฝึกพูดภาษาสเปนในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเท่ียว การใชภ้าษาตามมารยาทสังคม                     สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการ เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ในอดีต 
ปัจจุบนัและอนาคต   
 Further study of Spanish grammar, vocabulary and expressions; practice in Spanish 
speaking about weather, services, travels and journeys; use of Spanish in accordance with social 
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various 
aspects of time: past, present, and future. 
 
SPN 110 ภาษาและวัฒนธรรมสเปนเพ่ือการส่ือสาร 3(2-3-6) 
 (Spanish Language and Culture for Communication) 
 วิชาบังคับก่อน : SPN 101  ภาษาสเปนเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ศพัท์ ส านวนภาษาสเปนเบ้ืองตน้ท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ   
ชาวสเปน ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสเปน อาทิ ศิลปะการ
รับประทานอาหารแบบสเปน วฒันธรรมการด่ืมไวน์ การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศสเปน 
โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
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 Fundamental of Spanish vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; Spanish customs, tradition, social manners, and ways of life in France: art of dining 
and the culture of wine drinking; education and tourist attractions in France, with an emphasis on 
listening and speaking in different situations. 
 
GER 121 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 3(2-3-6) 
  (German for Everyday Communication I)   
  การออกเสียงภาษาเยอรมนั และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง  
  German pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:  greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
GER 122 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 2 3(2-3-6) 
  (German for Everyday Communication II)   
  วิชาบังคับก่อน : GER 121  ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
  ไวยากรณ์ ศพัทแ์ละส านวนภาษาเยอรมนัในระดบัท่ีสูงขึ้น ฝึกพูดภาษาเยอรมนัในเร่ือง   
ท่ีเก่ียวกบัลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเท่ียว การใชภ้าษาตามมารยาทสังคม                  สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการ เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ในอดีต 
ปัจจุบนัและอนาคต  
  Further study of German grammar, vocabulary and expressions; practice in German 
speaking about weather, services, travels and journeys; use of German in accordance with social 
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’ s feeling, ideas, and needs regarding various 
aspects of time: past, present, and future. 
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GER 110 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 3(2-3-6) 
  (German Language and Culture for Communication)   
  วิชาบังคับก่อน : GER 121  ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
  ศพัท์ส านวนภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ
ชาวเยอรมนั ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวเยอรมนั อาทิ ศิลปะ           การ
รับประทานอาหารแบบเยอรมนั วฒันธรรมการด่ืมเบียร์ การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
เยอรมนันี โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
  Fundamental of German vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; German customs, tradition, social manners, and ways of life in Germany: art of dining 
and the culture of beer drinking; education and tourist attractions in Germany, with an emphasis on 
listening and speaking in different situations. 
 
SWD 121 ภาษาสวีดิชเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 3(2-3-6) 
  (Swedish for Everyday Communication I)  
  การออกเสียงภาษาสวีดิช และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั      
การสนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง  
  Swedish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:  greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
 
SWD 122 ภาษาสวีดิชเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 2 3(2-3-6) 
  (Swedish for Everyday Communication II)  
  วิชาบังคับก่อน : SWD 121  ภาษาสวีดิชเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1  
  ไวยากรณ์ ศพัท์และส านวนภาษาสวีดิชในระดับท่ีสูงขึ้น ฝึกพูดภาษาสวีดิชในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัลมฟ้าอากาศ การบริการ การเดินทางท่องเท่ียว การใชภ้าษาตามมารยาทสังคม                     สร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการ เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ในอดีต 
ปัจจุบนัและอนาคต   
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  Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in Swesish 
speaking about weather, services, travels and journeys; use of Swedish in accordance with social 
etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs regarding various 
aspects of time: past, present, and future. 
 
SWD 110 ภาษาและวัฒนธรรมสวีเดนเพ่ือการส่ือสาร 3(2-3-6) 
  (Swedish Language and Culture for Communication)  
  วิชาบังคับก่อน : SWD 121  ภาษาสวีดิชเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
  ศพัท ์ส านวนภาษาสวีดิชเบ้ืองตน้ท่ีใชส่ื้อสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของชาว
สวีเดน ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวสวีเดน อาทิ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบสวีเดน การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศสวีเดน โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและ
การพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย  
  Fundamental of Swedish vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; Swedish customs, tradition, social manners, and ways of life in Sweden: art of dining; 
education and tourist attractions in Sweden, with an emphasis on listening and speaking in different 
situations. 
 
VTN 101  ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 3(2-2-5) 
 (Vietnamese for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาเวียดนาม และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใชส้ าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั            การ
สนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Vietnamese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on 
communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, 
introductions, telephone conversation, asking and answering about directions. 
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VTN 102  ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 2 3(2-2-5) 
 (Vietnamese for Everyday Communication II) 

 วิชาบังคับก่อน : VTN 101  ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ศพัทแ์ละรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใชส้ าหรับการส่ือสาร         ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงขึ้น การเจรจาซ้ือขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น 
 Further study of Vietnamese vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying 
and selling things, job interviewing, and giving opinions. 
 
VTN 110  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Vietnamese Language and Culture for Communication) 

 วิชาบังคับก่อน : VTN 101  ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ศพัทส์ านวนภาษาเวียดนามเบ้ืองตน้ท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ
ชาวเวียดนาม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ได้แก่ ศิลปะ        
การรับประทานอาหารแบบเวียดนาม การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศเวียดนาม โดยเนน้การ
ฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Fundamental of Vietnamese vocabulary and expressions in social and cultural contexts 
of communication; Vietnamese customs, tradition, social manners, and ways of life in Vietnam:  art of 
dining; education and tourist attractions in Vietnam, with an emphasis on listening and speaking in 
different situations. 
 
MLY 101  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 3(2-2-5) 
 (Malay for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษามลายู และรูปประโยคพื้นฐาน เน้นฝึกทกัษะทั้ง 4 ด้าน การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใชส้ าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั            การ
สนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Malay pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
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MLY 102  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 2 3(2-2-5) 
 (Malay for Everyday Communication II) 

 วิชาบังคับก่อน : MLY 101  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ศพัทแ์ละรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใชส้ าหรับการส่ือสาร         ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงขึ้น การเจรจาซ้ือขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น 
 Further study of Malay vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying 
and selling things, job interviewing, and giving opinions. 
 
MLY 110  ภาษาและวัฒนธรรมมลายูเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Malay Language and Culture for Communication)  

 วิชาบังคับก่อน : MLY 101  ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ศพัท ์ส านวนภาษามลายูเบ้ืองตน้ท่ีใชส่ื้อสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของชาว
มลายูขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวมลายู ไดแ้ก่ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบมลายู การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศมาเลเซีย โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและ
การพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Fundamental of Malay vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; Malay customs, tradition, social manners, and ways of life in Malaysia:  art of dining; 
education and tourist attractions in Malaysia, with an emphasis on listening and speaking in different 
situations. 
 
BHS 101  ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 3(2-2-5) 
 (Bahasa Indonesia for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาบาฮาซา และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน เพื่อใชส้ าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั            การ
สนทนาทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Bahasa pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
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BHS 102  ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 2      3(2-2-5) 
                     (Bahasa Indonesia for Everyday Communication II)         

 วิชาบังคับก่อน : BHS 101  บาฮาซาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ศพัทแ์ละรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใชส้ าหรับการส่ือสาร         ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงขึ้น การเจรจาซ้ือขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น 
 Further study of Bahasa vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying 
and selling things, job interviewing, and giving opinions. 
 
BHS 110  ภาษาและวัฒนธรรมอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสาร      3(2-2-5) 
                     (Indonesia Language and Culture for Communication)         

 วิชาบังคับก่อน : BHS 101  บาฮาซาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ศัพท์ ส านวนภาษาฮาซาอินโดนีเซีย เบ้ืองต้นท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและ

วฒันธรรมของชาวอินโดนีเซียขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวอินโดนีเซีย 
อาทิ ศิลปะการรับประทานอาหารแบบอินโดนีเซีย การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Fundamental of Bahasa Indonesia vocabulary and expressions in social and cultural 
contexts of communication; Indonesian customs, tradition, social manners, and ways of life in 
Indonesia:  art of dining; education and tourist attractions in Indonesia, with an emphasis on listening 
and speaking in different situations. 
 
LAO 101  ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 3(2-2-5) 
 (Lao for Everyday Communication I) 
 การออกเสียงภาษาลาว และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั การสนทนา
ทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Lao pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
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LAO 102  ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 2 3(2-2-5) 
 (Lao for Everyday Communication II) 

 วิชาบังคับก่อน : LAO 101  ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ศพัทแ์ละรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใชส้ าหรับการส่ือสาร          ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงขึ้น การเจรจาซ้ือขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น 
 Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying 
and selling things, job interviewing, and giving opinions. 
 
LAO 110  ภาษาและวัฒนธรรมลาวเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Lao Language and Culture for Communication)  

 วิชาบังคับก่อน : LAO 101  ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ศัพท์ ส านวนภาษาลาวเบ้ืองต้นท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ      

ชาวลาว ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวลาว ไดแ้ก่ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบลาว การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศลาว โดยเนน้การฝึกทกัษะการฟังและการพูด        
ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Fundamental of Lao vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; Lao customs, tradition, social manners, and ways of life in Lao: art of dining; education 
and tourist attractions in Lao, with an emphasis on listening and speaking in different situations. 
 
BRM 121  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 3(2-2-5) 
 (Burmese for Everyday Communication I)  
 การออกเสียงภาษาพม่า และรูปประโยคพื้นฐาน เนน้ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น การฟัง พูด อ่าน 
เขียน เพื่อใช้ส าหรับการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั การทกัทาย การบอกลา การแนะน าตวั การสนทนา
ทางโทรศพัท ์ การถามและบอกทิศทาง 
 Burmese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on communicative 
listening, speaking, reading, and writing in everyday situations:  greeting, leave taking, introductions, 
telephone conversation, asking and answering about directions. 
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BRM 122  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 2 3(2-2-5) 
 (Burmese for Everyday Communication II)  
 วิชาบังคับก่อน : BRM 121  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ศพัทแ์ละรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อใชส้ าหรับการส่ือสาร          ใน
สถานการณ์ต่างๆ ในระดบัท่ีสูงขึ้น การเจรจาซ้ือขายสินคา้ การสัมภาษณ์งาน การเสนอความคิดเห็น 
 Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 
emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying 
and selling things, job interviewing, and giving opinions. 
 
BRM 110  ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
 (Burmese Language and Culture for Communication)  
 วิชาบังคับก่อน : BRM 121  ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารประจ าวัน 1 
 ศัพท์ ส านวนภาษาลาวเบ้ืองต้นท่ีใช้ส่ือสารในบริบททางสังคมและวฒันธรรมของ      
ชาวพม่า ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงมารยาทและวิถีชีวิตของชาวพม่า อาทิ ศิลปะการรับประทาน
อาหารแบบพม่า การศึกษาและสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศพม่า โดยเน้นการฝึกทกัษะการฟังและ      
การพูดในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
 Fundamental of Burmese vocabulary and expressions in social and cultural contexts of 
communication; Burmese customs, tradition, social manners, and ways of life in Myanmar:  art of 
dining; education and tourist attractions in Myanmar, with an emphasis on listening and speaking in 
different situations. 
    
 3)  กลุ่มท่ี 3     ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม 
         (Leadership and Social Responsibility) 
      
RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก 3(2-2-5) 
 (Sceince of Love) 

           ความหมาย ความส าคญั รูปแบบของความรัก ทั้งความรักในตนเอง ผูอ่ื้น ครอบครัว 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ตระหนักในการรู้คุณค่าตนเอง และการเคารพผูอ่ื้น มีความรู้สึกรับผิดชอบ ใช้พลงั
แห่งรักสร้างสรรคชี์วิตและสังคมท่ีมีความสุข 
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Definition, importance and ways of Love. Love one-self, others, family, society and 
environment. Be aware of self-esteem, respect others and sense of responsibility. Using the power of 
love to create a happy life and society. 
 
RSU 131 ผู้น าการเปลี่ยนแปลง       3(2-2-5) 
               (Leadership for Changes) 
  การเสริมสร้างแรงบนัดาลใจจากแนวคิดและการปฏิบติัของผูน้ าทางสังคม ธุรกิจ    และ
การเมือง ด้วยแนวคิด  ท่ีทุกคนสามารถเป็นผูน้ าเพื่อการเปล่ียนแปลงได้ เพื่อหาแนวทางการพฒันา
ตนเอง   แนวทางการพฒันาชุมชน และสังคมสู่ความยัง่ยนื    

 Inspiration by the ideas and practices of social, business and political leaders, with the 
concept that everyone can lead change. To find guidelines of self-development Community 
Development And the development for sustainable society. 

 
RSU 132 การรู้เท่าทันการคอร์รัปช่ัน      3(2-2-5) 
  (Corruption Literacy) 

              ความหมาย รูปแบบ วิธีการ ของการคอร์รัปชัน่ การทุจริตเชิงนโยบาย ผลประโยชน์
ทบัซ้อน การใช้อ านาจในทางไม่เหมาะสม ศึกษาความสลบัซับซ้อนและเช่ือมโยงของการคอร์รัปชั่น
ระหว่าง มิติทางการเมืองและสังคม จากกรณีศึกษาการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสังคมไทย และต่างประเทศ 
ปลูกฝังจิตส านึกในการไม่น่ิงเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 Definition, pattern, method of corruption. Policy fraud, Conflict of interest, Use of 
power inappropriately. Study the complexity and linkage between political and social dimension 
through cases study of corruption in Thai Society And abroad. Imbed sense of not being silent about 
corruption. 
 
RSU 133             ศาสตร์พระราชา                                                                                                3(2-2-5) 
                           (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy) 

             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 การรู้จัก
พึ่งตนเอง การเขา้ใจชีวิตและสังคม การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ชุมชน สังคม และโลก     
ในมิติ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยประสานการเรียนรู้จากชีวิตจริงนอกหอ้งเรียน                    เพื่อ
การประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตท่ีมีความสุขและยัง่ยนื     
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Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.        Self-
reliance. Understanding life and society. Analysis of family, community, social and world relationships 
in social, economic and political dimensions. Coordinating learning from real life outside the classroom 
to apply for a happy and sustainable life.                    
   
RSU 134 กฎหมายต้องรู้        3(2-2-5) 

(Legal Awareness) 
ความหมายและคุณค่าของรัฐธรรมนูญ กลไก และการบังคับใช้ของกฎหมาย     

กฎหมายแพ่ง เก่ียวกบัเร่ืองบุคคล ทรัพยสิ์น นิติกรรม สัญญา ละเมิด ครอบครัว และมรดก                     ท่ี
มีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย  และกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความผิด
และโทษ โดยก าหนดผูก้ระท าผิดจะไดรั้บโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด   เขา้ใจและวิเคราะห์กฎหมายผ่าน
กรณีศึกษาท่ีเป็นประเด็นปัญหาในสังคม เพื่อหาทางแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือได้อย่าง
เหมาะสมต่อสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึ้นต่อชีวิต 

Definition and value of the Constitution, mechanisms and enforcement of the law. Civil 
law on the person, property, contract law, family and inheritance that are important to life from birth to 
death. Criminal law It is a law that deals with offenses and punishments. The offender will be punished 
according to the law.  Criticize, and apply laws for daily life by studying case studies such as family and 
social issues. 
 
RSU 135         การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข                                                         3(2-2-5) 
                        (Happy Life and Society Design) 

นิยามความสุข ประเภทของความสุข กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กระบวนการคิด      
เชิงอนาคต การออกแบบชีวิตท่ีมีความสุข การออกแบบสังคมแห่งความสุข การออกแบบนโยบาย
ความสุข 

Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy life 
design Happy society design Happy policy design 
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4)  กลุ่มท่ี 4     ศิลปะและวัฒนธรรม   (Arts and Culture) 
     
RSU 140 ชีวิตในต่างแดนกบัการส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 3(0-35-18) 
 (Intercultural Communication through Overseas Experiences)   
 การเรียนรู้อาชีพ ภาษา วฒันธรรม การใช้ชีวิต ผ่านกิจกรรมโครงงานในรูปแบบต่างๆ 
โดยอาศยัการเดินทางไปต่างประเทศ การแลกเปล่ียนและสร้างความสัมพนัธ์ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ณ องคก์รในต่างประเทศหรือการเดินทางรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะ (การฝึกประสบการณ์ตอ้งใชเ้วลาต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์) 
 Project- based activities to gain language communication experience, intercultural 
cultural experience, life-style and occupational experiences through overseas trips according to        the 
agreements written in the MOU;  connections in organizations in foreign countries or other kinds of 
long trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 6 weeks.) 
 
RSU 141 สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน 3(3-0-6) 
 (Seminars in Overseas Experiences) 

          การวิเคราะห์และการตรวจสอบหาความจริงในหัวข้อน่าสนใจเก่ียวกับภาษาและ
วฒันธรรมในแง่มุมต่างๆ โดยการน าประเด็นท่ีพบจากการเรียนหรือฝึกปฏิบติังานในต่างประเทศ     
หรือหน่วยงานต่างชาติในประเทศไทยมาอภิปราย  และเลือกประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีได้รับมาจากการ
เดินทางไปต่างประเทศ หรือจากการฝึกงานในบริษทัขา้มชาติท่ีเปิดด าเนินการในประเทศไทยมาศึกษา
และเรียนรู้ร่วมกนัผา่นทางการน าเสนอ อภิปราย ในรูปของการสัมมนา 
 Analysis and investigation of interesting issues of languages and cultures in various 
aspects:  presenting and discussion on topics encountered from overseas experiences or from working 
in Thailand-based foreign organizations through seminars. 
RSU 142 ศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 (Sciences and Arts of Living) 
 การใชชี้วิตอยา่งสร้างสรรค์เพื่อเขา้ใจความหมายและคุณค่าของชีวิต ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การใชชี้วิตอยา่งสร้างสรรค ์เรียนรู้การใชเ้หตุผลท่ีสร้างสรรคแ์ละการคิดเชิงบวก รูปแบบการด าเนินชีวิต
อยา่งมีความสุขและการสร้างจิตส านึกต่อการพฒันาสังคม 
 Creative living for true meaning and value of life, skills and factors affecting creative 
lifestyles, creative reasoning, positive thinking, forming a happy life and awareness toward social 
development.  
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RSU 143 ปทุมธานีศึกษา                                                                                                   3(3-0-6) 
 (Pathum Thani Study) 
  ประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับจังหวดัปทุมธานีแบบสหวิทยาการ ในมิติประวติัศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ อตัลกัษณ์  เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest:  history, 
geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom. 
 
RSU 144 คนต้นแบบ    3(3-0-6) 
 (Idol Studies) 
 ประเด็นด้านประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชีวิต ความคิดความเช่ือ      
ผ่านบุคคลท่ีน่าสนใจ เพื่อวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด วิธีการด าเนินชีวิต ความสัมพนัธ์กบับริบทสังคม 
การน ามาปรับใชเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม 
 History, culture, philosophy, religion, lifestyles, and beliefs through the selected role 
models of interest; analysis of personal principles, propositions, and relationship with social contexts: 
application to quality life development for the benefit of an individual person and society. 
          
RSU 145 ส่ือสะท้อนชีวิต    3(3-0-6) 
 (Life Reflection through Media) 
 ประเด็นดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ปรัชญา ศาสนา วิถีชิวิต ความคิดความเช่ือผ่าน
ส่ือท่ีนกัศึกษาสนใจ อาทิ เพลง ภาพยนตร์ ละคร สารคดี วรรณกรรม งานศิลปะแขนงต่างๆ 
 Topics in history, culture, philosophy, religion, lifestyle, wisdom and beliefs through  
media forms of interest: songs, movies, documentary films, literature, and various fields of art. 
RSU 146  รู้ทันโลก    3(3-0-6) 
 (World Society Awareness) 
 สถานะและบทบาทของประเทศไทยทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรมใน
บริบทโลก สมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 21 ยทุธศาสตร์ประเทศไทย ณ ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต 
 Status and roles of Thailand in terms of economy, politics, society, and culture in global 
context of 21st century; Thailand’s current strategies and their future trends.  
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RSU 147  ความเป็นไทย     3(2-2-5) 
 (Thainess) 
 เรียนรู้ความหมายของค าว่า “ไทย”  เอกลักษณ์และความเป็นไทย  ค่านิยมแบบไทย  
ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม วรรณกรรม/วรรณคดีไทยท่ีสะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจน           
รวมถึงเขา้ใจวฒันธรรมไทยดา้นต่างๆ อาทิ  มารยาท  การแต่งกาย  อาหาร  การละเล่น ความเป็นไทยใน
สายตาชาวโลก 
 Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai 
conventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly reflecting Thai 
uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners, dress code, foods, Thai 
children's games; Thai unique characteristics as perceived by the world outside. 
                 
RSU 148   ไทยในส่ือ                                                                                 3(2-2-5)  
 (Thai Dimension in Media) 
 ภาษากับความคิด รูปแบบการใช้ภาษาในส่ือ การสะท้อนภาพความคิดผ่านภาษา 
ความหมายและ ประเภทของส่ือ ลกัษณะของส่ือประเภทต่างๆ  เรียนรู้องคป์ระกอบของส่ือ หนา้ท่ีของ
ส่ือต่อสังคม ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัความคิด ศึกษาการใชภ้าษา ค่านิยม และภาพสะทอ้น
ผา่นส่ือประเภทต่างๆ ฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษา การส่ือความคิดผา่นภาษาจากส่ือท่ีนกัศึกษาสนใจ 
 Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts 
through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, components of 
media, media rights and responsibilities towards society; relationship between media and thoughts, 
language usage, values as reflected through media forms;  analysis of idea expression through media as 
case studies. 
 
RSU 149 วัฒนธรรมวิจักษ์ 3(2-2-5) 
 (Cultural Appreciation)                                                   
 วิเคราะห์องคป์ระกอบทางวฒันธรรมศิลปะ การแสดง ความเช่ือความศรัทธา           ศึกษา
ปรากฏการณ์ร่วมสมยั โครงสร้างและพลงัอ านาจของวฒันธรรม ทั้งระดบัสังคม ระดบัภูมิภาคและระดบั
สากล เพื่อหาแนวทางคงอยู่การสืบสานต่อยอดวฒันธรรมแบบน าสมยั สร้างจิตส านึก ตระหนักถึง
ความส าคญัและเคารพการอยูร่่วมกนับนความหลากหลายทางวฒันธรรมในสังคม 
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Factor analysis of the culture, arts, performance art, and faith. Study of contemporary 
phenomenon, structure and powers of culture in community, regional, and international level to find 
ways to keep cultural heritage, and further develop it into a modern culture. Raise awareness of       the 
importance and respect of coexistence in our society based on cultural diversity.  
 
RSU 240  ศิลปะการท างานต่างวัฒนธรรม                                     3(2-2-5) 
 (Arts of Working with Foreigners) 
 ขอ้มูลส าคญัในการท างาน ทั้งในด้านของคนไทยท่ีท างานในต่างแดน หรือคนไทยท่ี
ท างานกับหน่วยงานต่างชาติในประเทศไทย เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อ ง เรียนรู้
แนวโนม้อุปสงคข์องตลาดแรงงาน ประเภทของหน่วยงาน บริษทัท่ีตอ้งการพนกังานต่างชาติ จนเขา้ใจ
เทคนิคท่ีจ าเป็นในการท างานกับชาวต่างชาติ ตลอดจนเข้าใจวฒันธรรมท่ีหลากหลาย วิถีชีวิตของ
ชาวต่างชาติ มารยาทสังคม ขอ้หา้มและขอ้ควรปฎิบติั 
 Essential information in the workplace from both Thai people working abroad and those 
working with foreign agencies in Thailand; understanding rules and related requirements; learning the 
demand trends of the labor market, types of agencies, companies hiring foreign employees; techniques 
needed in working with foreigners; understanding diverse cultures, lifestyle of foreigners, social 
etiquette, taboos, and obligations. 
   
RSU 241 วิถีอาเซียน 1      3(2-2-5) 
 (Introduction to Passage to ASEAN : P2A1)  
 ความเป็นมาและการก่อตั้งของเครือข่ายหรือสมาคมP2A ความรู้เบ้ืองตน้เพื่อการเตรียม
ตวัก่อนการเดินทางในกลุ่มประเทศอาเซียน (พีทูเอ) ในเร่ืองของวฒันธรรม สภาพสังคม ชีวิตความ
เป็นอยู่ของผูค้นในแต่ละประเทศของเครือข่ายพีทูเอ ส่ิงท่ีผูเ้รียนคาดหวงัจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็น  
ในส่วนของค่าใชจ่้าย เส้นทางและพาหนะ ระยะเวลาในการเดินทาง ท่ีพกั อาหารและม้ืออาหาร กิจกรรม 
บริการและการดูแลท่ีพึงไดรั้บระหว่างการเดินทาง ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เว็บไซต์พีทูเอส าหรับศึกษา
ขอ้มูลเพิ่มเติม  แนวทางการเตรียมตวัก่อนการเดินทางอยา่งถูกวิธี  
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  Foundation and establishment of the Passage to ASEAN ( P2A)  Association or 
Network; introduction to the primary information before taking trip to Passage to ASEAN (P2A) :  
culture, society, ways of life of people in each Member country; students’ expectations: expenses, route 
and transportation, duration of the journey, accommodation, food and meals, activities, service and care 
received during the journey, benefits of taking the trip; P2A Website for more information and self-
preparation before traveling in the journey with P2A network; guidelines for proper preparation before 
taking the journey. 
 
RSU 242  วิถีอาเซียน 2 3(2-2-5) 
 (Passage to ASEAN Experiences : P2A2)    
 เป็นรูปแบบหน่ึงของโปรแกรมและกิจกรรมท่ีจดัไวเ้พื่อให้บริการผ่านทางสมาคมP2A 
ผูเ้รียนตอ้งลงทะเบียนและเขา้มีส่วนร่วมในการเดินทางขั้นต ่าอยา่งนอ้ย 10 วนัเพื่อเดินทางไปยงั            3 
ประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มอาเซียน โดยการรับรองของมหาวิทยาลยัสมาชิกในเครือข่ายกลุ่ มประเทศ
อาเซียน ผูเ้รียนจะไดร่้วมกิจกรรมและเรียนรู้เก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อภาษา วฒันธรรม ค่านิยม 
ชีวิตความเป็นอยู่ พฤติกรรม และความเช่ือของผูค้นในแต่ละประเทศ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อการสร้าง
ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสังคมอาเซียน  เม่ือกลบัจากการเดินทางผูเ้รียนตอ้งท าการ
น าเสนอประสบการณ์ผ่านการน าเสนอและอภิปรายหนา้ชั้นเรียนเป็นการประเมินความรู้ ประสบการณ์ 
และผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการเดินทาง 
 A special Program or Activity provided to students and Faculty of the P2A Member 
University; students have to enroll and participate in minimum 10-day journey through three ASEAN 
member states which are sponsored and accommodated by P2A member universities; students also 
participate in activities and learn about factors influencing on language, culture, value, life- style, 
behavior and people’s belief in order to make good perception among ASEAN community; after      the 
journey, each individual student is requested to present and share his/her experience in order to have 
his/her knowledge, experience, and achievement evaluated. 
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RSU 243  ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์      3(2-2-5)    
   (Creativity in the Arts) 

พื้นฐานงานศิลปะท่ีส าคญัในดา้นมนุษยศาสตร์ ทศันศิลป์ สถาปัตยกรรม เพลง       และ
ศิลปะการแสดง  ส ารวจค่านิยมและความสนใจในการพฒันางานศิลป์ และวฒันธรรมจากทัว่โลก ศึกษา
รูงานศิลปะและส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบผ่านกระบวนการอ่าน การเข้าร่วมงานแสดงผลงานศิลป์        
การเขียนบทวิจารณ์ และการจดัโครงการท่ีสร้างสรรค ์

An introduction to the major artistic discipline in the humanities: visual arts, 
architecture, music, and performing arts. Examination of humanistic values and how they are reflected 
in the development of arts and cultures from around the world. Varied art forms and media explored as 
integral parts of the processes of reading, attending arts events, critical writing, and creative projects. 

 
        5)  กลุ่มท่ี 5     ผู้ประกอบการนวัตกรรม   (Innovative Entrepreneurship) 
 
RSU 150       การจัดการเชิงสร้างสรรค์                                                                             3(2-2-5) 
                      (Creative Management) 
                 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ  การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิ เคราะห์  เชิงวิพากษ์                    
เชิงสังเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ความหมายของการจดัการเชิงสร้างสรรค์ การจดัการรูปแบบ
ต่างๆ ผ่านกรณีศึกษา การวางแผนการจัดการเชิงสร้างสรรค์และการฝึกปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการเรียนรู้ 
                     Approach and Theory of Creative management. Systematic, Critical, Synthesis, and 
Creative Thinking. Definition of Creative Management. Differentiation of Management Style. Study  
through case studies and practice to achieve the learning target.  
  
RSU 151      ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพัและการเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ                           3(1-4-4) 
                     (Startup and Entrepreneurship Experiences)           
                     ความหมายของธุรกิจสตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพแบบดั้ งเดิมและสตาร์ทอัพในยุคปัจจุบัน       
การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม   การออกแบบสตาร์ทอพัหรือธุรกิจท่ี
ตนเองสนใจและท าได้จริง กิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง  การจดัหาทุนหรือผูส้นบัสนุน 
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Definition of startup business. Both in Traditional startup and startup in modern times. 
Analysis of business opportunities. Choosing the right technology Startup , business design and self 
interest. Activities needed for startup business. Laws and related regulations. Seeking for Financing or 
Sponsorship. 
 
RSU 152   การคิดนอกกรอบ  3(2-2-5) 

(Lateral Thinking) 
ถอดรหัสคิด หลกัการใหม่  แนวคิดใหม่  มิติทางจริยธรรมแนวใหม่ทางสังคม การให้

ความรู้และการน าเสนอความจริงในแนวใหม่  การสร้างทีมนกันวตักรรมทางสังคมยุคใหม่  สร้างความ
กลา้หาญในการตอบโจทยท์างสังคมอย่างมีหลกัการสอดคลอ้งกบัแนวคิดและมิติทางจริยธรรมในแนว
ใหม่ สามารถน าเสนอความรู้ใหม่ท่ีน าไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิต การท างาน  และแบ่งปันหลกัการและแนวคิด
ใหม่ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อเผยแผค่วามรู้สู่สังคม 

Think: an introductory analysis; new principle, new ways of thinking, new dimension of 
Code of Ethics in Social Sciences; creation of a new Social Innovation Team armed with              the 
principle of a new ethical dimension and courage in answering social issues; bringing of new workable 
knowledge in real life to the workplace; sharing and propagating the new knowledge to society through 
social media.  
 
RSU 153        ผู้ประกอบการไลฟ์สไตล์                                                                                      3(2-2-5) 
                       (Lifestyle Entrepreneurship) 

   กระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กระบวนการคิดเชิงอนาคต        
การเป็นผูป้ระกอบการ จิตวิทยาบุคลิกภาพ กิจการเพื่อสังคม 

Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneurship. 
Personality Psychology. Social enterprise. 
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RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกจิดิจิทัล    3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship Concept in Digital Economy) 
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  สังคม  เศรษฐกิจ  และการส่ือสาร  การประกอบการ  
แนวคิดพื้นฐานทางเศรษศาสตร์  อุปสงค์  อุปทาน  กลไกราคา  ตลาดผลผลิต  ตลาดปัจจยัการผลิต  
โครงสร้างตลาด  ปัจจยัการผลิต  การผลิต  ตน้ทุน  รายรับ  ก าไร  ภาษี  งบประมาณรัฐบาล นโยบายการ
คลงั  สถาบนัการเงิน  เงินเฟ้อ  อตัราดอกเบ้ีย  มูลค่าเงินตามเวลา  นโยบายการเงิน  อตัราแลกเปล่ียน  
การลงทุน  การระดมทุน  การคา้ระหวา่งประเทศ  รายไดป้ระชาชาติ  และปัญหาเศรษฐกิจ                   ใน
ยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 
 Changes in technology, society, economy  and communication, entrepreneurship, basic 
concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor market, market 
structures, factors of production, production, costs, revenues,profits, taxes, government budget, public 
policy, financial institutions, inflation, interest rate, time value of money, mnonetary policy, exchange 
reat, investment, fundraising, intermational trade, national income, and economic problems in digital 
economy.  
    
     6) กลุ่มท่ี 6     รู้เท่าทันส่ือดิจิทัล   (Digital Media Literacy) 
 
RSU 160 รู้เท่าทันส่ือดิจิทัล        3(2-2-5) 
 (Digital Media Literacy) 
 นิยามความรอบรู้เร่ืองส่ือดิจิทลั  ความเป็นพลเมืองยุคดิจิทลั  เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
และเคร่ืองมือดิจิทลัในการส่ือสาร  การเขา้ถึง  การแลกเปล่ียน  การใชส่ื้อดิจิทลัอยา่งรู้เท่าทนับนพื้นฐาน
ของความรับผิดชอบทางกฎหมายและจริยธรรมทางการส่ือสาร ความคิดเชิงวิพากษต์่อกรณีศึกษาท่ีเป็น
ประเด็นขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ การประเมินคุณค่าสารสนเทศจากส่ือดิจิทลั
เพื่อประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมในชีวิตประจ าวนั 
 Definition, digital media literacy, citizenship in digital era, learn to use digital 
technology, digital tools in communication.  Access, exchange and the use of digital media knowingly 
based on legal responsibility and ethics in communication.  Critical thinking on controversial case 
studies regarding reliability of information.  Valuation of information from digital media for proper 
application in daily life. 
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RSU 161 การออกแบบและผลติส่ือดิจิทัล      3(2-2-5) 
 (Design and Production of Media) 
 การสร้างแนวคิดเพื่อการผลิตเน้ือหาผา่นส่ือดิจิทลั  การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย            การ
วางแผนสร้างสรรคผ์ลงานผา่นส่ือดิจิทลั การผลิตและการเผยแพร่สู่สาธารณชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  Concept development for digital content; target audience analysis; production process 
for digital media content; effective production and publishing of the digital content. 
 
 7) กลุ่มท่ี 7     หลกัคิดวิทยาศาสตร์  (Essence of Science)   
 
RSU 170 หลกัคิดวิทยาศาสตร์       3(2-2-5) 
  (Essence of Science) 
  ศึกษาภาพรวมวิว ัฒนาการวิทยาศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิดการ
ตั้ งสมมติฐานเพื่อน าไปสู่การค้นคว้า การทดลองหาค าตอบ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง เพื่อพิสูจน์แนวความคิดตามสมมติฐานท่ีวางไว ้และเสนอ
แนวทางพฒันาต่อไปในอนาคต 
  Study evolutionary overview of science from the past to the present. Encourage      the 
formulating of hypothesis that leads to research, experiment for answers by applying scientific 
principles, mathematics and related information technology in order to prove the concept based on the 
formulated hypothesis, and propose possible future development. 
 
RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข        3(2-2-5) 
  (Healthy Life-Styles) 
  กระบวนทศัน์ด้านสุขภาวะ การรอบรู้ด้านสุขภาวะการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก    
การดูแลและการสร้างเสริมสุขภาวะทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณแบบองค์รวม การใช้ยา    
ในชีวิตประจ าวนั การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
  Well-being concepts and literacy in the changing world, care and holistic well-being 
enhancements of the body, mind, and spirituality, daily medicine uses, first-aids and basic life support. 
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RSU 172 ชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม      3(2-2-5) 
  (Environmental -friendly Life) 
  การเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มทั้งระดับชุมชนและระดับโลก ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน การพัฒนาและการใช้ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสังคมโลก         
การรับมือ การปรับตัวสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมท่ีวิฤตในปัจจุบัน การน้อมน า
แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม  
ต่อการด าเนินชีวิต 
 Changes of environment at both the community and global levels that influence people 
ways of living. Development and environmental friendly life. Coping with changes and self-adjustment 
during the environmental crisis.  The use of sufficience economics to appropriately handle national 
resources and environment in the living processes. 
 
RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ      3(2-2-5) 
  (Nutrition and Health Promotion) 
  ค าจ ากดัความของอาหาร  สารอาหาร โภชนาการ  การแบ่งประเภทและบทบาทของ
สารอาหารแต่ละชนิดและความสัมพนัธ์กบัการเกิดโรคต่างๆ  ปริมาณความตอ้งการสารอาหารแต่ละ
ชนิดท่ีร่างกายควรได้รับในประจ าวนั ดัชนีมวลรวมของร่างกาย ความตอ้งการและการใช้พลังงาน        
ในแต่ละวนั พลงังานท่ีร่างกายตอ้งการใช้ในขณะพกั การประเมินภาวะโภชนาการ การออกก าลงักาย 
ภาวะทุพโภชนาการ การควบคุมน ้ าหนักตวั ภาวะผิดปกติทางเมตาโบลิสม โภชนาการในภาวะต่างๆ 
และ  การใช้อาหารร่วมในการบ าบัดโรคต่าง ๆ  เทคโนโลยีอาหาร พืชจีเอ็มโอ ความปลอดภยัและ
สุขาภิบาลอาหาร สารพิษและเช้ือโรคท่ีปนเป้ือนมาในอาหาร 

 Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and  major role of  each 
nutrients and clinical correlations;  Recommended Dietary Allowances (RDA) ;   Body Mass Index 
(BMI) ;  Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR) ;  assessment of  nutritional status; 
exercise; malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support in several physiological 
conditions and nutritional therapy; food technology,   GMOs; Food sanitation, natural food toxins and 
food-borne diseases. 
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RSU 174   การออกแบบสรีระ        3(2-2-5) 
      (Physical Body Design) 

รูปแบบและความหลากหลายของการฝึกดว้ยแรงตา้นเพื่อการเสริมสร้างและกระชบั
กลา้มเน้ือ การใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและลดกระชบัสัดส่วน
ของร่างกาย รวมถึงการวางแผนและสร้างโปรแกรมการฝึกดว้ยแรงตา้นท่ีเหมาะสมใหก้บัทุกเพศทุกวยั  

Types and variety of resistance training for muscle building and firming. Using 
equipment and not using equipment to applying for muscle building and firming to all body.  Involve 
planning and designing resistance training appropriate program for all ages. 
 
 8)  กลุ่มท่ี 8     อาร์เอสยู มาย-สไตล์   (RSU My-Style) 
   
RSU 180 รังสิตมาย-สไตล์        3(1-4-4) 
  (RSU My-Style) 
  การพฒันาตนเอง การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ ์ เชิงสังเคราะห์และ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ การตั้งเป้าหมาย การวางแผนงาน การฝึกปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
เรียนรู้ จากกิจกรรมสร้างสรรคท่ี์นกัศึกษาสนใจในมหาวิทยาลยัรังสิต 

                           Self development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Definition 
of Creative Management. Variety of Management Style. Study  through case studies and practice to 
achieve the learning target from creative activities which are student’s interest within Rangsit 
University.  
  
RSU 181 นันทนาการ         3(2-2-5) 
  (Recreation) 
  รูปแบบแนวคิด และประโยชน์ของแต่ละกิจกรรม เพื่อน าไปใชใ้ห้เหมาะสม สามารถ
ออกแบบกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ดา้นต่างๆ ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดสอดคลอ้งกบั
แต่ละสภาวการณ์ 
  Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out 
door trips.  The event can be created or design for different varieties of trips, camps activities In order 
to reach maximum quality that fits best in each situation. 
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RSU 182 การพฒันาความสามารถพเิศษ       3(2-2-5) 
  (Talents Development)  
  การพฒันาความสามารถพิเศษ ในดา้นการเป็นนักพูด พิธีกร ผูป้ระกาศข่าว นักแสดง 
นกัร้อง นกัดนตรี ช่างภาพ ศิลปิน นกัเตน้   เพื่อฝึกทกัษะ ดึงศกัยภาพ พรสวรรค ์สู่การเป็นมืออาชีพ  
     Talents Development to be a speaker, Moderator, News Anchor, Actor,Singer, 
Musician, Cameraman, Artist, Dancer. Training skills, pulling potential, talent study and practice the 
professional approach. 
 
RSU 183 การปฏิบัติงานช่างด้วยตนเอง       3(2-2-5) 
  (D.I.Y.) 
  กลไกการท างานของส่ิงของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าว ัน เข้าใจการแก้ไขปัญหา      
คิดคน้ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ โดยการลงมือท าใหรู้้จริง ใหง้านสร้าง ซ่อม แกไ้ขเป็นเร่ืองง่ายสามารถท าไดด้ว้ย
ตนเอง 
  Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable out 
door trips.  The event can be created or design for different varieties of trips, camps activities in order 
to reach maximum quality that fits best in each situation 
 
RSU 184            คนต่างรุ่นในสังคมสูงวัย       3(2-2-5)  
  (Cross Generations in Aging Society)  
  การเตรียมตวัส าหรับคนต่างรุ่น ในการเขา้สู่วยัสูงอายุ และสังคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์
ของประเทศไทย และสังคมโลก เขา้ใจแนวคิดสูงวยัเชิงรุก (Active Aging) ซ่ึงเป็นกรอบแนวนโยบายท่ี
สร้างโดยองค์การอนามยัโลก ท่ีมุ่งเน้นในดา้นสุขภาพกายและจิตท่ีดี การมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อใหผู้สู้งอาย ุและคนต่างรุ่นไดอ้ยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข
ในสังคมสูงวยัและสังคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์ในอนาคต 
  Preparation for a different generation to enter the old age and the completed Aged 
society of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Framework which 
proposed by World Health Organization. This approach focus on  physical and mental health,  security 
of economics and family, and  social participation for elderly and other generations to live happily 
together in Aging and aged society. 
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3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกติ 
  1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน่วยกติ 
  
ACC 100  การบัญชีการเงิน                        3(3-0-6) 
  (Financial Accounting) 
  ลกัษณะและแนวคิดของการบญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี งบดุล งบก าไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสด วงจรบญัชีและสมการบญัชี การบนัทึกบญัชีของกิจการ พาณิชยกรรม 
และผลิตสินคา้ การวิเคราะห์งบการเงิน 
  The nature and concepts of accounting; the usefulness of accounting information; 
balance sheets, income statements and cash-flow statements; accounting cycle and accounting 
equation; accounting records of trading and manufacturing businesses; analysis of financial statements 
 
ACC 103  การบัญชีเพ่ือการจัดการ              3(3-0-6) 

  (Managerial Accounting) 
  วิชาบังคับก่อน :  ACC 100 การบัญชีการเงิน 
  แนวคิดทางการบญัชีเพื่อการจดัการ การจ าแนกประเภทตน้ทุน การวิเคราะห์ตน้ทุน
ปริมาณและก าไร การปันส่วนตน้ทุน ตน้ทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การงบประมาณ การ
วิเคราะห์ตน้ทุนเพื่อการตดัสินใจ ตลอกจนการวดัผลการปฏิบติังาน 
  Managerial accounting concepts; costs classification; cost-volume-profit analysis; cost 
ration; standard costs and variance analysis; budgeting; costs analysis for decision making and operation 
evaluation. 
 
ACC 315 การภาษีอากร                         3(3-0-6)  
  (Taxation) 
  ลกัษณะหลกัการของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หลกัเกณฑ ์วิธีการประเมินและ
การจดัเก็บภาษีอากรต่างๆ เช่น ภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล ภาษีการคา้ อากร
แสตมป์ และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการคา้โดยทัว่ ๆ ไป 
  The nature and principles of taxation in accordance with the Revenue Code; 
assessment and collection procedures of personal and corporate income taxes, value-added tax, duties, 
and other taxes related to business. 
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DBS 101 นวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการธุรกจิดิจิทัล  3(3-0-6) 
  (Innovation Technology and Digital Business Management) 

เทคโนโลยสีารสนเทศในธุรกิจ  และ ซอฟตแ์วร์ส าหรับการจดัการงานเอกสารเบ้ืองตน้  
การสร้างส่ือน าเสนอผลงาน การใชร้ะบบคลาวด์เพื่อธุรกิจ การจดัการขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในองค์กร 
การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายดว้ยซอฟต์แวร์ CMS  การตลาดออนไลน์ การจดัการขอ้มูลและการส่ือสาร
ดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ความรู้ทางดา้นระบบสารสนเทศเพื่อให้กา้ว
ทนัการบริหารธุรกิจในปัจจุบนั 

Information technology in business and office software for document management, 
creating media for business presentation, the cloud system for business, the internet management and 
creating basic website with CMS software, online marketing, management and communication with 
online social media tools for business, information system management and computer business skill, 
knowledge in information systems to keep pace with today's business management. 
 
DBS 201 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจ  3(3-0-6)  
  (Digital Technology for Business) 
  การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในองคก์ร การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
ธุรกิจ การจดัการฐานขอ้มูลทางธุรกิจ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการท าธุรกิจดิจิทลัเป็น
เคร่ืองมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจดิจิทลั การใช้
โปรแกรมประยกุตข์ั้นสูงเพื่องานธุรกิจ 
  Computer program in organization, application of computer program in business, 
database management in business, using computer program for digital business is tool for efficiency 
and effectiveness, ethics and codes conduct for digital business, using advanced business applications. 
 
DMR 201 หลกัการตลาด        3(3-0-6) 
  (Principles of Marketing) 

  ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีการตลาด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าการตลาด ส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
อิทธิพลทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ ์
พฤติกรรมผูบ้ริโภค การบริหารการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด โดยการวิเคราะห์ประเภท
ผลิตภณัฑแ์ละส่วนประสมผลิตภณัฑ ์นโยบายและกลยทุธ์การตั้งราคา การเลือกช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด และจริยธรรมทางการตลาด 
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  Concepts and theories of marketing, marketing tools, marketing environment, 
marketing segmentation, targeting markets, product positioning, consumer behaviors, marketing 
administration, marketing information technology system, product type analysis, product mix, pricing 
strategies and policies, product distribution selection, marketing promotion, and marketing ethics. 
 
ECO 111      หลกัเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6)    
       (Principles of Economics)  

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ 
หลกัเบ้ืองตน้ของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ซ่ึงประกอบดว้ยการท างานของกลไกตลาด อุปสงค ์ อุปทาน การ
ผลิต ตน้ทุน รายรับและก าไรของหน่วยผลิต โครงสร้างตลาด ตลาดผลผลิต ตลาดปัจจยัการผลิต และ
ความล้มเหลวของระบบตลาด หลักเบ้ืองต้นของเศรษฐศาสตร์มหภาค ซ่ึงประกอบด้วย รายได้
ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั และระบบเศรษฐกิจแบบเปิด 

Definition of economics, basic economic problems, economic systems; principles 
of microeconomics: market mechanism, demand, supply, production, cost, revenue and profit of a firm, 
market structure, output market, input market, and market failure; principles of macroeconomics: 
concepts of national incomes, money and banking, monetary policy, fiscal policy, and macroeconomics 
in the open economy. 
 
FIN 201 การเงินธุรกจิ              3(3-0-6)  
  (Business Finance) 
  วิชาบังคับก่อน  :  ACC 100 การบัญชีการเงิน 
  ความส าคญัและเป้าหมายของการจดัการการเงิน รูปแบบของธุรกิจท่ีมีความส าคญัต่อ
การจดัการการเงิน บทบาทและจริยธรรมทางธุรกิจของผูจ้ดัการการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์และการ
วางแผนทางการเงิน การจดัสรรเงินทุนต่าง ๆ การจดัหาเงินทุนทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะ
ยาว การพิจารณาโครงการลงทุน โครงสร้างของเงินทุน ตน้ทุนเงินทุน และนโยบายเงินปันผล 
   
  Importance and goal of financial management, forms of businesses important to 
financial management, roles and business ethics of financial manager, principles of financial analysis 
and planning, capital allocation; procurement of short-term, intermediate, and long-term capital; project 
analysis, capital structure, cost of capital, and the dividend policy. 
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HRM 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์             3(3-0-6)  
  (Human Resource Management) 
  ประวติัความเป็นมา ทฤษฎี หลกัการ ขอบเขตและขั้นตอนในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
ไดแ้ก่ การวางแผนก าลงัคน การจ าแนกต าแหน่ง การสรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน การประเมินผล
การปฏิบติังาน การจดัการค่าตอบแทน การพฒันาและการฝึกอบรม การจดัสวสัดิการและผลประโยชน์
เก้ือกูล การประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนเงินส ารองเล้ียงชีพ การธ ารงรักษาบุคคล การรักษา
ระเบียบวินยั แรงงานสัมพนัธ์ และจริยธรรมในการปฏิบติังานทางดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
  History, theories, principles, scopes and processes of human resource management 
including human resource planning, job analysis, recruitment and selection, performance appraisal, 
compensation management, training and development, welfare and fringe benefits, social security, 
compensation fund, providence fund, maintenance of human resources, disciplines, labor relations and 
human resource management ethics. 
 
LSM 202 การจัดการการด าเนินงาน                              3(3–0–6)  
 (Operations Management) 

 หนา้ท่ีของการผลิตและการด าเนินงาน กลยุทธ์การผลิตและการด าเนินงาน การจดัการ
คุณภาพ การออกแบบผลิตภณัฑ์และการบริการ กระบวนการทางธุรกิจ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน การพยากรณ์ การวางแผนการด าเนินงาน การจดัการสินคา้คงเหลือ  การผลิตแบบทนัเวลาพอดี  
การตดัสินใจตามหลกัจริยธรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
  Production and operations functions; production and operations strategy, quality 
management; product and service design; business processes; logistic and supply chain management; 
forecasting; operation planning; inventory management; just-in-time production; ethical decision 
making for social responsibility. 
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LSM 203 การวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกจิ                          3(3–0–6)  
 (Statistical Analysis for Business Decisions) 
 แนวคิดพื้นฐานทางสถิติท่ีเก่ียวกบัการน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื่อใชใ้นการประมาณการ
และการตดัสินใจทางธุรกิจ วิธีการจดัเก็บข้อมูล การทดสอบสมมุติฐานท่ีใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้
พารามิเตอร์ เช่น ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา และการน าซอฟตแ์วร์มาใชป้ระมวลผลทางสถิติ 
 Fundamental concept in statistics of how to analyze data for estimation and business 
decision, data collection; hypothesis testing using both parametric and nonparametric method:  chi-
square, variance analysis, regression analysis and correlation; time-series analysis and software usage 
in statistics. 
 
MGT 200 การเป็นผู้ประกอบการ               3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship)   
  ความหมาย ความส าคัญ ความสามารถ แนวความคิด ประเภท กลยุทธ์ ทรัพยากร 
สภาพแวดล้อมและคุณสมบัติของการเป็นผูป้ระกอบการ แนวคิดและโอกาสในการท าธุรกิจ การ
วิเคราะห์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม หน้าท่ีของการท าธุรกิจ เช่น การตลาด การผลิตและการ
ด าเนินงาน การจดัการและการจดัการทรัพยากรมนุษย ์การเงินและการบญัชี ตลอดจนองค์ประกอบท่ี
ส าคญัของการท าแผนธุรกิจ 
  Definition, importance, capability, concepts, types, strategies, resources,  environment  
and characteristics of  entrepreneurship, concepts of venture, recognition, resource analysis and 
environmental analysis, business functions: marketing, production and operation, management and 
human resource management, finance and accounting,  element of business plans. 
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MGT 202 องค์การและการจัดการ                   3(3-0-6) 
 (Organization and Management) 
 แนวคิดพื้นฐานและลกัษณะองค์การ หลกัการจดัการ และหน้าท่ีหลกัในการจดัการ 
ไดแ้ก่การวางแผน การจดัองคก์าร ทรัพยากรมนุษย ์การช้ีน า และการควบคุม รวมถึงกระบวนการจดัการ 
สภาพแวดลอ้มทางการจดัการ จริยธรรมในการจดัการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 Basic concept and organization characteristics, principles and roles of management: 
planning, organizing, human resource, leading, and controlling; the process of management, 
management environment, management ethics in the administration for efficient goals. 
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  2) วิชาชีพ 51 หน่วยกติ 

      ก. วิชาชีพ-บังคับ   36 หน่วยกติ 
 
DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกส าหรับธุรกจิดิจิทัล    3(3-0-6) 
  (Graphic Design for Digital Business) 
  องคป์ระกอบพื้นฐานของระบบกราฟิก ฮาร์ดแวร์และการแสดงผลกราฟิกบนจอภาพ, 
กราฟิกแบบบิตแมป, กราฟิกแบบเวกเตอร์, ทฤษฎีสีและอารมณ์รวมทั้ งข้อดีและข้อเสีย, การใช้
ซอฟต์แวร์ เพื่อการสร้างสรรค์และตกแต่งงานกราฟิก ส าหรับสร้างส่ือและภาพเคล่ือนไหว การสร้าง
ภาพอินโฟกราฟิก ส าหรับธุรกิจดิจิทลั 
  Basic component of computer graphic system, hardware and graphic output on screen, 
bitmap graphic, vector graphic, mood and tone color theory and their pros and cons, creating graphic 
design by graphic software for media and animations, crating infographic for digital business. 
 
DBS 121             ออกแบบเว็บไซต์และแอปพลเิคชัน     3(3-0-6) 

                    (Website and Application Design)  
                            ออกแบบเวบ็ไซต ์ โครงสร้างของเวิลดไ์วลดเ์วบ็ การออกแบบโครงสร้างของเวบ็ไซต์ 
การเลือกใชสี้ การจดัรูปแบบเวบ็เพจ การออกแบบดว้ยหลกัการการเขา้ถึงง่ายและตอบสนองทุกอุปกรณ์ 
การใชภ้าษาเอชทีเอม็แอล5 และภาษาซีเอสเอส3  ในการสร้างเวบ็เพจ การใชง้านส่ือประสมและการจดั
เน้ือหาดว้ยกรอบและสไตล ์  การใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จรูปซีเอมเอสเพื่อสร้างเวบ็เพจ เคร่ืองมือพฒันาเวบ็ 
และการปรับแต่งเวบ็เพจดว้ยการแกไ้ขโดยตรงท่ีเอชทีเอม็แอล การออกแบบเวบ็ไซตด์ว้ยแนวคิด UX/UI  
การตรวจสอบคุณภาพของเวบ็ไซต ์ การออกแบบแอปพลิเคชนัดว้ยแนวคิด UX/UI  การจดัวาง
องคป์ระกอบต่างๆ ในแอปพลิเคชนั  ในรูปแบบ GUI 
                            Website design, structure of World Wide Web (WWW), website structure design, 
choosing color, web page layout, accessibility concepts and responsive design, HTML5 (Hyper Text 
Markup Language) and CSS3 (Cascading Style Sheets 3) program for creating web page construction, 
use of multimedia and layout creation with frame and style, use of  CMS (Content Management System) 
software for web page creation, web development tools and editing webpage by direct change at HTML 
and design website with UX/UI (User Experience /User Interface) concepts, website performance 
evaluation; design application with UX/UI (User Experience /User Interface) concepts, application 
layout design with GUI (Graphic User Interface) 
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DBS 211 การตลาดและการพาณิชย์ดิจิทัลเชิงค านวณ                                    3(3-0-6) 
   (Computational Digital Marketing and Commerce)  
   แนวคิดเชิงค านวณส าหรับธุรกิจดิจิทลั 4 ดา้น การแยกส่วนประกอบ/การยอ่ยปัญหา การหา
รูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม และ อลักอริทึม กลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีสามารถค านวณได ้แบบจ าลอง
การตลาดดิจิทลั การส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกคา้ การจดัการฐานขอ้มูล
ลูกคา้ การส่ือสารกบัลูกคา้ เคร่ืองมือการตลาดดิจิทลั ขั้นตอนการท าการตลาดดิจิทลั ร้านคา้ดิจิทลั และ
การตลาดดิจิทลัในอนาคต การพาณิชยดิ์จิทลั โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือส าหรับการ
พาณิชยดิ์จิทลั แบบจ าลองการพาณิชยดิ์จิทลั ประเด็นความปลอดภยัในการพาณิชยดิ์จิทลั  ระบบช าระ
เงินดิจิทลั ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยดิ์จิทลั  กลยทุธ์ธุรกิจส าหรับการ
พาณิชยดิ์จิทลั และกรณีศึกษา 
   Four cornerstones of computational thinking for digital business: decomposition, pattern 
recognition, abstraction, and algorithms. Computational digital marketing strategy, digital marketing 
model, customer demand survey, customer behavior analysis, customer database management, 
communication with customers, digital marketing tools, digital marketing process, digital store, and 
future of digital marketing.  Digital commerce, technological infrastructure and tools for digital 
commerce, digital commerce models, security issues in digital commerce, digital payment systems, 
legal and ethical issues underlying digital commerce, business strategies for digital commerce and case 
study. 
 

DBS 212 กฎหมาย จริยธรรมและการจัดการความปลอดภัย        3(3-0-6) 
   ของข้อมูลทางธุรกจิดิจิทัล 

(Law, Ethics and Data Security Management in Digital Business) 
ประเด็นดา้นกฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจดิจิทลั กฎหมายและระเบียบปฏิบติัในการ

ท างานดา้นธุรกิจดิจิทลั   นโยบายของสภาพแวดลอ้มธุรกิจดิจิทลั กิจการเพื่อสังคม  หลกักฎหมาย และ
หนา้ท่ีของศาล ทรัพยสิ์นทางปัญญา การคุม้ครองผูบ้ริโภค ธุรกรรมทางการคา้และขอ้บงัคบัของการตก
ลงทางดิจิทลั การบริการทางการเงิน และระเบียบขอ้บงัคบัด้านความปลอดภยั การจดัเก็บภาษี การ
ต่อตา้นการผูกขาด กฎหมายอาชญากรรม และกฎหมายระหว่างประเทศ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบ
ความปลอดภยัของธุรกิจดิจิทลั   รูปแบบและกลไกการให้สิทธ์ิ การตรวจสอบและการตรวจหาการ
ลกัลอบ วิธีการเขา้รหสัลบัขอ้มูล โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลย ีการเจาะและลกัลอบ และกรณีศึกษา 
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Legal and ethical issues in digital business, an overall understanding of the legal and 
regulatory framework evolving in the area of digital business, policy of digital business environment, 
social enterprise, principle of law and functioning of courts, intellectual property, consumer protection, 
commercial transactions and the enforceability of electronic agreements, financial services and security 
regulation, taxation, antitrust law, criminal law, and international law, fundamental of digital security 
systems, authorization models and mechanisms; auditing and intrusion detection; data cryptography, 
technological infrastructure; penetration technologies and case study. 
 
DBS 311            การจัดการธุรกจิดิจิทัลและการสร้างแบรนด์    3(3-0-6) 

                  (Digital Business Management and Branding Management)  
  การเขา้ใจกระบวนการทางธุรกิจเพื่อใชใ้นการออกแบบและพฒันาธุรกิจดิจิทลั เทคนิค
การวิเคราะห์และวิธีการออกแบบระบบงานธุรกิจเพื่อน าไปสู่การพฒันาธุรกิจดิจิทลั โมเดลทางธุรกิจ
ดิจิทลั การเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจดิจิทลั การออกแบบและบริหารจดัการโมเดลทางธุรกิจ
ดิจิทลั การออกแบบและสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจบนส่ือดิจิทลั การสร้างแบรนดส์ าหรับธุรกิจดิจิทลั 
และกรณีศึกษา 
  Understanding business process for design and developing information systems for 
digital business, techniques in analyzing and designing business system for system development; digital 
business model, determining appropriate strategy for digital business; design and management for 
digital business model, designing and creating a business image on digital media, branding for digital 
business and case study 
 
DBS 312            การสร้างเน้ือหาดิจิทัลและการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือสังคมออนไลน์               3(3-0-6) 

                    (Digital Content and Social Media Marketing)  
  โครงสร้างขอ้มูล การจดัการขอ้มูลส าหรับธุรกิจดิจิทลั นิยามศพัท ์หลกัการสร้างเน้ือหา 
การจดัการเน้ือหาโดยใชอุ้ปกรณ์ส่ือประสม กลยทุธ์การตลาดดิจิทลั ภาพรวมและคุณค่าของการตลาด
ดิจิทลั ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เพื่อการตลาดดิจิทลั เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก 
อินสตาแกรม ยทููป กูเกิล การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์การท าเอสอีโอ เอสอีเอม็ การจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้ การ
ประสานการใชเ้คร่ืองมือดิจิทลัเขา้ไปในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมทางการตลาด ขั้นตอนการวางแผน
การตลาดส าหรับกิจกรรมดิจิทลั และการตลาดออนไลน์ในอนาคต 
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   Data structure, data management for digital businesses, definition of terms, principles 
of content creation; content management by use of multimedia. Digital marketing strategies, overview 
and value of digital marketing, social media to communicate with customers for digital marketing such 
as Line, Facebook, Instagram, Youtube, Google; Web Ranking, SEO (Search Engine Optimization), 
SEM (Search Engine Marketing). Customer database management, integrate digital tools into each 
stage of marketing activities, stages of marketing planning for digital activities and digital marketing in 
the future. 
 
DBS 323  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับธุรกจิดิจิทัล     3(3-0-6)  
  (Artificial Intelligence for Digital Business) 
  ทฤษฎีและแนวคิดปัญญาประดิษฐ์ส าหรับธุรกิจดิจิทัล องค์ประกอบของระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ การเลือกปัญญาประดิษฐ์ให้เหมาะสมกบังาน การประยุกตใ์ชปั้ญญาประดิษฐ์ส าหรับ
ธุรกิจดิจิทลั ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับการสร้างนวตักรรมในธุรกิจดิจิทลั จริยธรรมและกฎหมายในการ
น าปัญญาประดิษฐ์มาใช ้และกรณีศึกษา 
  Theory and concepts of artificial intelligence for digital business, components of the 
artificial intelligence system, appropriate artificial intelligence choosing, applying artificial intelligence 
for digital businesses, artificial Intelligence for innovation in digital business, ethics and laws in 
applying artificial intelligence, and case study. 
 
DBS 412 นวัตกรรมและกลยุทธ์ส าหรับธุรกจิดิจิทัล       3(3-0-6) 

(Innovation and Digital Business Strategy) 
  นวตักรรม ประเภทของนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการการพัฒนา
นวตักรรม การจดัการความรู้ กลยุทธ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั การวางแผนกลยุทธ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
องค์กรนวตักรรม การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนวตักรรม เทคโนโลยีแบบพลิกผนั ผลกระทบของ
นวตักรรมต่อธุรกิจดิจิทลั แนวโนม้นวตักรรม และกรณีศึกษา 
  Innovation, types of innovation, creativities, innovation development process, 
knowledge management, strategy for digital business, strategic planning, learning organization, 
innovative organization, assessing the achievement of innovation, disruptive technology, innovation 
impact to digital business, innovation trend and case study. 
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DBS 415       การตลาดผ่านส่ือโฆษณาดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล              3(3-0-6) 
                     (Digital Ads Marketing and Data Analytics)  
         การสร้างโฆษณาบนส่ือดิจิทลั การบริหารจดัการโฆษณาบนส่ือออนไลน์ บทบาทและ
ผลกระทบของการใชเ้คร่ืองมือดิจิทลักบังานการตลาดดิจิทลั องคป์ระกอบของการท าการตลาดบนส่ือ
ดิจิทลั  ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการท าการตลาดดิจิทลั  ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัท่ีท าให้การตลาด
ดิจิทลัไม่ประสบความส าเร็จ วิธีการท าการตลาดดิจิทลั กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทลั  ผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากการท าการตลาดดิจิทลั  การสร้างและใชเ้คร่ืองมือดิจิทลัเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
ทางการตลาด การสร้างแบรนด์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั การรวบรวมขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และกรณีศึกษา 
         Create advertising on digital media, online advertising management, role and effect of 
using digital tools with digital marketing, elements of digital marketing, factors leading to digital 
marketing success; problems, obstacles, and limitations for digital marketing failure, methodology of 
digital marketing, digital marketing strategies, benefits of digital marketing, create and use digital tools 
to make effective marketing results, branding for digital businesses, data collection, data storage, data 
analysis, tools for data analysis and case study. 
         
DBS 490   สัมมนาธุรกจิดิจิทัล       3(3-0-6) 

(Seminar in Digital Business) 
  พฒันาทกัษะในการตดัสินใจทางธุรกิจดิจิทลัในทางปฏิบติัตามสภาพแวดลอ้มธุรกิจใน
ปัจจุบนั นโยบายทางเทคโนโลยี กรณีศึกษาเก่ียวกบัปัญหาดา้นการจดัการธุรกิจดิจิทลัต่างๆ จะน ามา
วิเคราะห์และตัดสินใจท่ีจะแก้ปัญหาในแต่ละกรณี  โดยน าเอาเทคนิคต่างๆ ท่ีได้เรียนมาใช้ในการ
ตดัสินใจและเป็นการใหน้กัศึกษารู้จกัแสดงความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบักรณีศึกษานั้นๆ     
  Developing skills in practical digital business decision-making in view of today's 
business environment, technology policy, case study of digital business problems to analyze by 
integrating experience, all areas of case studies  in electronic business are required in the analysis and 
make decision. 
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LWB 480 กฎหมายกบัการบริหารธุรกจิ  2(2-0-4) 
  (Law and Business Administration)  
  บทบาทของกฎหมายท่ีมีต่อการจัดตั้ ง องค์การธุรกิจ หน้าท่ีงานทางธุรกิจ การผลิต 
การเงิน การบริหารทั้งด้านงานบุคคลและการตลาด ตลอดจนการควบคุมก ากับดูแล ผลกระทบของ
ธุรกิจต่อสังคม และผูบ้ริโภค 
 The Role of laws in establishment of functions business organizations; business 
responsibilities, production, finance, personnel and marketing management including role and functions 
of laws in directing and supervising and control of businesses affecting society and consumer 
 
BBA 492         สหกจิศึกษา                                                                                                      6(0-35-18) 
                  (Cooperative Education) 
   วิชาบังคับก่อน  :    เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิภาคการศึกษาสุดท้าย 
                                  และมีเกรดเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 3.00 
        ฝึกงานในดา้นท่ีเก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีศึกษาในหน่วยงานต่างๆ โดยนกัศึกษาจะตอ้ง
ปฏิบติังานเสมือนเป็นพนกังานประจ าของหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ หรือไม่นอ้ย
กวา่ 4 เดือนติดต่อกนั และมีงานเฉพาะท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานใหป้ฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน นกัศึกษา
จะตอ้งท าบนัทึกประจ าวนัส่งผูบ้งัคบับญัชาทุกสัปดาห์ และโครงงานตอ้งผา่นการประเมินผลงานจาก
หน่วยงานท่ีท าการปฏิบติังานและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
                 Internship in the related area with your study in a selected organization like an employee 
of that organization for at least 16 weeks or 4 consecutive months, each student will complete particular 
task and organization task: daily records must be done and submitted weekly to the supervisor and 
project is also evaluated by the organization and the advisor 
 
BBA 498           การฝึกงาน           1(0-35-18)    
                      (Internship) 
      วิชาบังคับก่อน  :    ต้องมีหน่วยกติสะสมไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกติ  

             เม่ือนักศึกษาไดศึ้กษารายวิชาต่าง ๆ จ านวนหน่ึงแลว้ นักศึกษาจะตอ้งออกไปฝึกงาน
ตามสถาบนัหรือหน่วยงานวิชาชีพต่าง ๆ ตามความสนใจและสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีศึกษา ไม่น้อย
กวา่ 6 สัปดาห์ หรือ 210 ชัว่โมง โดยอยูใ่นความควบคุมและประเมินผลของสาขา 

             After completing the required courses, the students have to serve as apprenticeship from 
various institutions or professional organization enhance the experience at least 6 weeks or 210 hours 
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MGT 424   โครงงานทางการบริหารธุรกิจ      3(3-0-6) 
  (Business Project) 
  วิชาบังคับก่อน  :  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย 
  การจดัท าโครงงานทางการบริหารธุรกิจ โดยเลือกรูปแบบของโครงงาน หรือ แผน 
ธุรกิจ หรือ งานวิจยั ให้สอดคลอ้งตามแนววิชาชีพทางการบริหารธุรกิจท่ีไดศึ้กษามา โดยเนน้ความคิด
ริเร่ิม สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน  พร้อมน าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ ก่อนส าเร็จการศึกษา 
  Business Project by selecting the forms of project or business plan or research which 
relate with professional knowledge that studied by integrating experience; by emphasizing creativity 
for the advantages of applications in working situations;  by presentation to the committee before 
graduation. 
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      ข. วิชาชีพ-เลือก   15 หน่วยกติ 
   ให้นักศึกษาเลือกศึกษา 5 รายวิชาต่อไปน้ี หรือเลือกศึกษารายวิชาอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ
บริหารธุรกิจ หรือกลุ่มวิชาโทของวิทยาลยั/คณะ/สถาบนัท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัรังสิต  ทั้งน้ี โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 
DBS 313 การบริหารโครงการธุรกจิดิจิทัล      3(3-0-6) 
  (Digital Business Project Management) 
  การบริหารจดัการโครงการส าหรับธุรกิจดิจิทลั การคิดและการเร่ิมตน้โครงการ การ
นิยามและการวางแผนโครงการ การเปิดและการด าเนินการโครงการ การควบคุมประสิทธิภาพ
โครงการ การปิดโครงการ การบูรณาการโครงการ การบริหารขอบเขตโครงการ การจดัการการส่ือสาร
ภายในโครงการ การบริหารเวลาของโครงการ การบริหารตน้ทุนโครงการ การจดัซ้ือจดัจา้งส าหรับ
โครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคลภายในโครงการ การบริหารความเส่ียงของโครงการ และการ
บริหารโครงการใหมี้คุณภาพ ปัจจยัแห่งความลม้เหลวและแนวทางป้องกนั และกรณีศึกษา 
  Project management for digital business, project conception and initiation, project 
definition and planning, project launch or execution, project performance and control, project close, 
project integration management, project scope management, project communication management, 
project time management, project cost management, project procurement management, project human 
resource managemen, project risk management and project quality management; factors of failure and 
protection; and case study. 
  
DBS 314 การวิจัยพื้นฐานทางธุรกจิดิจิทัล     3(3-0-6)  
  (Basic Research in Digital Business) 
  หลกัและระเบียบวิธีการวิจยัทางธุรกิจดิจิทลั การก าหนดปัญหา การวางรูปแบบวิจยั 
การตั้งวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และ
ตีความขอ้มูล การใชส้ถิติส าหรับการวิจยั การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจยั 
  Principles and research methods in digital business, identification of research 
problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, construction of 
questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics for research, report writing and 
presentation 
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DBS 322  อนิเทอร์เน็ตในทุกส่ิงส าหรับธุรกจิดิจิทัล     3(3-0-6)  
  (Internet of Things for Digital Business) 
  อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงส าหรับธุรกิจดิจิทลั กระบวนการการพฒันาอินเทอร์เน็ตในทุก
ส่ิง โครงสร้างพื้นฐานส าหรับอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง อุปกรณ์
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง การเลือกอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงท่ีเหมาะสมกับงาน  นวตักรรมด้าน
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงส าหรับธุรกิจดิจิทลั การเลือกแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงท่ีเหมาะสมกับ
ธุรกิจดิจิทลั การสาธิต การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑแ์ละ
ธุรกิจดิจิทลั และกรณีศึกษา 
  Internet of things (IoT) for digital business, process of IoT development, infrastructure 
for IoT, IoT architechture, IoT devices, selection of the suitable IoT devices, innovation IoT for digital 
business, determine the appropriate IoT platform for digital business, demonstration, application of IoT 
tecchnology for creating products and digital business; and case study. 
 
DBS 332  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับธุรกจิดิจิทัล    3(3-0-6)  
  (Decision Support Systems for Digital Business) 
  การตดัสินใจทางธุรกิจ กระบวนการตดัสินใจ การตดัสินใจเชิงเหตุผล คุณลกัษณะและ
พฒันาการของระบบสนับสนุนการตดัสินใจ กรอบแนวคิดของระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ระบบ
สารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารระดับสูง ระบบสนับสนุนการตดัสินใจแบบกลุ่ม และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบั
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ เคร่ืองมือวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ และกรณีศึกษา 
  Business decisions, decisions process, reasonable decisions, characteristics and 
development decision support systems, concept of decision support systems, Executive Information 
Systems (EIS), Group Decision Support Systems (GDSS) and technology of  Decision Support Systems 
(DSS), data analytical tools to support decision making; and case study. 
 
DBS 333  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่     3(3-0-6)  
  (Big Data Management)  
  การบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่และวิทยาการขอ้มูล โครงสร้างพื้นฐานส าหรับ
ขอ้มูลขนาดใหญ่ การรวบรวมขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
แสดงผลและการเผยแพร่ผลิตภณัฑข์อ้มูล และผลกระทบของขอ้มูลขนาดใหญ่ต่อโซ่อุปทาน การตลาด 
และฟังกช์นัอ่ืนๆท่ีส าคญัในธุรกิจดิจิทลั และกรณีศึกษา 
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  Big data management and data science, infrastructure for big data, data collection, 
data storage, data processing, data analysis, visualize and communicate information products, and how 
big data affects the supply chain, marketing, and other key functions of digital business; and case study. 
 
DBS 411            เคร่ืองมือดิจิทัลส าหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์    3(3-0-6) 
  (Digital Tools for Marketing and Branding) 
  บทบาทและผลกระทบของการใช้ เค ร่ืองมือดิ จิทัลกับงานการตลาดดิจิทัล 
องคป์ระกอบของการท าการตลาดบนส่ือดิจิทลั  ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการท าการตลาดดิจิทลั  ปัญหา 
อุปสรรค และขอ้จ ากดัท่ีท าให้การตลาดดิจิทลัไม่ประสบความส าเร็จ วิธีการท าการตลาดดิจิทลั กลยทุธ์
ทางการตลาดดิจิทลั  ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าการตลาดดิจิทลั  การสร้างและใช้เคร่ืองมือ
ดิจิทลัเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพทางการตลาด การสร้างแบรนด์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั และ
กรณีศึกษา 
  Role and effect of using digital tools with digital marketing, elements of digital 
marketing, factors leading to digital marketing success; problems, obstacles, and limitations for digital 
marketing failure, methodology of digital marketing, digital marketing strategies, benefits of digital 
marketing, create and use digital tools to make effective marketing results, branding for digital 
businesses, and case study. 
 
DBS 413 แนวโน้มธุรกจิดิจิทัล       3(3-0-6) 
  (Digital Business Trend) 
  หัวขอ้ข่าวสารและแนวโนม้ทางการจดัการธุรกิจดิจิทลัในสถานการณ์ปัจจุบนั วิธีการ
คน้หาแนวโนม้ การวิเคราะห์แนวโนม้ การทดสอบแนวโนม้ การน าแนวโนม้ไปประยกุตใ์ช ้ 
  News topics and trends in digital business management in the current situation; how 
to find trends; trend analysis; testing the trend; bringing the trends to applied in the digital business. 
 
DBS 414 หัวข้อพเิศษทางธุรกจิดิจิทัล         3(3-0-6) 
  (Special Topics in Digital Business) 
  หัวขอ้พิเศษท่ีน่าสนใจด้านการจดัการธุรกิจดิจิทลั ส าหรับแต่ละภาคการศึกษา โดย
หวัขอ้ท่ีจะน ามาใชใ้นการเรียนการสอนจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้สาขาและคณบดี 
  Interesting special topics in digital business management in each semester, selected 
topics require consent from the Head of the Program and the Dean.  
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 3.1.5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
    เลือกจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัรังสิต 

 
 3.1.5.4 กลุ่มวิชาโท 15 หน่วยกติ 
 
DBS 101 นวัตกรรมเทคโนโลยีและการจัดการธุรกจิดิจิทัล    3(3-0-6) 
  (Innovation Technology and Digital Business Management) 

เทคโนโลยสีารสนเทศในธุรกิจ  และ ซอฟตแ์วร์ส าหรับการจดัการงานเอกสารเบ้ืองตน้  
การสร้างส่ือน าเสนอผลงาน การใชร้ะบบคลาวด์เพื่อธุรกิจ  การจดัการขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในองค์กร 
การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายดว้ยซอฟต์แวร์ CMS  การตลาดออนไลน์ การจดัการขอ้มูลและการส่ือสาร
ดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ความรู้ทางดา้นระบบสารสนเทศเพื่อให้กา้ว
ทนัการบริหารธุรกิจในปัจจุบนั 

Information technology in business and office software for document management, 
creating media for business presentation, the cloud system for business, the internet management and 
creating basic website with CMS software, online marketing, management and communication with 
online social media tools for business, information system management and computer business skill, 
knowledge in information systems to keep pace with today's business management. 
 
DBS 201 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจ             3(3-0-6)  
  (Digital Technology for Business) 
  การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในองคก์ร การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
ธุรกิจ การจดัการฐานขอ้มูลทางธุรกิจ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการท าธุรกิจดิจิทลัเป็น
เคร่ืองมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจดิจิทลั การใช้
โปรแกรมประยกุตข์ั้นสูงเพื่องานธุรกิจ 
  Computer program in organization, application of computer program in business, 
database management in business, using computer program for digital business is tool for efficiency 
and effectiveness, ethics and codes conduct for digital business, using advanced business applications. 
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DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกส าหรับธุรกจิดิจิทัล    3(3-0-6) 
  (Graphic Design for Digital Business) 
  องคป์ระกอบพื้นฐานของระบบกราฟิก ฮาร์ดแวร์และการแสดงผลกราฟิกบนจอภาพ, 
กราฟิกแบบบิตแมป, กราฟิกแบบเวกเตอร์, ทฤษฎีสีและอารมณ์รวมทั้ งข้อดีและข้อเสีย, การใช้
ซอฟต์แวร์ เพื่อการสร้างสรรค์และตกแต่งงานกราฟิก ส าหรับสร้างส่ือและภาพเคล่ือนไหว การสร้าง
ภาพอินโฟกราฟิก ส าหรับธุรกิจดิจิทลั 
  Basic component of computer graphic system, hardware and graphic output on screen, 
bitmap graphic, vector graphic, mood and tone color theory and their pros and cons, creating graphic 
design by graphic software for media and animations, crating infographic for digital business. 
 
DBS 211 การตลาดและการพาณิชย์ดิจิทัลเชิงค านวณ                                    3(3-0-6) 
   (Computational Digital Marketing and Commerce)  
   แนวคิดเชิงค านวณส าหรับธุรกิจดิจิทลั 4 ดา้น การแยกส่วนประกอบ/การยอ่ยปัญหา การหา
รูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม และ อลักอริทึม กลยทุธ์การตลาดดิจิทลัท่ีสามารถค านวณได ้แบบจ าลอง
การตลาดดิจิทลั การส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกคา้ การจดัการฐานขอ้มูล
ลูกคา้ การส่ือสารกบัลูกคา้ เคร่ืองมือการตลาดดิจิทลั ขั้นตอนการท าการตลาดดิจิทลั ร้านคา้ดิจิทลั และ
การตลาดดิจิทลัในอนาคต การพาณิชยดิ์จิทลั โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือส าหรับการ
พาณิชยดิ์จิทลั แบบจ าลองการพาณิชยดิ์จิทลั ประเด็นความปลอดภยัในการพาณิชยดิ์จิทลั  ระบบช าระ
เงินดิจิทลั ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยดิ์จิทลั  กลยทุธ์ธุรกิจส าหรับการ
พาณิชยดิ์จิทลั และกรณีศึกษา 
   Four cornerstones of computational thinking for digital business: decomposition, pattern 
recognition, abstraction, and algorithms. Computational digital marketing strategy, digital marketing 
model, customer demand survey, customer behavior analysis, customer database management, 
communication with customers, digital marketing tools, digital marketing process, digital store, and 
future of digital marketing.  Digital commerce, technological infrastructure and tools for digital 
commerce, digital commerce models, security issues in digital commerce, digital payment systems, 
legal and ethical issues underlying digital commerce, business strategies for digital commerce and case 
study. 
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DBS 311            การจัดการธุรกจิดิจิทัลและการสร้างแบรนด์    3(3-0-6) 
                  (Digital Business Management and Branding Management)  

  การเขา้ใจกระบวนการทางธุรกิจเพื่อใชใ้นการออกแบบและพฒันาธุรกิจดิจิทลั เทคนิค
การวิเคราะห์และวิธีการออกแบบระบบงานธุรกิจเพื่อน าไปสู่การพฒันาธุรกิจดิจิทลั การศึกษาโมเดล
ทางธุรกิจการเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ การออกแบบและบริหารจดัการโดเมลทางธุรกิจ การน า
ระบบงานไปใชใ้นธุรกิจดิจิทลั การออกแบบและสร้างภาพลกัษณ์ของธุรกิจบนส่ือดิจิทลั การสร้างแบ
รนดส์ าหรับธุรกิจดิจิทลั และกรณีศึกษา 
  Understanding business process for design and developing information systems for 
digital business; techniques in analyzing and designing business system for system development; 
determining appropriate information technology strategy for business; computer system design, 
infrastructure design, application of the system for digital business. 
 
DBS 312            การสร้างเน้ือหาดิจิทัลและการตลาดดิจิทัลผ่านส่ือสังคมออนไลน์               3(3-0-6) 

                    (Digital Content and Social Media Marketing)  
  โครงสร้างขอ้มูล การจดัการขอ้มูลส าหรับธุรกิจดิจิทลั นิยามศพัท ์หลกัการสร้างเน้ือหา 
การจดัการเน้ือหาโดยใชอุ้ปกรณ์ส่ือประสม กลยทุธ์การตลาดดิจิทลั ภาพรวมและคุณค่าของการตลาด
ดิจิทลั ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เพื่อการตลาดดิจิทลั เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก 
อินสตาแกรม ยทููป กูเกิล การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์การท าเอสอีโอ เอสอีเอม็ การจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้ การ
ประสานการใชเ้คร่ืองมือดิจิทลัเขา้ไปในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรมทางการตลาด ขั้นตอนการวางแผน
การตลาดส าหรับกิจกรรมดิจิทลั และการตลาดออนไลน์ในอนาคต 
  Data structure, data management for digital businesses, definition of terms, principles 
of content creation; content management by use of multimedia. Digital marketing strategies, overview 
and value of digital marketing, social media to communicate with customers for digital marketing such 
as Line, Facebook, Instagram, Youtube, Google; Web Ranking, SEO(Search Engine Optimization), 
SEM(Search Engine Marketing). customer database management, integrate digital tools into each stage 
of marketing activities, stages of marketing planning for digital activities and digital marketing in the 
future. 
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DBS 322  อนิเทอร์เน็ตในทุกส่ิงส าหรับธุรกจิดิจิทัล     3(3-0-6)  
  (Internet of Things for Digital Business) 
  อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงส าหรับธุรกิจดิจิทลั กระบวนการการพฒันาอินเทอร์เน็ตในทุก
ส่ิง โครงสร้างพื้นฐานส าหรับอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง อุปกรณ์
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิง การเลือกอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงท่ีเหมาะสมกับงาน  นวตักรรมด้าน
อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงส าหรับธุรกิจดิจิทลั การเลือกแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงท่ีเหมาะสมกับ
ธุรกิจดิจิทลั การสาธิต การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภณัฑแ์ละ
ธุรกิจดิจิทลั และกรณีศึกษา 
  Internet of things (IoT) for digital business, process of IoT development, infrastructure 
for IoT, IoT architechture, IoT devices, selection of the suitable IoT devices, innovation IoT for digital 
business, determine the appropriate IoT platform for digital business, demonstration, application of IoT 
tecchnology for creating products and digital business; and case study. 
 
DBS 333  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่     3(3-0-6)  
  (Big Data Management) 
  การบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่และวิทยาการขอ้มูล โครงสร้างพื้นฐานส าหรับ
ขอ้มูลขนาดใหญ่ การรวบรวมขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
แสดงผลและการเผยแพร่ผลิตภณัฑข์อ้มูล และผลกระทบของขอ้มูลขนาดใหญ่ต่อโซ่อุปทาน การตลาด 
และฟังกช์นัอ่ืนๆท่ีส าคญัในธุรกิจดิจิทลั และกรณีศึกษา 
  Big data management and data science, infrastructure for big data, data collection, 
data storage, data processing, data analysis, visualize and communicate information products, and how 
big data affects the supply chain, marketing, and other key functions of digital business; and case study. 
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DBS 411            เคร่ืองมือดิจิทัลส าหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์    3(3-0-6) 
  (Digital Tools for Marketing and Branding) 
  บทบาทและผลกระทบของการใช้ เค ร่ืองมือดิ จิทัลกับงานการตลาดดิจิทัล 
องคป์ระกอบของการท าการตลาดบนส่ือดิจิทลั  ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการท าการตลาดดิจิทลั  ปัญหา 
อุปสรรค และขอ้จ ากดัท่ีท าให้การตลาดดิจิทลัไม่ประสบความส าเร็จ วิธีการท าการตลาดดิจิทลั กลยทุธ์
ทางการตลาดดิจิทลั  ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าการตลาดดิจิทลั  การสร้างและใช้เคร่ือง มือ
ดิจิทลัเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมีประสิทธิภาพทางการตลาด การสร้างแบรนด์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั และ
กรณีศึกษา 
  Role and effect of using digital tools with digital marketing, elements of digital 
marketing, factors leading to digital marketing success; problems, obstacles, and limitations for digital 
marketing failure, methodology of digital marketing, digital marketing strategies, benefits of digital 
marketing, create and use digital tools to make effective marketing results, branding for digital 
businesses, and case study. 
 
DBS 412 นวัตกรรมและกลยุทธ์ส าหรับธุรกจิดิจิทัล       3(3-0-6) 

(Innovation and Digital Business Strategy) 
  นวตักรรม ประเภทของนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการการพัฒนา
นวตักรรม การจดัการความรู้ กลยุทธ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั การวางแผนกลยุทธ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
องค์กรนวตักรรม การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนวตักรรม เทคโนโลยีแบบพลิกผนั ผลกระทบของ
นวตักรรมต่อธุรกิจดิจิทลั แนวโนม้นวตักรรม และกรณีศึกษา 
  Innovation, types of innovation, creativities, innovation development process, 
knowledge management, strategy for digital business, strategic planning, learning organization, 
innovative organization, assessing the achievement of innovation, disruptive technology, innovation 
impact to digital business, innovation trend and case study. 
 
DBS 413 แนวโน้มธุรกจิดิจิทัล       3(3-0-6) 
  (Digital Business Trend) 
  หัวขอ้ข่าวสารและแนวโนม้ทางการจดัการธุรกิจดิจิทลัในสถานการณ์ปัจจุบนั วิธีการ
คน้หาแนวโนม้ การวิเคราะห์แนวโนม้ การทดสอบแนวโนม้ การน าแนวโนม้ไปประยกุตใ์ช ้ 
  News topics and trends in digital business management in the current situation; how 
to find trends; trend analysis; testing the trend; bringing the trends to applied in the digital business. 
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DBS 414 หัวข้อพเิศษทางธุรกจิดิจิทัล         3(3-0-6) 
  (Special Topics in Digital Business) 
  หัวขอ้พิเศษท่ีน่าสนใจด้านการจดัการธุรกิจดิจิทลั ส าหรับแต่ละภาคการศึกษา โดย
หวัขอ้ท่ีจะน ามาใชใ้นการเรียนการสอนจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้สาขาและคณบดี 
  Interesting special topics in digital business management in each semester, selected 
topics require consent from the Head of the Program and the Dean.  
 
DBS 415       การตลาดผ่านส่ือโฆษณาดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล              3(3-0-6) 
                     (Digital Ads Marketing and Data Analytics)  
         การสร้างโฆษณาบนส่ือดิจิทลั การบริหารจดัการโฆษณาบนส่ือออนไลน์ บทบาทและ
ผลกระทบของการใชเ้คร่ืองมือดิจิทลักบังานการตลาดดิจิทลั องคป์ระกอบของการท าการตลาดบนส่ือ
ดิจิทลั  ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการท าการตลาดดิจิทลั  ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัท่ีท าให้การตลาด
ดิจิทลัไม่ประสบความส าเร็จ วิธีการท าการตลาดดิจิทลั กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทลั  ผลประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากการท าการตลาดดิจิทลั  การสร้างและใชเ้คร่ืองมือดิจิทลัเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ
ทางการตลาด การสร้างแบรนด์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั การรวบรวมขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และกรณีศึกษา 
         Create advertising on digital media, online advertising management, role and effect of 
using digital tools with digital marketing, elements of digital marketing, factors leading to digital 
marketing success; problems, obstacles, and limitations for digital marketing failure, methodology of 
digital marketing, digital marketing strategies, benefits of digital marketing, create and use digital tools 
to make effective marketing results, branding for digital businesses, data collection, data storage, data 
analysis, tools for data analysis and case study. 
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 3.2 ช่ือ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

1. อาจารย ์ นายณฏัฐยศ   สุริยเสนีย ์ xxxxxxxxxxxxx บธ.บ.  
 

M.S. 

ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์  
MICT. (Web engineering) 

มหาวิทยาลยัรังสิต  
 
University of Western 
Sydney, Australia. 

2549 
 

2551 

9 ชม./สัปดาห ์

2. อาจารย ์ นางสาวปาจรีย ์  เหล่ียงประดิษฐ์ xxxxxxxxxxxxx วท.บ. 
บธ.บ. 

 
บธ.ม. 
วท.ด. 

ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
การเงิน 
 
การจดัการ 
ธุรกิจเทคโนโลยแีละการ
จดัการนวตักรรม 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมา
ธิราช 
มหาวิทยาลยัรังสิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

2544 
2561 

 
2549 
2557 

9 ชม./สัปดาห ์

3. อาจารย ์ นางสนธาภรณ์  จิตสมบูรณ์มิตร xxxxxxxxxxxxx บธ.บ. 
วท.ม. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การจดัการระบบ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  
สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์  

2534 
2545 

9 ชม./สัปดาห ์

4. อาจารย ์ นายณฐัธงชยั ตรีทวีวงศกุ์ล xxxxxxxxxxxxx บธ.บ. 
พบ.ม. 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 
สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ 

2533 
2539 

9 ชม./สัปดาห ์
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ล าดับ
ที่ 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ช่ือ-สกุล 
เลขที ่

บัตรประชาชน 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) จากสถาบัน ปี 

5. อาจารย ์ นายอภิราม ทฬัหวิรุฬห์วงศ ์ xxxxxxxxxxxxx บธ.บ. 
 

วท.ม. 

ธุรกิจศึกษา-ระบบ
สารสนเทศ 
การจดัการระบบ
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบุรี 
สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ 

2532 
 

2546 

9 ชม./สัปดาห ์

6. อาจารย ์ นางเบญจา  สันติธนานนท ์ xxxxxxxxxxxxx ค.บ. 
พบ.ม. 

คณิตศาสตร์-เคมี 
สถิติประยกุต ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  

2529 
2531 

9 ชม./สัปดาห ์

7. อาจารย ์ นายพิษณุ สมบูรณ์ xxxxxxxxxxxxx ศศ.บ. 
วท.ม. 

สถิติ 
สถิติประยกุต ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

2530 
2535 

9 ชม./สัปดาห ์

8. อาจารย ์ น.ส.ลดัดาวรรณ์ มณัยานนท ์ xxxxxxxxxxxxx วท.บ.  
พบ.ม.  

สถิติ 
สถิติประยกุต ์

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
สถาบนับณัฑิตพฒัน 
บริหารศาสตร์ 

2528 
2532 

9 ชม./สัปดาห ์

 
  3.2.2 อาจารย์พเิศษ 
    - ไม่มี -  
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน  หรือสหกจิศึกษา)  (ถ้ามี) 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต มีความตอ้งการใหบ้ณัฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเขา้สู่การท างานจริง ดงันั้นในหลกัสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา และการฝึกงาน ซ่ึงจะจดัอยูใ่นกลุ่ม
วิชาเอกเลือก 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาโดยอาศยัความรู้และประสบการณ์   ความคาดหวงัในผลการ
เรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

4.1.1 ทกัษะในการปฎิบติังานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ขึ้น 

4.1.2 บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน าไปแกปั้ญหาทางธุรกิจ 
4.1.3 มีมนุษยสัมพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
4.1.4 มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์าร ตลอดจนสามารถปรับตวัให้

เขา้กบัสถานประกอบการได ้
 4.2 ช่วงเวลา 

4.2.1 BBA 498 การฝึกงาน (Internship) ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 3 
4.2.2 BBA 492 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
4.3.1 BBA 498 การฝึกงาน (Internship) จ านวน 1 หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาในการฝึกงาน 

วิชาชีพในภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 3 
4.3.2 BBA 492 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จ านวน 6 หน่วยกิต โดยมีระยะเวลา

ในการฝึกงานวิชาชีพไม่นอ้ยกวา่ 16 สัปดาห์ ในภาคการศึกษาท่ี 2   ของชั้นปีท่ี 4 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
    หลกัสูตรไดก้ าหนดให้นักศึกษาเรียนในรายวิชา MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ 
(Business Project) ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มวิชาชีพบงัคบั โดยตอ้งเป็นนักศึกษาภาคสุดทา้ย ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ี
นักศึกษาตอ้งสร้างผลงานในหัวขอ้ในเร่ืองท่ีนักศึกษาสนใจและสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาท่ีศึกษามาซ่ึง
อาจจะอยู่ในรูปของงานวิจยั  แผนธุรกิจ หรือโครงงานก็ได ้โดยอยู่ในความควบคุม และประเมินผลของ
คณะกรรมการสาขาวิชา 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการวิจยั ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สามารถ

ด าเนินงานวางแผน และด าเนินงานวิจยัได ้ถา้เป็นโครงงาน สามารถเขียนแผนงานเก่ียวกบัโครงงาน
อย่างละเอียด และถา้เป็นแผนธุรกิจ สามารถเขียนแผนธุรกิจ  สามารถผลิตช้ินงานให้แลว้เสร็จตาม
แผนงานท่ีวางไว ้
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี  2 ปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
  3(3-0-6)  (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 5.5 การเตรียมการ 
 5.5.1 นกัศึกษาเลือกอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 5.5.2  นักศึกษาเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อปรึกษาเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีสนใจรวมทั้งแนวทาง
การศึกษาคน้ควา้ และน าเสนอโครงร่างงานวิจยั แผนธุรกิจ หรือโครงงาน 

5.5.3 นกัศึกษาน าเสนอโครงร่างงานวิจยั แผนธุรกิจ หรือโครงงานต่อคณะกรรมการสาขาวิชา 
5.5.4 นกัศึกษาน าเสนอผลงานวิจยั แผนธุรกิจ หรือโครงงาน ต่อคณะกรรมการสาขาวิชา โดยใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม พร้อมทั้ งรูปเล่ม ซีดีรอม ของผลงาน และหรือช้ินงาน 
คณะกรรมการใหค้  าแนะน า และประเมินผล   
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 กระบวนการประเมินผลจากความกา้วหน้าในการท างาน น าเสนอโครงงานท่ีเสร็จสมบูรณ์
อยา่งเป็นระบบโดยการน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสาขาวิชา อยา่งนอ้ย 2 คน  
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา   

คุณลกัษณะพเิศษ/คุณสมบัติท่ีพงึประสงค์ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
1.  ดา้นบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเร่ืองการแต่งกาย การเข้า

สังคมเทคนิคการส่ือสาร การมีมนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดี การวางตัวในการท างานในบางวิชาท่ี
เก่ียวขอ้ง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนท่ี
นกัศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

2.  ดา้นภาวะผูน้ า และความรับผิดชอบ    
     ตลอดจนการมีวินยัในตนเอง 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาต้องท างาน
เป็นกลุ่ม มีหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน 
ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษา
สร้างภาวะผูน้ าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

- มีกิจกรรมท่ีมอบหมายให้นกัศึกษาหมุนเวียน
กนัเป็นหัวหนา้ในการด าเนินกิจกรรม เพื่อฝึก
ใหน้กัศึกษามีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเขา้
เรียนตรงเวลาสม ่าเสมอ  

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมสร้างความ
กลา้ในการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษา 

3.  ดา้นจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และ
ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด
ในจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ 

4.  ดา้นจิตส านึกสาธารณะ - จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น โครงการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม  

5.  ดา้นทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น การคน้ควา้ขอ้มูลสารสนเทศและ
ติดตามเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัอยูเ่สมอ  
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

   1) ตระหนกัในคุณค่า  คุณธรรม  จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
   2) มีระเบียบ วินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพคุณค่าและศกัด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย ์
   4) เคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นบริหารธุรกิจ 
   5) เคารพและปฏิบติัตามจรรยาบรรณดา้นบริหารธุรกิจ 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1) มีการปลูกฝังวฒันธรรมองค์กร ในเร่ืองระเบียบวินัย โดยเน้นการเขา้ชั้นเรียนให้

ตรงเวลา และการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
2) ฝึกให้มีความรับผิดชอบ และรู้จักหน้าท่ี ทั้ งการเป็นผูน้ า และผูต้ามโดยการ

มอบหมายงานเด่ียว และงานกลุ่มใหก้บันกัศึกษา 
3) ปลูกฝังความซ่ือสัตยใ์ห้กบันกัศึกษา โดยนกัศึกษาตอ้งไม่กระท าการทุจริตในการ

สอบ หรือลอกการบา้นผูอ่ื้น เป็นตน้ 
4) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเน้ือหาการสอนทุกรายวิชา 
5) มีการจดักิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนกัศึกษาท่ีท าดี ท า

ประโยชน์ส่วนรวม และเสียสละ 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม 
ก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมายและร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
หลกัสูตร 

3) ประเมินจากการกระท าทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเขา้ใจในทฤษฎี  หลกัการ  วิธีการในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
2) มีความรู้และเขา้ใจในกฎหมายและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจ รวมทั้งประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือ

ท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
4) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการดา้นธุรกิจดิจิทลัอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง

การน าไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันา 
5) มีความรู้ความเข้าใจการเปล่ียนแปลง  ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  และ

สามารถประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริง ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะ
ของรายวิชา ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากน้ีจดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจน
การฝึกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอ่ย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัท า 
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 1) สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  และอยา่งเป็นระบบ 
 2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูลต่างๆ ด้านบริหารธุรกิจเพื่อใช้ในการ

แกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารธุรกิจ 
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 4) สามารถประยุกต์ความรู้ และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาดา้นบริหารธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม 

 5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลักับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ในการเรียนการสอน ตอ้งฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เร่ิมเขา้ศึกษา 

โดยเร่ิมต้นจากปัญหาท่ีง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเร่ือยๆ ทั้งน้ีต้องจัดให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรายวิชา 

2) จัดการสอนแบบยึดผู ้เ รียนเป็นส าคัญ ด้วยการสร้างปัญหาหรือการสร้าง
สถานการณ์จ าลอง 

3) ให้มีการปฏิบติัจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียน วิธีการแกปั้ญหาใน
สถานการณ์จริง 

  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฎิบติัของนกัศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นตน้  
 2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารข่าวสารดา้นบริหารธุรกิจให้เป็นท่ีเขา้ใจได้
ถูกตอ้ง 

2) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทีม  ล าดบัความส าคญั และ
สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

3) สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลัมารับใชส้ังคมในประเด็นและโอกาสท่ี
เหมาะสม 

4) มีความรับผิดชอบต่อความคิด  ค  าพูด  และการกระท าของตนเองและของกลุ่ม 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
   จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาใหนกัศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม

ตลอดจนมีการสอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพนัธ์ การเขา้ใจ
วฒันธรรมองคก์ารเขา้ไปในรายวิชาต่างๆ 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ

การแสดงสถิติประยกุตต์่อปัญหาดา้นบริหารธุรกิจอยา่งสร้างสรรค ์
2) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัในการท างาน 
3) มีทกัษะในการน าเสนอ  โดยเลือกใชรู้ปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม  
4) มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติใน
หลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลย ีหรือคณิตศาสตร์และสถิติ 
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการ

น าเสนอในชั้นเรียน 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี  
 3.1  ผลการเรียนรู้ส าหรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 
   1) มีจิตส านึกและเขา้ใจธรรมชาติของตนเอง  ต่อผูอ่ื้น  และสังคม 
   2) มีความเขา้ใจในหลกัการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 
  3) มีความตระหนักและเห็นคุณค่าในความแตกต่างของชาติพนัธุ์  ตลอดจนวฒันธรรม

ของชาติและนานาชาติ 
  4) มีหลกัในการคิดวิเคราะห์  ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรม 
  5) มีจิตสาธารณะ 
  3.1.2  ความรู้ 
   1) มีความรู้และสามารถผสมผสานเน้ือหาในศาสตร์สาขาต่างๆ ได ้
  2) มีความรอบรู้อย่างกวา้งขวาง  ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  ส่ิงแวดลอ้มทั้งใน

ระดบัทอ้งถ่ิน  ระดบัชาติและนานาชาติ 
  3) มีความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
  3.1.3  ทักษะทางปัญญา 
   1) มีความสามารถคิดวิเคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ  เป็นเหตุเป็นผล 
   2) มีความสามารถคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการ  และเช่ือมโยงอยา่งเป็นองคร์วม 
   3) มีความสามารถคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละแกไ้ขปัญหาท่ีเผชิญได ้
  3.1.4  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผูอ่ื้น  และสังคม 
   2) มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ทั้งในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม 
   3) มีความใจกวา้ง  รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  3.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีความสามารถคิดวิเคราะห์  จ าแนก  และตีความข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เพื่อการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ 
  2) มีความสามารถใชภ้าษาในการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
 3) มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้  น าเสนอ  และส่ือสารไดอ้ย่าง

เหมาะสมทนัต่อความกา้วหนา้ของสถานการณ์ปัจจุบนั 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
⚫ ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง   (วา่ง) ไม่รับผิดชอบ 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มท่ี 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย                    

RSU 111  สังคมธรรมาธิปไตย   •    •   •  •  • •     

RSU 112  กีฬาเพื่อสุขภาพ       ⚫   ⚫   ⚫  ⚫  ⚫ 

กลุ่มท่ี 2 ความเป็นสากลและการส่ือสาร                   
ENL 124       ปรับพ้ืนฐานภาษาองักฤษ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

ENL 125         ภาษาองักฤษเพื่อทศันาโลก ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

ENL 126 ภาษาองักฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบนัเทิงและการออกแบบ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

ENL 127 ภาษาองักฤษในการท างาน    • • • • • •   • •  • •  • •  

ENL 128 การน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ •  •    •   •       • 

ENL 129        ภาษาองักฤษส าหรับการประชุม  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

THA 126  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

RSU 127 ลุยโลกอินเตอร์ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
RSU 128  ไทยมองเทศ เทศมองไทย  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

RSU 129     สู่โลกกวา้ง • •    • •  • •  • •  • •  
JPN 101 ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1   •  •    •  • •  • •   • • 

JPN 102  ภาษาญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2  •  •    •  • •  • •   • • 

JPN 110  ภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นเพื่อการส่ือสาร                                   •  •    • • • •  • • •  • • 

CHN 101  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 •  •    •  • •  • •   • • 

CHN 102      ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 •  •    •  • •  • •   • • 

CHN 110   ภาษาและวฒันธรรมจีนเพื่อการส่ือสาร •  •    • • • •  • • •  • • 

FRN 101     ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 1 •  •    •  • •  • •   • • 

FRN 102 ภาษาฝร่ังเศสส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน 2 •  •    •  • •  • •   • • 

FRN 110 ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร •  •    • • • •  • • •  • • 

ISL 111    ภาษาอาหรับเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1  •  •    •  • •  • •   • • 

ISL 112    ภาษาอาหรับเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 •  •    •  • •  • •   • • 

ISL 113   ภาษาอาหรับและวฒันธรรมของประเทศในโลกมุสลิม •  •    • • • •  • • •  • • 

KOR 101  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 •  •    •  • •  • •   • • 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
KOR 102  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 •  •    •  • •  • •   • • 

KOR 110  ภาษาและวฒันธรรมเกาหลีเพื่อการส่ือสาร                                               •  •    • • • •  • • •  • • 

RUS 101 ภาษารัสเซียส าหรับผูเ้ร่ิมเรียน                                            •  •    •  • •  • •   • • 

RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวิตประจ าวนั •  •    •  • •  • •   • • 

RUS 110  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซียเพื่อการส่ือสาร  •  •    • • • •  • • •  • • 

SPN 101 ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1                                   •  •    •  • •  • •   • • 

SPN 102     ภาษาสเปนเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 •  •    •  • •  • •   • • 

SPN 110     ภาษา และวฒันธรรมสเปนเพื่อการส่ือสาร •  •    • • • •  • • •  • • 

GER 121     ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 •  •    •  • •  • •   • • 

GER 122         ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 •  •    •  • •  • •   • • 

GER 110         ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัเพื่อการส่ือสาร •  •    • • • •  • • •  • • 

SWD 121        ภาษาสวีดิชเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 •  •    •  • •  • •   • • 

SWD 122        ภาษาสวีดิชเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 •  •    •  • •  • •   • • 

SWD 110        ภาษาและวฒันธรรมสวีเดนเพื่อการส่ือสาร •  •    • • • •  • • •  • • 

VTN 101         ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสารประจ าวนั1 •  •    •  • •  • •   • • 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
VTN 102          ภาษาเวียดนามเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 •  •    •  • •  • •   • • 

VTN 110          ภาษาและวฒันธรรมเวียดนามเพื่อการส่ือสาร •  •    • • • •  • • •  • • 

MLY 101          ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 •  •    •  • •  • •   • • 

MLY 102          ภาษามลายเูพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 •  •    •  • •  • •   • • 

MLY 110          ภาษาและวฒันธรรมมลายเูพื่อการส่ือสาร                                 •  •    • • • •  • • •  • • 

BHS 101           ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 •  •    •  • •  • •   • • 

BHS 102           ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 •  •    •  • •  • •   • • 

BHS 110           ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร •  •    • • • •  • • •  • • 

LAO 101           ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 •  •    •  • •  • •   • • 

LAO 102           ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2   •  •    •  • •  • •   • • 

LAO 110           ภาษาและวฒันธรรมลาวเพื่อการส่ือสาร •  •    • • • •  • • •  • • 

BRM 121          ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 1 •  •    •  • •  • •   • • 

BRM 122          ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารประจ าวนั 2 •  •    •  • •  • •   • • 

BRM 110          ภาษาและวฒันธรรมพม่าเพื่อการส่ือสาร •  •    • • • •  • • •  • • 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มท่ี 3 ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม                   

RSU 130         ศาสตร์แห่งรัก   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫  ⚫  ⚫    

RSU 131 ผูน้ าการเปล่ียนแปลง ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫     

RSU 132 การรู้เท่าทนัการคอร์รัปชัน่ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫       

RSU 133 ศาสตร์พระราชา ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚫   ⚫       

RSU 134        กฎหมายตอ้งรู้          ⚫  ⚫    ⚫    ⚫  ⚫    ⚫ 

RSU 135        การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข ⚫   ⚫    ⚫  ⚫  ⚫  ⚫    

กลุ่มท่ี 4 ศิลปะและวัฒนธรรม                   

RSU 140        ชีวิตในต่างแดนกบัการส่ือสารขา้มวฒันธรรม   ⚫    ⚫    ⚫      ⚫  ⚫ 

RSU 141        สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน                 ⚫    ⚫   ⚫       ⚫ ⚫ 

RSU 142        ศาสตร์และศิลป์แห่งการด าเนินชีวิต ⚫    ⚫ ⚫     ⚫ ⚫     ⚫  

RSU 143        ปทุมธานีศึกษา        ⚫    ⚫   ⚫   ⚫    ⚫ 

RSU 144        คนตน้แบบ          ⚫  ⚫   ⚫   ⚫     ⚫   ⚫ 

RSU 145         ส่ือสะทอ้นชีวิต ⚫  ⚫   ⚫   ⚫     ⚫   ⚫ 

RSU 146        รู้ทนัโลก         ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   ⚫    ⚫  

RSU 147        ความเป็นไทย ⚫  ⚫   ⚫   ⚫        ⚫ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
RSU 148        ไทยในส่ือ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ 

RSU 149  วฒันธรรมประยกุต ์                                      ⚫   ⚫    ⚫   ⚫    ⚫  

RSU 240         ศิลปะการท างานตา่งวฒันธรรม   ⚫    ⚫   ⚫   ⚫   ⚫ ⚫  

RSU 241         วิถีอาเซียน 1   ⚫    ⚫   ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ 

RSU 242         วิถีอาเซียน 2   ⚫    ⚫   ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ 

RSU 243         ความสร้างสรรคใ์นงานศิลป์                                                                ⚫  ⚫    ⚫   ⚫       ⚫ 

กลุ่มท่ี 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม                    

RSU 150  การจดัการสร้างสรรค ์ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ 

RSU 151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอพัและการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ 

RSU 152 การคิดนอกกรอบ         ⚫ ⚫ ⚫       

RSU 153  ผูป้ระกอบการไลฟ์สไตล ์ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ 

RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั   ⚫   ⚫   ⚫ ⚫  ⚫      

กลุ่มท่ี 6 รู้เท่าทันส่ือดิจิทัล   ⚫  ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 

RSU 160  รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั   ⚫      ⚫        ⚫ 

RSU 161       การผลิตส่ือดิจิทลั  ⚫  ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มท่ี 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์                    

RSU 170 หลกัคิดวิทยาศาสตร์      ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫ 

RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข    ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

RSU 172 ชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ 

RSU 174   การออกแบบสรีระ ⚫       ⚫  ⚫   ⚫   ⚫  ⚫ 

กลุ่มท่ี 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์                    

RSU 180 รังสิตมาย-สไตล ์ ⚫     ⚫ ⚫ ⚫  ⚫    ⚫ ⚫  ⚫ 

RSU 181  นนัทนาการ ⚫         ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

RSU 182 การพฒันาความสามารถพิเศษ ⚫      ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ 

RSU 183       การปฏิบติังานช่างดว้ยตนเอง    ⚫    ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫  ⚫ 

RSU 184         คนต่างรุ่นในสังคมสูงวยั         ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 
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 3.2 ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั คณะบริหารธุรกิจ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น ท่ีสอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของสาขาวิชา ธุรกิจ
ดิจิทลั คณะบริหารธุรกิจ ท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
  3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

  1) ตระหนกัในคุณค่า  คุณธรรม  จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
  2) มีระเบียบ วินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์
  4) เคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นบริหารธุรกิจ 
  5) เคารพและปฏิบติัตามจรรยาบรรณดา้นบริหารธุรกิจ 

  3.2.2  ความรู้ 
 1) มีความรู้และความเขา้ใจในทฤษฎี  หลกัการ  วิธีการในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
 2) มีความรู้และเขา้ใจในกฎหมายและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
 3) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ี

เหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 
 4) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการดา้นธุรกิจดิจิทลัอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการ

น าไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันา 
 5) มีความรู้ความเขา้ใจการเปล่ียนแปลง  ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  และสามารถ

ประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 
  3.2.3 ทักษะทางปัญญา 

 1) สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  และอยา่งเป็นระบบ 
 2) สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมินขอ้มูลต่าง ๆ ดา้นบริหารธุรกิจเพื่อใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
 3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์  และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารธุรกิจ 
 4) สามารถประยกุตค์วามรู้ และทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาดา้นบริหารธุรกิจไดอ้ยา่ง  
              เหมาะสม 
 5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลักบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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  3.2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารข่าวสารดา้นบริหารธุรกิจใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจไดถู้กตอ้ง 
 2) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทีม  ล าดับความส าคัญ และ

สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
 3) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลัมารับใช้สังคมในประเด็นและโอกาสท่ี

เหมาะสม 
 4) มีความรับผิดชอบต่อความคิด  ค  าพูด  และการกระท าของตนเองและของกลุ่ม 

  3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยกุตต์่อปัญหาดา้นบริหารธุรกิจอยา่งสร้างสรรค ์
 2) มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีจ าเป็นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัในการท างาน 
 3) มีทกัษะในการน าเสนอ  โดยเลือกใชรู้ปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม  
 4) มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

⚫ ความรับผิดชอบหลกั  ความรับผิดชอบรอง  (วา่ง) ไม่รับผิดชอบ 
 

 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                        
ACC 100   การบญัชีการเงิน    ⚫  ⚫     

 ⚫    
    ⚫    

ACC 103   บญัชีเพื่อการจดัการ    ⚫  ⚫  ⚫   
 ⚫    

    ⚫    

ACC 315   การภาษีอากร    ⚫  ⚫     
 ⚫    

    ⚫    

DBS 101   นวตักรรมเทคโนโลยแีละการจดัการธุรกิจดิจิทลั ⚫     ⚫    ⚫ ⚫             

DBS 201  เทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับธุรกิจ ⚫     ⚫    ⚫ ⚫             

DMR 201  หลกัการตลาด ⚫   ⚫  ⚫ ⚫    
 ⚫    

  ⚫      

ECO 111   หลกัเศรษฐศาสตร์   ⚫   ⚫     
⚫     

⚫       ⚫ 

FIN 201     การเงินธุรกิจ ⚫     ⚫     
⚫     

        

HRM 201   การจดัการทรัพยากรมนุษย ์  ⚫  ⚫  ⚫     
⚫     
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 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

LSM 202   การจดัการการด าเนินงาน  ⚫      ⚫   ⚫ ⚫    ⚫    ⚫    

LSM 203   การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ  ⚫      ⚫   ⚫ ⚫    ⚫    ⚫    

MGT 200   การเป็นผูป้ระกอบการ  ⚫   ⚫   ⚫   ⚫   ⚫  ⚫    ⚫    

MGT 202   องคก์ารและการจดัการ  ⚫   ⚫     ⚫  
  ⚫   
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 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาชีพ                        
ก. วิชาชีพ-บังคับ                        
DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกส าหรับธุรกิจดิจิทลั ⚫     ⚫     

⚫          ⚫   

DBS 121 ออกแบบเวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชัน่ ⚫  ⚫   ⚫    ⚫  ⚫    ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ 

DBS 211 การตลาดและการพาณิชยดิ์จิทลัเชิงค านวณ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫    ⚫  

DBS 212 กฎหมาย จริยธรรม และ การจดัการ 
   ความปลอดภยัของขอ้มูลทางธุรกิจดิจิทลั 

⚫ ⚫    ⚫ ⚫      ⚫      ⚫   ⚫  

DBS 311 การจดัการธุรกิจดิจิทลัและการสร้างแบรนด์ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   ⚫  ⚫   ⚫  

DBS 312 การสร้างเน้ือหาดิจิทลัและการตลาดดิจิทลัผา่นส่ือ 
                 สังคมออนไลน์ 

⚫     ⚫  ⚫     ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 

DBS 323 ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั ⚫ ⚫    ⚫      ⚫  ⚫  ⚫      ⚫  

DBS 412 นวตักรรมและกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั ⚫        ⚫ ⚫ ⚫  ⚫      ⚫     

DBS 415 การตลาดผา่นส่ือโฆษณาดิจิทลัและการวิเคราะห์ 
                 ขอ้มูล 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫      ⚫      ⚫     ⚫ 
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 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

DBS 490 สัมมนาธุรกิจดิจิทลั ⚫  ⚫    ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫    ⚫     ⚫  

LWB 480  กฎหมายกบัการบริหารธุรกิจ   ⚫ ⚫ ⚫    ⚫     ⚫  ⚫      ⚫  

BBA 492 สหกิจศึกษา ⚫    ⚫ ⚫    ⚫    ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   

BBA 498  การฝึกงาน ⚫    ⚫ ⚫    ⚫    ⚫ ⚫ ⚫     ⚫   

MGT 424 โครงงานทางการบริหารธุรกิจ ⚫     ⚫   ⚫     ⚫   ⚫    ⚫ ⚫  
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 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ข. วิชาชีพ-เลือก                        
DBS 313 การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทลั ⚫     ⚫           ⚫  ⚫   ⚫  

DBS 314 การวิจยัพื้นฐานทางธุรกิจดิจิทลั ⚫     ⚫     ⚫  ⚫   ⚫    ⚫    

DBS 322 อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงส าหรับธุรกิจดิจิทลั ⚫ ⚫    ⚫      ⚫  ⚫  ⚫      ⚫  

DBS 332 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับธุรกิจดิจิทลั ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫     ⚫   ⚫    

DBS 333 การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ ⚫        ⚫   ⚫ ⚫   ⚫    ⚫    

DBS 411 เคร่ืองมือดิจิทลัส าหรับการตลาดและ 
                 การสร้างแบรนด์ 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫      ⚫      ⚫     ⚫ 

DBS 413 แนวโนม้ธุรกิจดิจิทลั ⚫      ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ 

DBS 414 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจดิจิทลั ⚫      ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   
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 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ค. กลุ่มวิชาโท                        

DBS 101   นวตักรรมเทคโนโลยแีละการจดัการธุรกิจดิจิทลั ⚫     ⚫    ⚫ ⚫             

DBS 201  เทคโนโลยดิีจิทลัส าหรับธุรกิจ ⚫     ⚫    ⚫ ⚫             

DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกส าหรับธุรกิจดิจิทลั ⚫     ⚫     
⚫          ⚫   

DBS 211 การตลาดและการพาณิชยดิ์จิทลัเชิงค านวณ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫    ⚫  

DBS 311 การจดัการธุรกิจดิจิทลัและการสร้างแบรนด์ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫  ⚫   ⚫   ⚫  ⚫   ⚫  

DBS 312 การสร้างเน้ือหาดิจิทลัและการตลาดดิจิทลัผา่นส่ือ 
                 สังคมออนไลน์ 

⚫     ⚫  ⚫     ⚫  ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ 

DBS 322 อินเทอร์เน็ตในทุกส่ิงส าหรับธุรกิจดิจิทลั ⚫ ⚫    ⚫      ⚫  ⚫  ⚫      ⚫  

DBS 333 การจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ ⚫        ⚫   ⚫ ⚫   ⚫    ⚫    

DBS 411 เคร่ืองมือดิจิทลัส าหรับการตลาดและ 
                 การสร้างแบรนด์ 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫      ⚫      ⚫     ⚫ 

DBS 412 นวตักรรมและกลยทุธ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั ⚫        ⚫ ⚫ ⚫  ⚫      ⚫     

DBS 413 แนวโนม้ธุรกิจดิจิทลั ⚫      ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫     ⚫ 
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 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

DBS 414 หวัขอ้พิเศษทางธุรกิจดิจิทลั ⚫      ⚫   ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫   

DBS 415 การตลาดผา่นส่ือโฆษณาดิจิทลัและการวิเคราะห์ 
                 ขอ้มูล 

⚫ ⚫  ⚫  ⚫      ⚫      ⚫     ⚫ 
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3.3  ความคาดหวังของผลลพัท์การเรียนรู้เม่ือส้ินภาคการศึกษา  
 

ปีท่ี รายละเอียด 

ปีท่ี 4 ตอ้งมีทกัษะในการน าเสนอ มีภาวะผูน้ า และสามารถท างานกลุ่น ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถในการแกไ้ขธุรกิจดิจิทลั โดยใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ปีท่ี 3 ตอ้งมีความรู้เชิงลึกในดา้นบริหารธุรกิจ ดา้นธุรกิจดิจิทลั รวมถึงความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ และการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา 

ปีท่ี 2 ตอ้งมีความรู้พื้นฐานของการจดัการธุรกิจดิจิทลั ในเร่ืองของการสร้างธุรกิจพาณิชยดิ์จิทลั 
นกัศึกษาตอ้งสามารถวิเคราะห์เชิงตวัเลขส าหรับปัญหาพื้นฐานทางการจดัการธุรกิจ
ดิจิทลั 

ปีท่ี 1 ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจพื้นฐาน ทางดา้นบริหารธุรกิจ และมีความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในเร่ือง
ของการจดัการธุรกิจดิจิทลัและสร้างส่ือประเภทเวบ็ไซตไ์ดจ้ริง 

 
3.4  ตารางแสดงผลลพัธ์ผู้เรียน 

      
มาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ 

   

มาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลพัธ์ผู้เรียน 

บุคคลผู้เรียนรู้  
(Learner 
Person) 

ผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม  

(Innovative Co-
Creator) 

ความเป็น
พลเมืองท่ี
เข้มแข็ง  
(Active 
Citizen) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนกัในคุณค่า คุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริต 
   

1.2 มีระเบียบ วินยั ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

   

1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู ้อ่ืน รวมทั้ งเคารพคุณค่าและ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

   

1.4 เคารพและปฏิบติัตามกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นบริหารธุรกิจ 

   



 119 

      
มาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ 

   

มาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลพัธ์ผู้เรียน 

บุคคลผู้เรียนรู้  
(Learner 
Person) 

ผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม  

(Innovative Co-
Creator) 

ความเป็น
พลเมืองท่ี
เข้มแข็ง  
(Active 
Citizen) 

1.5 เคารพและปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
ดา้นบริหารธุรกิจ 

   

2. ความรู้ 
2.1  มีความรู้และเขา้ใจในทฤษฎี หลกัการ 

วิธีการในสาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
 

  

2.2  มีความรู้และเข้าใจในกฎหมายและ
วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทลั 

 
  

2.3  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เขา้ใจ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

 

  

2.4  สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิ ช า ก า รด้ า น ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทัล อย่ า ง
ต่ อ เ น่ื อ ง  ร ว ม ทั้ ง ก า ร น า ไ ป
ประยกุตใ์ชแ้ละพฒันา 

  

 

2.5 มีความรู้ความเขา้ใจการเปล่ียนแปลง  
ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  และ
สามารถประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสม 

  
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  และ 
       อยา่งเป็นระบบ 
  

 
 

 

3.2 สามารถสืบคน้ ตีความ และประเมิน    
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มาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ 

   

มาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลพัธ์ผู้เรียน 

บุคคลผู้เรียนรู้  
(Learner 
Person) 

ผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม  

(Innovative Co-
Creator) 

ความเป็น
พลเมืองท่ี
เข้มแข็ง  
(Active 
Citizen) 

      ขอ้มูลต่างๆ ดา้นบริหารธุรกิจ เพื่อใช ้
      ในการแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์   
     สังเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและ 
     ความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร 
     ธุรกิจ 

   

3.4 สามารถประยกุตค์วามรู้ และทกัษะ
กบัการแกไ้ขปัญหาดา้นบริหารธุรกิจ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   

3.5 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
ธุรกิจดิจิทลักบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  

   

4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
4.1 มีความสามารถในการติดต่อ ส่ือสาร

ข่าวสารดา้นบริหารธุรกิจให้เป็นท่ี
เขา้ใจไดถู้กตอ้ง 

   

4.2 มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม 
     สามารถท างานเป็นทีม  ล าดบั 
     ความส าคญั และสามารถแกไ้ขขอ้ 
     ขดัแยง้โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

   

4.3  สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวิชาธุรกิจ 
       ดิจิทลัมารับใชส้ังคมในประเด็นและ  
       โอกาสท่ีเหมาะสม 
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มาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ 

   

มาตรฐานการอุดมศึกษาด้านผลลพัธ์ผู้เรียน 

บุคคลผู้เรียนรู้  
(Learner 
Person) 

ผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม  

(Innovative Co-
Creator) 

ความเป็น
พลเมืองท่ี
เข้มแข็ง  
(Active 
Citizen) 

4.4 มีความรับผิดชอบต่อความคิด  ค  าพูด  
และการกระท าของตนเองและของ
กลุ่ม 

   

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ข 
      ปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทาง 
      คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ 
      ประยกุตต์่อปัญหาดา้นบริหารธุรกิจ 
      อยา่งสร้างสรรค ์

   

5.2 มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ี
จ าเป็นท่ีมีอยู ่ในปัจจุบนัในการท างาน 

   

5.3 มีทกัษะในการน าเสนอ โดยเลือกใช้
รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม 

 
  

5.4 มีความสามารถใชเ้ทคโนโลยี 
      สารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
  การวดัผล ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 
2559  ดงัน้ี 
 1.1 มหาวิทยาลยัด าเนินการวดัและประเมินผลแต่ละรายวิชาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนใน

ทุกภาคการศึกษา การวดัและการประเมินผลอาจกระท าโดยการสอบ หรือวิธีอ่ืนท่ีวิทยาลยั/
คณะเจา้ของรายวิชาจะก าหนด 

 1.2 ด าเนินการวดัผลระหวา่งภาคการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง และมี
การวดัผลปลายภาคการศึกษาอยา่งนอ้ยอีกภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 

 1.3 ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นกัศึกษาตอ้งมีเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลา
ศึกษาทั้งหมด หรือไดท้ างานในรายวิชานั้นจนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด จึง
จะมีสิทธ์ิไดรั้บการวดัและประเมินผล 

 1.4 การประเมินผลการศึกษา 
 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ใหป้ระเมินเป็นแตม้ระดบัคะแนน (Numeric 
Grades) หรือ ระดบัคะแนนตวัอกัษร (Letter Grades) และสัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน ดงัต่อไปน้ี 
 4.1 แตม้ระดบัคะแนนมี 8 ระดบัดงัต่อไปน้ี 
  ระดบัคะแนนตวัอกัษร แตม้ระดบัคะแนน          ความหมาย 

   A   4.0  ดีเยีย่ม (Excellent) 
   B+   3.5  ดีมาก (Very Good) 
   B   3.0  ดี (Good) 
   C+   2.5  ปานกลาง (Fairly Good) 

   C   2.0  พอใช ้(Fair) 
   D+   1.5  อ่อน (Poor) 
   D   1.0  อ่อนมาก (Minimum Passing) 
   F   0.0  ตก (Failure) 

4.2 สัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน มีความหมายดงัน้ี 
       สัญลกัษณ์ ความหมาย 

   I  ยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
   S  พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยูใ่นระดบั

ขั้นตั้งแต่ C ขึ้นไปนบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม
ได ้
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   U  ไม่พอใจ  (Unsatisfactory) หรือผลการศึกษาอยูใ่น
ขั้นอ่อนมาก นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมไม่ได ้

   W  การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn) 
    IP  การศึกษายงัไม่ส้ินสุด (In-Progress) 
   CS  การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบมาตรฐาน 

(Credits from Standardized Test) 
CE      การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบท่ีไม่ใช่

การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) 

 CT การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา/
อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนๆ (Credits from 
Training) 

CP การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟ้มสะสมผลการ
เรียนรู้มาก่อน (Credits from Portfolio) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ก าหนดระบบกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยั ซ่ึงทุกคณะจะตอ้งปฏิบติัโดยเคร่งครัด 
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1. การทวนสอบระดับรายวิชา 
2.1.1.1    มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาท่ีประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ ากลุ่มวิชา  
  ตวัแทนอาจารย ์จากกลุ่มวิชาอ่ืน และ/หรือ จากคณะกรรมการประจ าคณะ  
  และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
2.1.1.2   คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการใหค้ะแนนกบัขอ้สอบ รายงาน โครงงาน  
  หรือการมอบหมาย 
2.1.1.3 ในรายวิชาปฎิบติั คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการใหค้ะแนนกบัรายงาน 
  ของทุกวิชาภาคปฎิบติั 

2.1.2. การทวนสอบระดับหลกัสูตร 
2.1.2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบระดบัหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิจาก 
  ภายนอก 3 ใน 4 คน  
2.1.2.2 คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานในภาพรวมเม่ือนกัศึกษา 
  เรียนครบหลกัสูตร 
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2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีท าอย่างต่อเน่ืองและน าผลวิจัยท่ีได้ยอ้นกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลกัสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลกัสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดบัสากล โดยการวิจยัอาจจะด าเนินการดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

2.2.1  การได้งานท าของบณัฑิต ประเมินจากบณัฑิตแต่ละรุ่นท่ีจบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ใจของบณัฑิต
ในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู ้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบณัฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา้ท างานใน
สถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นตน้ 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาส

ในระดบัความพึงพอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และสมบติัดา้นอ่ืนๆ ของบณัฑิตจะ
จบการศึกษาและเขา้ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากนกัศึกษาเก่า ท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาท่ีเรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบ
อาชีพของบณัฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรให้ดียิ่งขึ้น
ดว้ย 

2.2.6 ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารยพ์ิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
เรียนรู้และการพฒันาองคค์วามรู้ของนกัศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมได้ซ่ึง อาทิ (ก) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
พฒันาเองและวางขาย (ข) จ านวนสิทธิบตัร (ค) จ านวนรางวลัทางสังคมและวิชาชีพ (ง) 
จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมคัรใน
องคก์รท่ีท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
  3.1 หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาไดไ้ม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ    
  3.2 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
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  3.3 มีแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสมสม (CGPA) ไม่ต ่ากวา่ 2.00 ตลอดจนแตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ย
วิชาชีพบงัคบัและวิชาชีพเลือกไม่ต ่ากวา่ 2.00 

  3.4 การใหอ้นุปริญญา  เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรปริญญาตรี 
 3.4.1 เป็นผู ้ท่ีสอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภายใน

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
 3.4.2 ไดแ้ตม้ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลกัสูตรต ่ากวา่ 2.00 แต่ไม่ต ่ากวา่ 1.75 
 3.4.3 ไม่อยูใ่นระหวา่งการรับโทษหรือรอรับโทษทางวินยั 
 3.4.4 ไดป้ฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวิทยาลยัครบถว้น 
 3.4.5 ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับอนุปริญญาตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยัก าหนด 
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หมวดท่ี 6  การพฒันาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้ความเขา้ใจในนโยบายของมหาวิทยาลยั บทบาท  
หนา้ท่ีของอาจารย ์กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย ์

1.2 มีการปฐมนิเทศ และพฒันาอาจารยใ์หม่ เก่ียวกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

1.3 มีการพฒันาอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ใหม่
เก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรตามกรอบ TQF และการประกนัคุณภาพ 

1.4 มีการพฒันาอาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ใหม่
เก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรตามกรอบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. 

1.5 ก าหนดให้อาจารยจ์ะตอ้งเพิ่มพูนความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการสอน การวดัและ
การประเมินผล การท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา 
และการ ประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

1.6 สร้างสัมพนัธภาพท่ีอบอุ่นเป็นมิตรพร้อมร่วมปฏิบติังาน 
2. การพฒันาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพฒันาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1 ก าหนดให้อาจารยจ์ะตอ้งเพิ่มพูนความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพื่อพฒันาการสอน อบรมการ

วดัและการประเมินผล อบรมการท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

  2.1.2 มีการสนบัสนุน และส่งเสริมให้อาจารยท์ าต าแหน่งทางวิชาการภายในระยะเวลาท่ีคณะ
และมหาวิทยาลยัก าหนด 

 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 การใหอ้าจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
2.2.2 ส่งเสริมการท าวิจยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
2.2.3 ส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมอบรมทกัษะปฏิบติังานทางวิชาชีพ 
2.2.4 ส่งเสริมใหอ้าจารยศึ์กษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ส่งเสริมให้อาจารยท์ าผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานทั้งภายใน และภายนอก

ประเทศ 
2.2.6 ส่งเสริมการพฒันาเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน และต ารา 
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หมวดท่ี 7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การก ากบัมาตรฐาน 

ในการบริหารหลกัสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร คณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน
วิชาการ และคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร โดยมีผูท้รงคุณวุฒิ และคณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแลและ
คอยให้ค  าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฎิบัติแก่คณะกรรมการผู ้รับผิดชอบหลักสูตร 
คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอน ร่วมกับผูท้รงคุณวุฒิ
ผูบ้ริหารของคณะและอาจารยผ์ูส้อน ติดตาม และรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอยา่งนอ้ยทุก 4 ปี 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
ประกอบดว้ย หวัหนา้หลกัสูตร และ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฯ รวมทั้งหมด 5 ท่าน ท าหนา้ท่ีบริหาร
หลกัสูตรทั้งทางดา้นวิชาการและการพฒันานกัศึกษา โดยหลกัสูตรฯจดัใหมี้การประชุมเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา และมีการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) รายงานผลการด าเนินการของการประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) รายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสูตร (มคอ.7) ทั้งน้ีหลกัสูตรฯ มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน  ระบุ ผลการด าเนินงาน  
ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ขปัญหา ในการบริหารหลกัสูตร อย่างนอ้ยภาคการศึกษาละ 3 
คร้ัง และหลกัสูตรฯ มีการปรับปรุงทุกๆ 5 ปี เพื่อให้หลกัสูตรฯ มีความทนัสมยั เหมาะกับความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต และการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. บัณฑิต 
หลกัสูตรฯ มีการก าหนดคุณสมบติัของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์มีการก าหนดผลการเรียนรู้ใน

แต่ละดา้น ทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งน้ีเพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะท่ีตรง
ต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยหลกัสูตรฯมีการ
ติดตามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตร และติดตามความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต เพื่อ
น าขอ้มูลมาประกอบการปรับปรุงหลกัสูตรฯ 

3. นักศึกษา 
หลกัสูตรฯ มีการก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา ซ่ึงจะตอ้งส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย ตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า ทั้งน้ี คุณสมบติัของผู ้
เขา้ศึกษาหลกัสูตรฯ ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมหาวิทยาลยั 
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หลกัสูตรฯ มีการดูแลนักศึกษาโดยจดัให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อให้ค  าปรึกษาทางวิชาการ 
การปรับตวั และการแนะแนว ให้เขา้กบัระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั หลกัสูตรฯ มีการ
บริหารจดัการขอ้ร้องเรียนของนกัศึกษาอยา่งเป็นระบบ โดยนกัศึกษาสามารถเขียนค าร้องและยื่นต่อ
ผูบ้ริหารหลกัสูตรได ้หลกัสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการเรียนการสอนและทรัพยากรสนบัสนุน และความพึงพอใจต่อการสอน
ในทุกรายวิชา ทั้งน้ี เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนอยา่งมีความสุข ซ่ึงจะมีผลต่ออตัราการคงอยูแ่ละการส าเร็จ
การศึกษาของนกัศึกษา 

4. อาจารย์ 
หลกัสูตรฯ มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรโดยพิจารณาคุณสมบติัของ

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร โดยประธานหลกัสูตรฯ ร่วมกบัคณบดี และฝ่ายบริหารของคณะ ร่วมกนั
พิจารณาคุณสมบติัของอาจารยใ์นภาพรวม โดยพิจารณาจากคุณสมบติัดา้นการศึกษา ทกัษะการ
ส่ือสาร และอ่ืนๆ เม่ือพิจารณาแลว้ จะน าเขา้สู่ท่ีประชุมของคณะ เพื่อก าหนดตัวบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เขา้สู่หลกัสูตรฯ ทั้งน้ี เม่ือไดร้ายช่ือแลว้ จะมีการเสนอต่อผูอ้  านวยการส านกังานบุคคล เพื่อแต่งตั้ง
ตามขั้นตอนต่อไป อาจารยท่ี์เขา้สู่หลกัสูตรฯใหม่ทุกท่าน จะไดรั้บการแนะน าเก่ียวกบัหลกัสูตรฯ 
นกัศึกษา การเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัให้นกัศึกษา เพื่อใหอ้าจารยท่ี์พึ่งเขา้สู่หลกัสูตร
ฯ มีความเขา้ใจท่ีตรงกนัในการบริหารหลกัสูตรฯ   

ในส่วนของการบริหารอาจารย ์หลกัสูตรฯ ไดใ้ชก้ารประชุมของหลกัสูตรฯ ซ่ึงจดัให้มีขึ้น
เป็นประจ าตลอดปีการศึกษาเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนงานของหลกัสูตรฯ  ในการประชุม หวัหนา้
หลกัสูตรร่วมกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฯ และเจา้หน้าท่ีประจ าหลกัสูตรฯ เขา้ร่วมประชุม และ
ปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานของหลักสูตรฯ ด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใชก้ารประชุมเป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะใน
การบริหารงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯทุกท่านไดมี้ส่วนร่วมและติดตามการด าเนินงานของ
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง  

ในส่วนของการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฯ อาจารยใ์นหลกัสูตรฯ ทุก
ท่านไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาตามแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัคณะและมหาวิทยาลยัในภาพรวม 
ตามแผนพฒันาบุคลากรเป็นรายบุคคล ระยะ 5 ปี เพื่อก าหนดเป้าหมายการพฒันาศกัยภาพดา้นการ
วิจยัและวิชาการเพื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ การพฒันาดา้นการสอน การบริการวิชาการ และ
การบูรณาการการวิจยัการสอนและการบริการวิชาการ อาจารยท์ุกท่านมีการก าหนดการพฒันา
ตนเองรายบุคคล ซ่ึงเป็นระบบท่ีคณะและหลกัสูตรฯ ใหค้วามเห็นขอบร่วมกนั คณะและหลกัสูตรฯ 
ได้สนับสนุนอาจารย ์โดยให้งบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม และอาจารยไ์ด้รับทุนการวิจยั 
ไดรั้บการสนบัสนุนอย่างเต็มท่ี  โดยในช่วงส้ินปีการศึกษา อาจารยท์ุกท่านในหลกัสูตรฯ จะมีการ



 129 

รายงานผลการปฏิบติังานซ่ึงรวมถึงการพัฒนาอาจารยข์องตนเองดว้ย ซ่ึงการประเมินในช่วงส้ินปี 
เป็นกลไกท่ีส าคญัในการพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบติังานของอาจารยน์ั้น ๆ 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลกัสูตรฯ มีระบบและกลไกในการควบคุมและก ากบัการเรียนการสอน การจดัท ารายวิชา

ต่าง ๆ ให้มีเน้ือหาท่ีทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา หลกัสูตรฯ ไดป้ระสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อน มีการปรับ
เน้ือหารายวิชาเพื่อให้มีความทันสมัย ทันต่อความต้องการให้ของสังคม หลักสูตรฯ ได้มีการ
ประเมินผลของหลกัสูตรฯ จากขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากรายงาน มคอ. 5 และ มคอ. 7 และเห็นผลลพัธ์
อย่างเป็นรูปธรรม    ทั้งน้ี การจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรฯ  อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการผู ้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ซ่ึงจะร่วมกันพิจารณาเปิดสอนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการเปิดสอนรายวิชาพื้นฐาน และ
รายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป     

หลกัสูตรฯ มีการก ากบัดูแลการประเมินการเรียนการสอนของรายวิชาท่ีไดเ้ปิดสอนทุกวิชา
และทุกภาคการศึกษา และรับทราบรายงานผลการศึกษาจากระบบคอมพิวเตอร์  หลกัสูตรฯ จะน า
ผลการประเมินเขา้ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนการก าหนดผูส้อน สาระรายวิชาท่ีเหมาะสม และ
รวบรวมขอ้แนะน าจากรายงาน มคอ. 5 รวมถึงการรายงานการทวนสอบในรายวิชาท่ีก าหนด เพื่อ
สรุปและจดัท ารายงาน มคอ. 7 ของหลกัสูตรฯ และน าขึ้นระบบเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อ
ใหผ้ลการด าเนินงานของหลกัสูตรฯ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลกัสูตรฯ  มีการดูแลส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ของนกัศึกษาและอาจารยใ์นหลกัสูตรฯ ตาม

นโยบายของคณะและมหาวิทยาลยั โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฯ มีส่วนร่วมในการเพิ่มจ านวน
หนงัสือในห้องสมุดเพื่อให้นกัศึกษาไดใ้ชป้ระโยชน์ โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรฯ มีการพิจารณา
รายช่ือหนงัสือและการสั่งซ้ือหนงัสือ วารสาร ส่ือประเภทต่างๆ ผ่านส านกังานหอสมุด โดยในแต่
ละปี เพื่อเพิ่มจ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  นอกจากน้ี หลักสูตรฯ มีการจัด
ห้องเรียนให้กับนักศึกษาในหลกัสูตรฯ  เป็นการเฉพาะ มีการร่วมพฒันาห้องหนังสือของคณะ 
ร่วมกับหลักสูตรอ่ืนของคณะ เพื่อให้นักศึกษามีจ านวนหนังสือท่ีเพียงพอต่อการศึกษาเรียนรู้ 
นอกจากน้ี หลกัสูตรฯ มีการ ใชห้้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ของคณะ เพื่อจดัการเรียนการสอนใน
บางวิชา ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรของคณะอย่างคุ ้มค่า  โดยส่วนรวมแล้ว หลักสูตรฯ มีส่วน
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัในการพฒันาส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลยัมีทรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือ วารสาร ส่ือโสตทัศน์ และฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยั  มีระบบอีเล็กโทรนิกส์ ท่ีทนัสมยัรองรับกับการใช้อุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ เพื่อการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงข่าย  มีการ
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พฒันาระบบการเรียนรู้ออนไลน์  (RSU LMS) นอกจากส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยยงัดูแลทางด้านกายภาพในพื้นท่ีท่ีให้บริการแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีสะดวกสบาย เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และมีความสุข  

ทั้งน้ีหลกัสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยสอบถามถึง
การใชส่ิ้งสนบัสนุนการเรียนรู้ เช่น หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ของคณะ หอ้งหนงัสือของคณะ การ
บริการของส านักหอสมุด บริการของส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้ของมหาวิทยาลยั 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลกัสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

     

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

     

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั 
หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
7) มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

     

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการเรียนการสอน 

     

9) อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทาง ดา้นวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถา้มี)
ไดรั้บการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

13) ร้อยละ 80 ของรายวิชาท่ีมีการจดัการเรียนการสอน
สามารถด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนด 

     

14) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา ต่อคุณภาพการสอน
รวมทุกรายวิชา  เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนน    
เตม็ 5.0  

     

15) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษา ทรัพยากรสนบัสนุน
การเรียนการสอน เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.51 จากคะแนน
เตม็ 5.0 

     

 รวมตัวบ่งชี้ 12 13 13 14 15 
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หมวดท่ี 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการท่ีจะใชใ้นการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไวเ้พื่อพฒันาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตวัผูเ้รียนโดยอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประเมินผูเ้รียนในทุก ๆ หัวขอ้ว่ามีความ
เขา้ใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษา การอภิปราย
โตต้อบจากนกัศึกษา การตอบค าถามของนกัศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากท่ีกล่าวขา้งตน้
แลว้ ก็จะสามารถประเมินเบ้ืองตน้ไดว้่า ผูเ้รียนมีความเขา้ใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถท าให้
ผูเ้รียนเขา้ใจได ้ก็จะมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ประเมินจากประสบการณ์ความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์จากผลงานวิจยัต าราและ
เอกสารการสอนของอาจารยท่ี์มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

1.2.2 ประเมินจากการสังเกตการณ์ของผูบ้ริหารผูรั้บผิดชอบหลกัสูตแรละเพื่อนอาจารยท่ี์ร่วม
สอนในวิชา  

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมนั้น จะกระท าเม่ือนกัศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีท่ี 4 และอาจตอ้งออก
ปฏิบติังานในรายวิชา สหกิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือน ซ่ึงจะเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารยจ์ะไปนิเทศก์นกัศึกษา 
ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนกัศึกษาวา่ สามารถปฎิบติังานไดห้รือไม่ มีความรับผิดชอบ และยงั
อ่อนดอ้ยในดา้นใด ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร ตลอดจน
ปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการสนอทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
  หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตอ้งผ่านเกณฑป์ระเมินดงัน้ี ตวับ่งช้ีบงัคบั 
(ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) และมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ี 6-15 ท่ีมีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตวับ่งช้ีท่ี
มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ 80% ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งช้ีบงัคบั
และตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 มีการน าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกมาปรับปรุงทุกส้ิน
ปีการศึกษาเพื่อพฒันาใหมี้คุณภาพยิง่ขึ้น 

4.2 มีการน าผลการประเมินจากนกัศึกษามาพิจารณาโดยการประชุมระหว่างผูบ้ริหารหลกัสูตรกบั
อาจารยผ์ูส้อน เพื่อหาแนวทางในการพฒันาต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
            
ภาคผนวก 1  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาโครงสร้างหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
  สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต  
  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ภาคผนวก 2  จ านวนหนงัสือวารสารทั้งหมดของมหาวิทยาลยั (รายละเอียดในแผน่ CD) 
ภาคผนวก 3  จ านวนและรายช่ือหนงัสือส าหรับสาขาวิชาในส านกัหอสมุดของมหาวิทยาลยัรังสิต

ท่ีมีอยูเ่ม่ือเร่ิมโครงการ (รายละเอียดในแผน่ CD) 
ภาคผนวก 4  รายช่ือวารสารส าหรับสาขาวิชาในส านกัหอสมุดของมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีมีอยูเ่ม่ือ

เร่ิมโครงการ (รายละเอียดในแผน่ CD) 
ภาคผนวก 5  จ านวนและชนิดของอุปกรณ์การศึกษาในสาขาวิชาท่ีมีอยูเ่ม่ือเร่ิมโครงการ 

(รายละเอียดในแผน่ CD) 
ภาคผนวก 6  จ านวนและรายช่ือหนงัสือส าหรับสาขาวิชาท่ีคาดวา่จะจดัหาเพิ่มขึ้น (รายละเอียดใน

แผน่ CD) 
ภาคผนวก 7  จ านวนและชนิดของอุปกรณ์การศึกษาในสาขาวิชาท่ีคาดว่าจะจดัหาเพิ่มขึ้นภายใน

เวลา 5 ปี (รายละเอียดในแผ่น CD) 
ภาคผนวก 8  ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก 9  ประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา พ.ศ. 2546 
   และประกาศมหาวิทยาลยัรังสิต เร่ืองการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญา  

(เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 
ภาคผนวก 10 กฎระเบียบส าหรับการอุทธรณ์ของนกัศึกษาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิชาการรวมทั้ง

กระบวนการในการพิจารณาขอ้อุทธรณ์ (ถา้มี) 
ภาคผนวก 11 แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาคผนวก 12 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 


