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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำาหรับธุรกิจสมัยใหม่

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมสำาหรับธุรกิจสมัยใหม่

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Innovation	Technology	for	Modern	Business

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีนวัตกรรมสำาหรับธุรกิจสมัยใหม่)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(เทคโนโลยีนวัตกรรมสำาหรับธุรกิจสมัยใหม่)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Innovation	Technology	for	Modern	Business)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Innovation	Technology	for	Modern	Business)

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	 ไม่น้อยกว่า		129	-	132		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา จำานวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า   93  หน่วยกิต 96  หน่วยกิต

				 	 2.1	วิชาเอกบังคับ 57		หน่วยกิต 57		หน่วยกิต

					 	 2.2	วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า				9		หน่วยกิต 		9		หน่วยกิต

					 	 2.3	วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 27		หน่วยกิต 30		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 6  หน่วยกิต

                 รวมไม่น้อยกว่า 129  หน่วยกิต 132  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 โดยที่นิ สิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  93, 96  หน่วยกิต

 2.1  วิชาเอกบังคับ 57	หน่วยกิต

	 1207	101	 เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่เบื้องต้น				3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Innovation	Technology	Modern	

	 	 Business

	 1207	102	 แนวคิดการพัฒนาสำาหรับเทคโนโลยี	 3(3-0-6)

	 	 นวัตกรรมและธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Development	Concepts	for	Innovation	

	 	 Technology	and	Modern	Business

	 1207	103	 ระบบคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น		3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Computer	System	and	

	 	 Programming

	 1207	104	 การโปรแกรมสำาหรับเทคโนโลยีนวัตกรรม	 3(2-2-5)

	 	 ธุรกิจสมัยใหม่	 	

	 	 Programming	for	Innovation	Technology	Modern	

	 	 Business

	 1207	105	 เครือข่ายและความปลอดภัย	 3(2-2-5)

	 	 ในเทคโนโลยีดิจิทัลและการค้าสมัยใหม่

	 	 Networking	and	Security	in	Digital	Technology	

	 	 and	Modern	Business

	 1207	106	 การออกแบบและดำาเนินการฐานข้อมูล		 3(2-2-5)

	 	 Design	and	Manipulation	of	Database

	 1207	201	 การจัดการฐานข้อมูลสำาหรับเทคโนโลยี	 3(2-2-5)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่		

	 	 Database	Management	for	Innovation	

	 	 Technology	Modern	Business		

	 1207	202	 การออกแบบงานกราฟิกสำาหรับเทคโนโลยี	 3(2-2-5)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Graphic	Design	for	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	

	 1207	203	 การพัฒนารูปแบบการค้าดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Commerce	Platform	Development

	 1207	204	 การวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยี	 3(2-2-5)	

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Design	and	Analysis	of	Innovation	Technology	

		 	 Modern	Business	

	 1207	205	 แนวคิดและเครื่องมือสำาหรับการตลาด	 3(2-2-5)

	 	 ดิจิทัลและการสร้างแบรนด์

	 	 Concept	and	Tools	for	Digital	Marketing	and	

	 	 Branding 

	 1207	206	 การตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์	 3(2-2-5)

	 	 Digital	Marketing	and	Social	Media	

	 1207	301	 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำาหรับ	 3(2-2-5)

	 	 อุปกรณ์พกพา

	 	 Mobile	Application	Development

	 1207	302	 วิทยาการและการวิเคราะห์ข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 ทางการค้าสมัยใหม่		 	

	 	 Data	Science	and	Analytics	on	Modern	Business

	 1207	303	 การสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	3(1-4-4)

	 	 Creation	of	Innovation	Technology	Modern	

	 	 Business

	 1207	304		ปัญญาประดิษฐ์และระบบชาญฉลาดเบื้องต้น		3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Artificial	Intelligence	and	Smart	

	 	 System

	 1207	305	 การวิจัยสำาเบื้องต้นหรับเทคโนโลยี	 3(3-0-6)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	 	

	 	 Introductory	Research	for	Innovation	

	 	 Technology	Modern	Business

	 1207	401	 เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจศึกษา	 1(0-2-1)		

	 	 Preparation	for	Co-operative	Education

	 1207	402	 สัมมนาเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่		 2(2-0-4)

	 	 Seminar	in	Innovation	Technology	Modern	

	 	 Business

	 1207	403	 การบริหารโครงการเทคโนโลยีนวัตกรรม	 3(2-2-5)

	 	 ธุรกิจสมัยใหม่		 	

	 	 Innovation	Technology	Modern	Business	

	 	 Project	Management

 2.2 วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

	 1207	411	 การจัดการเนื้อหาสำาหรับเทคโนโลยี	 3(2-2-5)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Content	Management	for	Innovation	

	 	 Technology	Modern	Business	

	 1207	412	 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior

	 1207	413		การคิดเชิงนวัตกรรม		 3(2-2-5)

	 	 Innovative	Thinking

	 1207	414	 ความเป็นผู้ประกอบการและ	 3(3-0-6)

	 	 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation	

	 1207	415		นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์		 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management
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	 1207	416	 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด	 3(2-2-5)

	 	 Creative	Thinking	on	Marketing

	 1207	417			การพาณิชย์และการตลาดดิจิทัล	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	

	 	 Digital	Commerce	and	Marketing	for	

	 	 Innovation	Technology	Modern	Business	

	 1207	418	 ไอโอทีสำาหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 สมัยใหม่		 	

	 	 IoT	for	Innovation	Technology	Modern	Business

	 1207	419	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำาหรับ	 3(2-2-5)

	 	 เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	

	 	 Decision	Support	Systems	for	Innovation	

	 	 Technology	Modern	Business

	 1207	420	 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่		 3(2-2-5)

	 	 Big	Data	Management	and	Analytics

	 1207	421	 แนวโน้มเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่		3(3-0-6)

	 	 Innovation	Technology	Modern	Business	Trend

	 1207	422	 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนวัตกรรม	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Special	Topics	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business

	 1207	423	 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน	 3(3-0-6)

	 	 และประสบการณ์มนุษย์

	 	 Designing	and	Development	of	User	Interface	

	 	 and	Experiences

 2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 27 - 30 หน่วยกิต

		 	 	 	 	 กำาหนดให้มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทุกภาคการศึกษา	 ในภาคการศึกษาสุดท้าย	

นิสิตโปรแกรมปกติ	 ลงทะเบียนเรียนรายวิชา	 1207	 498	 การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	

สำาหรับนิสิตโปรแกรมสหกิจศึกษา	 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา	

0199	499	สหกิจศึกษา

	 1207	491	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	1						 	

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	1

	 1207	492	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	2						 	

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	2

	 1207	493	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	3					

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	3

	 1207	494	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	4					

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	4

	 1207	495	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	5					

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	5

	 1207	496	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	6					

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	6

	 1207	497	 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี	 3(0-40-0)

	 	 นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	7					

	 	 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

	 	 Modern	Business	7

	 1207	498*	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับ	 6(0-40-0)

	 	 เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Practicum	in	Innovation	Technology	Modern	

	 	 Business			

	 0199	499*	สหกิจศึกษา			 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

หมายเหตุ*	 (1)	 นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหน่ึง

	 	 ตามโปรแกรมการศึกษา	และ	(2)	ให้ผลการเรียนเป็น	S	

	 	 หรือ	U

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

		 	 	 	 นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่น	 ๆ	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา 

	 หลักสูตรนี้	กำาหนดแผนการรับนิสิตต่อปีจำานวน	100	คน	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	เรียกว่า	กลุ่ม	A		และกลุ่ม		B		มีจำานวน

นิสิตกลุ่มละ	50	คน		รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา	ประกอบด้วย	การเรียนรู้ภาคทฤษฎี	จำานวน	3	เดือน	และ

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ	จำานวน	3	เดือน	ดังนี้

กลุ่ม
ภาคต้น ภาคปลาย

มิ.ย. – ส.ค. ก.ย. – พ.ย. ธ.ค. – ก.พ. มี.ค. – พ.ค.

A ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ

B ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี

	 โดยแต่ละปีการศึกษา	และภาคการศึกษา	กำาหนดแผนการศึกษา	ดังต่อไปนี้

ปีที่ 1  ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
มิ.ย. – ส.ค. ก.ย. – พ.ย.

วิชาศึกษาทั่วไป 0031	001 Daily	English	Conversation 2(1-2-3)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 8

วิชาเอกบังคับ 1207	101 Introduction	 to	 Innovation	 Technology	Modern	

Business

3(3-0-6)

1207	102 Introduction	Concepts	 for	 Innovation	Technology	

and	Modern	Business

3(3-0-6) กลุ่ม	A 	กลุ่ม	B

1207	103 Introduction	to	Computer	System	and	Programming 3(2-2-5)

วิชาฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	491 Work-Based	 Learning	 in	 Innovation	Technology	

Modern	Business	1			

3(0-40-0) กลุ่ม	B กลุ่ม	A

รวมจำานวนหน่วยกิต 22

ปีที่ 1  ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
ธ.ค. – ก.พ. มี.ค. – พ.ค.

วิชาศึกษาทั่วไป 0031	002 Communicative	English 2(1-2-3)

กลุ่ม	A

 

กลุ่ม	B

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 8

วิชาเอกบังคับ 1207	104 Programming	for	Innovation	Technology	Modern	

Business

3(2-2-5)

1207	105 Networking	 and	Security	 in	Digital	Technology	

and	Modern	Business

3(2-2-5)

1207	106 Design	and	Manipulation	of	Database 3(2-2-5)

วิชาฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	492 Work-Based	Learning	 in	 Innovation	Technology	

Modern	Business	2			

3(0-40-0) 	กลุ่ม	B กลุ่ม	A

รวมจำานวนหน่วยกิต 22



หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

126

ปีที่ 2  ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
มิ.ย. – ส.ค. ก.ย. – พ.ย.

วิชาศึกษาทั่วไป 0031	003 English	for	Specifi	c	Purposes 2(1-2-3)

กลุ่ม	A

 

กลุ่ม	B

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6

วิชาเอกบังคับ 1207	201 Database	Management	for	Innovation	Technology	

Modern	Business

3(2-2-5)		

1207	202 Graphic	Design	for	Innovation	Technology	Modern	

Business

3(2-2-5)		

1207	203 Digital	Commerce	Platform	Development 3(2-2-5)		

วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	493 Work-Based	Learning	 in	 Innovation	Technology	

Modern	Business	3			

3(0-40-0) 	กลุ่ม	B กลุ่ม	A

รวมจำานวนหน่วยกิต 20

          

ปีที่ 2  ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
ธ.ค. – ก.พ. มี.ค. – พ.ค.

วิชาศึกษาทั่วไป xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2

กลุ่ม	A

 

กลุ่ม	B

วิชาเอกบังคับ 1207	204 Design	 and	Analysis	 of	 Innovation	Technology	

Modern	Business

3(2-2-5)

1207	205 Concept	 and	 Tools	 for	 Digital	Marketing	 and	

Branding

3(2-2-5)

1207	206 Digital	Marketing	and	Social	Media 3(2-2-5)

วิชาเอกเลือก 1207	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 3

วิชาเลือกเสรี 1207	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 3

วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	494 Work-Based	Learning	 in	 Innovation	Technology	

Modern	Business	4		

3(0-40-0) 	กลุ่ม	B กลุ่ม	A

รวมจำานวนหน่วยกิต 20



127

หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 3  ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
มิ.ย. – ส.ค. ก.ย. – พ.ย.

วิชาเอกบังคับ 1207	301 Mobile	Application	Development 3(2-2-5)

กลุ่ม	A

 

กลุ่ม	B

1207	302 Data	Science	and	Analytics	on	Modern	Business 3(2-2-5)

1207	303 Creation	of	Innovation	Technology	Modern	Business 3(1-4-4)

วิชาเอกเลือก 1205	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 3

วิชาเลือกเสรี 1207	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 3

วิชาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	495 Work-Based	Learning	in	Innovation	Technology	

Modern	Business	5			

3(0-40-0) 	กลุ่ม	B กลุ่ม	A

รวมจำานวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 3  ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
ธ.ค. – ก.พ. มี.ค. – พ.ค.

วิชาเอกบังคับ 1207	304 Introduction	 to	Artificial	 Intelligence	 and	 Smart	

System

3(2-2-5)

กลุ่ม	A

 

กลุ่ม	B1207	305 Introductory	 Research	 for	 Innovation	Technology	

Modern	Business

3(3-0-6)

วิชาเอกเลือก 1205	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 3

วิชาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	496 Work-Based	 Learning	 in	 Innovation	 Technology	

Modern	Business	6			

3(0-40-0) 	กลุ่ม	B กลุ่ม	A

รวมจำานวนหน่วยกิต 12

ปีที่ 4  ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต 

(ชั่วโมง)
มิ.ย. – ส.ค. ก.ย. – พ.ย.

วิชาเอกบังคับ 1207	401 Preparation	for	On-the-Co-operative	Education 1(0-2-1)

กลุ่ม	A

 

กลุ่ม	B
1207	402 Seminar	in	Innovation	Technology	Modern	Business 3(2-2-5)

1207	403 Innovation	Technology	Modern	Business	 Project	

Management

2(2-0-4)

วิชาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	497 Work-Based	 Learning	 in	 Innovation	 Technology	

Modern	Business	7			

3(0-40-0) 	กลุ่ม	B กลุ่ม	A

รวมจำานวนหน่วยกิต 9
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ปีที่ 4  ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง) ธ.ค. – มี.ค.

วิชาฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

1207	498 Co-operative	Education	 in	 Innovation	Technology	

Modern	Business

6(0-40-0)

กลุ่ม	A		และ	

กลุ่ม	Bหรือ

0199	499 สหกิจศึกษา		

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจำานวนหน่วยกิต 6
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คำาอธิบายรายวิชา
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93, 96 หน่วยกิต

  (1) วิชาเอกบังคับ  57 หน่วยกิต

 1207 101 เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่เบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Innovation Technology Modern 

  Business

	 	 หลักการ	 แนวคิด	 และทฤษฎีพื้นฐานของนวัตกรรม	

เทคโนโลยี	 และธุรกิจสมัยใหม่	 บทบาทที่สำาคัญของนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีต่อกระบวนการทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน	ความสัมพันธ์และ

ความเชือ่มโยงของนวตักรรมและเทคโนโลยกีบัธรุกจิสมยัใหม่	ประกอบ

ด้วย	แนวคดิความเชือ่มโยง	หลกัการแสวงหานวตักรรมและเทคโนโลยี	

และการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยใีนธรุกจิสมยัใหม่	กรณศีกึษา

ประยุกต์เทคโนโลยีนวัตกรรมกับธุรกิจสมัยใหม่	

	 	 Principles,	 concepts,	 and	 basic	 theories	 of	

innovation,	technology,	and	modern	business.	The	importance	

rules	of	innovation	and	technology	toward	current	business	

process.	Relation	and	linkage	of	innovation	and	technology	

with	modern	 business	 including	 of	 linkage	 concepts,	

principle	 of	 selection	 of	 innovation	 and	 technology,	 and	

innovation	 technology	modern	business	acceptance.	Case	

study	of	innovation	technology	modern	business

 1207 102 แนวคิดการพัฒนาสำาหรับเทคโนโลยี 3(3-0-6)

  นวัตกรรมและธุรกิจสมัยใหม่

  Development Concepts for Innovation 

  Technology and Modern Business

	 	 รูปแบบและหลักการทำาธุรกิจสมัยใหม่	ความรู้เบื้องต้น

ด้านการตลาด	บัญชี	สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	การเป็นผู้ประกอบการ	

และกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพด้านธุรกิจ	 แนวคิดการประยุกต์

กระบวนการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อรองรับ

รูปแบบการทำาธุรกิจสมัยใหม่	 ประกอบด้วย	การศึกษา	การวิเคราะห์	

การออกแบบ	การสร้างและพัฒนา	การทดลองใช้	 การประเมิน	 และ

รายงานผลการใช้และผลกระทบของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มีต่อธุรกิจ

สมัยใหม่

	 	 Platforms	 and	principles	 of	modern	business	

operation.	 Basic	 of	 marketing,	 accounting,	 business	

environment,	entrepreneur,	and	business	 laws	and	ethics.	

Concepts	of	design	and	development	of	innovation	technology	

for	modern	business	 supporting:	 context	 study,	 analysis,	

design,	development,	test,	evaluation,	and	reporting.	Impact	

of	innovation	technology	for	modern	business

 1207 103  ระบบคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม 3(2-2-5)

  เบื้องต้น

  Introduction to Computer System 

  and Programming

	 	 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล	

องค์ประกอบของระบบคอมพวิเตอร์	ระบบประมวลผลข้อมูล	ฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์สำาหรับธุรกิจสมัยใหม่	 การทำางานของระบบปฏิบัติการ

เบื้องต้น	 ข้อมูลและการแทนค่าข้อมูล	 การจัดกระทำากับข้อมูลดิจิทัล	

แนวคิดพื้นฐานและปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์	 ได้แก่	

การเขียนผังงาน	 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหา

ด้วยคอมพิวเตอร์	ประกอบด้วย	ตัวแปร	การโปรแกรมแบบเรียงลำาดับ	

การตัดสินใจ	การวนซำ้า	อาร์เรย์	และลิสต์

	 	 Evolution	of	computer	and	digital	technology,	

computer	elements,	data	processing,	hardware	and	software	

for	 modern	 business.	 Operating	 system,	 data	 and	

representation,	 digital	 data	 operating.	Basic	 concept	 and	

practice	 of	 computer	 programing	 language	 including	 of	

flowchart,	structural	programming	to	problem	solving	with	

computer:	variable	definition,	sequence,	decision,	loop,	array	

and	list

 1207 104 การโปรแกรมสำาหรับเทคโนโลยี 3(2-2-5)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

  Programming for Innovation Technology 

  Modern Business

	 	 หลักการเขียนและการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ	

ความแตกต่างระหว่างโปรแกรมเชิงโครงสร้างและโปรแกรมเชิงวัตถุ	

องค์ประกอบของคลาส	หลักการห่อหุ้ม	การสืบทอด	และการทำางานได้

หลายรูปแบบ	 เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ	API	 ของ

ภาษา	การสร้างเมธอด	การส่งผ่านพารามิเตอร์แบบค่าและแบบอ้างอิง	

การประยกุต์ใช้โปรแกรมภาษาเชงิวตัถเุพือ่พฒันาเทคโนโลยนีวตักรรม

ธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Principle	 and	 design	 of	 object-oriented	

programing	 (OOP).	Different	 of	 structural	 programing	and	

OOP.	Concept	of	OOP:	class,	encapsulation,	inheritance,	and	

multi-platform	operation.	OOP	techniques	with	API	language,	

method,	 parameters	 passing	with	 values	 and	 inferences.	

Applying	OOP	for	 innovation	technology	modern	business	

development
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 1207 105 เครือข่ายและความปลอดภัยใน 3(2-2-5)

  เทคโนโลยีดิจิทัลและการค้าสมัยใหม่

  Networking and Security in Digital 

  Technology and Modern Business

	 	 เทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่	 และแอปพลิเคชันการใช้

งานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต	 เทคโนโลยีเครือข่ายทั้งแบบ

มีสาย	 และไร้สายสำาหรับระบบอินเทอร์เน็ตในอนาคต	 และปัญหา

ด้านความมัน่คงและปลอดภยั	สถาปัตยกรรมและการนำาไปใช้งานระบบ

เครือข่ายแบบอิงเนื้อหา	 ระบบเครือข่ายในระดับของซอฟต์แวร์	

เทคโนโลยีแบบคลาวด์	 การจำาลองเครื่องเสมือนด้วยซอฟต์แวร์	

นวัตกรรมการใช้งานเครือข่าย	ความเปลี่ยนแปลงของระบบเครือข่าย

เพื่อประยุกต์สำาหรับนวัตกรรมและการค้าสมัยใหม่

	 	 New	technology	of	networks,	and	applications	

of	current	and	future	trend	of	network	technology	both	wired	

and	wireless	for	future	internet	and	security	and	safety	issues.	

Architecture	and	application	of	content-based	networking,	

network	 system	 at	 software	 level,	 cloud	 technology,	 and	

network	 simulation.	 Innovation	 and	 changing	 of	 use	

networking	in	modern	business	

 1207 106 การออกแบบและดำาเนินการฐานข้อมูล  3(2-2-5)

  Design and Manipulation of Database

	 	 ความรูเ้บือ้งต้นการจดัการฐานข้อมลู	แบบจำาลองข้อมลู

เชิงสัมพันธ์	 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	 ภาษา	 SQL	สำาหรับ

ดำาเนินการฐานข้อมูล	การป้องกันความปลอดภัยฐานข้อมูล	การเขียน

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Introduction	to	database	management,	relative	

data	model.	 Designing	 of	 relative	 database.	 Database	

manipulation	use	SQL,	database	security.	Modern	business	

database	management	programing

 1207 201 การจัดการฐานข้อมูลสำาหรับเทคโนโลยี 3(2-2-5)  

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่  

  Database Management for Innovation 

  Technology Modern Business  

	 	 เทคนิคการทำากระบวนการสอบถามฐานข้อมูล	แนวคิด

การจัดการรายการ	เทคนิคการควบคุมการเข้าถึงพร้อมกันของหลายผู้

ใช้	การคืนสภาพของฐานข้อมูล	การออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ	

การจดัการบฟัเฟอร์	การใช้เทคโนโลยจีดัการระบบฐานข้อมลู	ระบบฐาน

ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการตัดสินใจในธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Database	query	process	techniques,	concepts	

of	transaction	management,	techniques	for	multi-user	control.	

Database	 restoration,	 physical	 database	 design,	 buffer	

management,	 database	management	 technology,	 and	

intelligent	database	system	for	modern	business	

 1207 202 การออกแบบงานกราฟิกสำาหรับ 3(2-2-5)

  เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

  Graphic Design for Innovation Technology 

  Modern Business 

	 	 หลักการการออกแบบด้วยองค์ประกอบเชิงทัศนศิลป์	

รปูแบบภาพสญัลกัษณ์	ตวัอกัษร	การจดัวาง	การเลอืกใช้สแีละสิง่พมิพ์

และสือ่ดจิทิลัเพือ่สือ่สารไปยงัผูร้บัสารในธรุกจิสมยัใหม่	การฝึกปฏบิตัิ

การใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิกสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Principles	of	design:	visual	elements	for	Image,	

symbols,	 layout,	 color	 selection,	 publications	 and	 digital	

media	 for	 communicate	 to	 user	 in	 modern	 business	

environment.	The	practice	and	using	digital	tools	to	create	

graphics,	supports	and	technology	development	for	modern	

businesses

 1207 203 การพัฒนารูปแบบการค้าดิจิทัล 3(2-2-5)

  Digital Commerce Platform Development

	 	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำาหรับการกระจายแบบ

หลายชั้น	องค์ประกอบสำาหรับองค์กร	เว็บไคลเอ็นท์	องค์ประกอบของ

ไคลเอน็ท์	ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่	โปรแกรมประยกุต์สำาหรบัองค์กร	

และการสนับสนุนการบริการบนเว็บ

	 	 The	 development	 application	 to	multi-tier	

distribution,	 Enterprise	 components,	 	web	 client,	 client	

components,	 Enterprise	 Information	 Systems,	 integrate	

enterprise	application	and	web	service	support

 1207 204 การวิเคราะห์และออกแบบเทคโนโลยี 3(2-2-5)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

  Design and Analysis of Innovation 

  Technology Modern Business

		 	 แนวคดิ	ระบบ	และรปูแบบของนวตักรรมและเทคโนโลยี

เพือ่ธรุกจิสมยัใหม่	วฏัจกัรของการพฒันาระบบ	การสบืค้นและวเิคราะห์

ความต้องการของผูใ้ช้เทคโนโลยนีวตักรรม	แผนภาพการไหลของข้อมลู	

พจนานุกรมข้อมูล	การอธิบายการประมวลผล	การออกแบบแฟ้มข้อมูล	

ฐานข้อมูล	การออกแบบส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช้	การพฒันา	การทดสอบ	และ

การนำาเทคโนโลยีนวัตกรรมไปใช้งานธุรกิจสมัยใหม่	การจัดทำาเอกสาร	

การฝึกปฏบิตักิรณศีกึษาการวเิคราะห์และออกแบบนวตักรรมเพือ่ธรุกจิ

สมัยใหม่
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	 	 Concepts,	systems,	and	formats	of	 innovation	

and	technology	for	modern	business.	System	development	

life	cycle:	innovation	technology	user	requirement	study,	data	

flow	diagram,	data	dictionary,	process	description,	file	design,	

database,	user	interface	design,	development,	testing,	and	

implementation	innovation	technology	in	modern	business,	

documentation.	Practice	by	case	study	of	analysis	and	design	

innovation	technology	for	modern	business		

 1207 205 แนวคิดและเครื่องมือสำาหรับ 3(2-2-5)

  การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์  

  Concept and Tools for Digital Marketing and 

  Branding 

	 	 แนวคิดพื้นฐานและการส่ือสารการตลาดดิจิ ทัล	

การประยุกต์ใช้หลักการสื่อสารตลาดเพื่อกำาหนดกลยุทธ์การโฆษณา

ดิจิทัลและการสร้างแบรนด์	 การพัฒนาการสร้างกรอบแนวคิดในการ

สร้างโฆษณาและแบรนด์	 	 กลยุทธ์การสร้างสรรค์แบรนด์	 ขั้นตอน

ในการวางแผนและการผลิตสื่อโฆษณา	 	 หลักเบื้องต้นในการสร้าง

เวบ็ไซต์เพือ่การโฆษณา	การใช้เครือ่งมอืดจิทิลัเพือ่การตลาดดจิทิลัและ

การสร้างแบรนด์

	 	 Basic	 concepts	 and	 communications	 digital	

marketing.	 The	Apply	 principles	 communications	 digital	

marketing	 to	 set	 strategies	 advertising	 and	 create	brand,	

development	for	framework	conceptual	to	produce	advertis-

ing	and	brand,	strategies	to	create	brand,	step	to	planning	

for	produce	advertising.	Introduction	to	principles	to	create	

website	for	advertising	and	using	tools	for	marketing	digital	

and	create	brand

 1207 206 การตลาดดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ 3(2-2-5)

  Digital Marketing and Social Media

	 	 แนวคิดการทำาธุรกิจสมัยใหม่	 หลักการเบ้ืองต้นของ

ตลาดดิจิทัลและส่ือสังคมออนไลน์	 หลักการวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อดิจิทัล	บทบาทของส่วนผสม

ทางการตลาดในการวางแผนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 พร้อมทั้งปฏิบัติ

การวางแผนกิจกรรมและผลิตสื่อเพื่อการตลาดดิจิทัล	 ไปสู่ผู้บริโภค

หลากหลายรูปแบบในยุคดิจิทัล

	 	 Concepts	 of	modern	 business.	 Principles	 of	

digital	marketing	and	 social	media.	Analysis	 of	 consumer	

behavior	 in	decision	making	via	digital	media.	The	role	of	

marketing	mix	in	electronic	commerce	planning	as	well	as	

conducting	event	planning	and	media	production	for	digital	

marketing	with	diversity	consumers	in	many	forms	in	digital	

era

 1207 301 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำาหรับอุปกรณ์พกพา 3(2-2-5)

  Mobile Application Development

	 	 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในอุปกรณ์

แบบพกพา	 กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจบนอุปกรณ์

มอืถอื	การออกแบบและการสร้างส่วนโต้ตอบผูใ้ช้	การสร้างภาพกราฟิก	

การปฏิบัติการการใช้โปรแกรมเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจ

บนอุปกรณ์พกพา

	 	 Basic	 principles	 of	mobile	 technology,	 the	

process	 of	mobile	 application	 development	 for	 business.	

Designing	 and	 development	 of	 user	 interface,	 graphic	

creation,	 and	 practice	 on	 use	 of	 computer	 program	 to	

developing	mobile	application	for	business.

 1207 302 วิทยาการและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(2-2-5)

  ทางการค้าสมัยใหม่

  Data Science and Analytics on Modern 

  Business

	 	 วิทยาการข้อมูลกับธุรกิจสมัยใหม่	 ความรู้เบื้องต้น

การเรียนรู้เครื่อง	 การสกัดและการค้นคืนสาระและความรู้จากข้อมูล	

การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตัดสินใจ	

ประกอบด้วย	 การรวบรวมข้อมูล	 การสำารวจข้อมูล	 การสรุปข้อมูล	

การสร้างแบบจำาลอง	การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยภาษาโปรแกรมที่

เหมาะสม

	 	 Data	science	and	modern	business,	introduction	

to	machine	 learning:	 knowledge	 extraction	 and	 retrieval,	

modern	 business	 data	manipulations	 and	 analytics	 for	

decision	making	 including	 of	 data	 collection,	 surveying,	

summarizing,	modeling,	 and	 advanced	 analysis	 using	

suitable	programming	language

 1207 303 การสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 3(1-4-4)

  Creation of Innovation Technology Modern 

  Business

	 	 การวเิคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ

สมัยใหม่	การดำาเนินการและปฏิบตักิารการสร้างนวตักรรมทีต่อบสนอง

ความต้องการของธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี	

การประเมินผลการใช้งานเทคโนโลยีนวัตกรรม

	 	 Analysis	of	contexts,	problems,	and	environment	

of	modern	business.	Operation	and	creation	of	 innovation	

which	 responding	 to	 modern	 business	 needs	 with	

technology	 tools.	 Evaluation	 the	 implementation	 of	

innovation	technology
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 1207 304  ปัญญาประดิษฐ์และระบบชาญฉลาดเบื้องต้น  3(2-2-5)

  Introduction to Artificial Intelligence and 

  Smart System

	 	 ที่มาและความหมายของปัญญาประดิษฐ์	หลักการของ

ปัญญาประดิษฐ์	การแทนความรู้และระบบชาญฉลาด	การแก้ไขปัญหา

เชิงค้นหาและเหตุผล	 เทคนิคการค้นหา	การเรียนรู้	 โครงข่ายประสาท

เทียมเบื้องต้น	 ตรรกะคลุมเครือเบ้ืองต้น	 และการแก้ปัญหาปัญญา

ประดิษฐ์	การรับรู้	และระบบเชี่ยวชาญด้วยภาษาโปรแกรมด้านปัญญา

ประดิษฐ์

	 	 Introduction	to	history	and	meaning	of	Artificial	

Intelligence	 (AI.),	principles	of	AI,	data	 representation	and	

smart	 system.	 Searching	 and	 reasoning	problem	 solving:	

searching	and	machine	learning	techniques.	Introduction	to	

neural	network	and	AI	solving,	perception,	and	expert	system	

use	AI	programing	language

 1207 305 การวิจัยสำาหรับเทคโนโลยีนวัตกรรม 3(3-0-6)

  ธุรกิจสมัยใหม่เบื้องต้น

  Introductory Research for Innovation 

  Technology Modern Business

	 	 ความหมาย	บทบาท	ความสำาคัญ	 และประโยชน์ของ

การวิจัยทางธุรกิจสมัยใหม่	จรรยาบรรณนักวิจัย	ประเภทของการวิจัย

ทางธุรกิจ	 กระบวนการวิจัย	 ได้แก่	 การเลือกปัญหา	 การกำาหนด

จุดมุ่งหมาย	การตั้งคำาถามการวิจัย	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ตัวแปร

และสมมติฐาน	เครื่องมือการวิจัย	วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	สถิติและ

การวเิคราะห์ข้อมลู	การใช้โปรแกรมวเิคราะห์ค่าทางสถติ	ิและการเขยีน

รายงานผลการวิจัย

	 	 Meaning,	 roles,	 importance	 and	 benefits	 of	

modern	business	 research.	Ethics	 for	 researcher,	 types	 of	

business	 research.	Research	methods:	 problem	 selection,	

defining	of	objection,	research	question	setting,	population	

and	sample,	variable	and	hypothesis,	research	instrument,	

data	 collection,	 statistic	 and	data	 analysis	 use	 statistical	

analysis	program,	and	report	writing

 1207 401 เตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกสหกิจศึกษา 1(0-2-1)  

  Preparation for Co-operative Education

	 	 เป้าหมายของการฝึกแบบสหกิจ	 การเตรียมเอกสาร

สมัครงาน	ประกอบด้วย	 จดหมายนำา	 ประวัติประสบการณ์	 เอกสาร

อ้างองิ	และหนงัสอืรบัรอง	การพฒันาทกัษะทางด้านการสือ่สารระหว่าง

บคุคลในสถานทีท่ำางาน	และทักษะต่าง	ๆ 	ท่ีจำาเป็นในการฝึกสหกจิศึกษา	

จรรยาบรรณในการทำางาน	ความปลอดภัย	และมนุษยสัมพันธ์

	 	 The	goal	of	co-operative	education,	application	

document	 preparation:	 cover	 letter,	 resume,	 experience,	

reference,	 and	 credential	 letter.	Development	 of	 personal	

communication	 in	 workplace,	 and	 essential	 skills	 for	

co-operative	education.	Ethics	for	work,	safety,	and	human	

relationship	

 1207 402 สัมมนาเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่  2(2-0-4)

  Seminar in Innovation Technology Modern 

  Business

	 	 สมัมนาและการเขยีนรายงานปัญหาพเิศษทีเ่กีย่วข้องกบั

สาขาวชิาเทคโนโลยนีวตักรรมสำาหรบัธรุกจิสมยัใหม่ในปัจจบุนัและแนว

โน้มในอนาคต	ประเด็นทางเทคโนโลยี	เศรษฐกิจ	และสังคมที่มีผลกระ

ทบ	และจริยธรรมในวิชาชีพ

	 	 Seminar	 and	 special	 problem	 report	writing	

related	to	current	and	future	trend	of	innovation	technology	

for	modern	business.	 Issue	 of	 technology,	 economic,	 and	

social	impact	to	modern	business	and	professional	ethics

 1207 403 การบริหารโครงการเทคโนโลยี 3(2-2-5)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

   Innovation Technology Modern Business 

  Project Management

	 	 ความหมายและความสำาคัญของการบริหารโครงการ	

วัฏจักรโครงการเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่	 ประกอบด้วย	

การศึกษาความเป็นไปได้	 การวิเคราะห์ข้อกำาหนดความต้องการผู้ใช้	

การกำาหนดรปูแบบบรหิารโครงการ	การวางแผนและสร้างตารางปฏบิตัิ

งานโครงการ	 การจัดการทรัพยากร	 การประมาณการค่าใช้จ ่าย	

การติดตามโครงการ	และปฏิบัติการ

	 	 Meaning	and	 importance	 of	 project	manage-

ment,	 development	 life	 cycle	 of	 innovation	 technology	

modern	 business: 	 feasibi l i ty	 study, 	 requirement	

specification,	 project	management	method	 definition,	

planning,	 and	 scheduling	 of	 project	 operation.	Resources	

management,	 cost	 estimation,	 project	monitoring	 and	

operating
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  (2) วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1207 411 การจัดการเนื้อหาสำาหรับเทคโนโลยี 3(2-2-5)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

  Content Management for Innovation 

  Technology Modern Business 

	 	 ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	รูปแบบการจัดการเนื้อหาสำาหรับ

นวัตกรรม	เทคโนโลย	ีและธรุกจิสมัยใหม่	โดยเน้นวธิกีารจดัการเน้ือหา	

เพื่อนำาไปสู่การส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรม	การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด

จากการใช้เทคโนโลยนีวตักรรม	สารสนเทศสำาหรบัธรุกจิสมยัใหม่	และ

การนำาไปใช้	 การประเมินผลการปรับปรุงเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจ

สมัยใหม่

	 	 Study	 of	 concepts,	 theories,	 and	 format	 of	

innovation	technology	modern	business	emphasis	of	content	

management	to	support	innovation	and	technology.	Problem	

analysis	 of	 use	 innovation,	 technology,	 information	 for	

modern	business.	Application	and	evaluation	of	improvement	

of	innovation	technology	modern	business

 1207 412 การจัดการและพฤติกรรมองค์กร  3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior

	 	 หน้าที่ทางการบริหาร	สิ่งแวดล้อมในองค์กร	การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์	ภาวะผู้นำา	การจูงใจเพื่อผลงาน	การสื่อสารในองค์กร	

การควบคุม	การจัดการการเปลี่ยนแปลง

	 	 Administrative	 duties.	 Environment	 in	 the	

organization.	Human	 resource	management.	 Leadership	

and	motivation	 for	work.	Communication	 in	Organization.	

Control	and	change	management

 1207 413  การคิดเชิงนวัตกรรม  3(2-2-5)

  Innovative Thinking

	 	 การคดิเชงิคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ

เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม	ประเภทของนวัตกรรม	นวัตกรต้นแบบ	

กระบวนการของการคิดเชิงนวัตกรรม	ความผิดพลาดเชิงสร้างสรรค์	

การพัฒนานวัตกรรม	จริยธรรมของนวัตกร

		 	 Systematically	mathematic	 and	 sciencematic	

thinking	for	innovation.	Type	of	innovation.	Master	innovator.	

Process	of	innovative	thinking.	Creative	failure.	Innovation	

development.	Ethics	of	innovator

 1207 414 ความเป็นผู้ประกอบการและ 3(3-0-6)

  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation 

	 	 ลักษณะ	คุณสมบัติของผู้ประกอบการ	หลักทฤษฎีและ

ปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง	 เร่ิมจากธุรกิจขนาดย่อม	

ขนาดกลาง	และขนาดใหญ่	แนวทางการจดัตัง้ธรุกจิ	การบริหารการผลติ	

การบรหิารเงนิทนุ	การจดัการทางการเงนิ	การจดัรปูแบบองค์กร	ลกัษณะ

ของธุรกิจของประเทศไทย	 จริยธรรม	 จรรยาบรรณของนักธุรกิจ	

กฎหมายธุรกิจ	 ผลกระทบของธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อม	 การเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความคิดริเริ่มธุรกิจใหม่

	 	 Characteristics,	qualifications	of	the	entrepre-

neur.	Theory	and	practice	of	managing	their	own	businesses,	

starting	with	small,	medium	and	large	businesses.	Production	

management.	Capital	management.	Financial	management.	

Organizing.	Characteristics	of	Thailand’s	business.	Business	

ethics	 and	 law.	The	 impact	 of	 business	 to	 environment.	

Enhancing	creativity	for	new	business	initiatives

 1207 415  นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

	 	 การกำาหนดนโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	

การออกแบบการคิดเชิงกลยุทธ์	 เคร่ืองมือการวิเคราะห์ป ัจจัย

การตัดสินใจทางธุรกิจ	และการจัดทำาแผนเชิงกลยุทธ์

	 	 Business	 policy	 formulation	 and	 strategic	

management.	Strategic	thinking	design.	Factor	analysis	tools	

for	business	decision	making	and	strategic	planning

 1207 416 การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด 3(2-2-5)

  Creative Thinking on Marketing

	 	 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคิดสร้างสรรค์

ทางการตลาด	ลกัษณะและองค์ประกอบการคดิสร้างสรรค์	กระบวนการ

และเทคนิคการคิดสร้างสรรค์	 การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม

ทางการตลาด	ความคิดสร้างสรรค์ต่อสถานการณ์และภูมิปัญญาไทย	

กฎหมายและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

	 	 Study	 and	 practice	 about	 the	 principles	 of	

creative	marketing.	 Characteristics	 and	 composition	 of	

creativity.	 Creative	 process	 and	 techniques.	 Creating	

innovation	and	adding	value	to	the	market.	Creativity	in	Thai	

situations	and	wisdom.	Laws	and	organizations	 related	 to	

intellectual	property	protection
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1207 417 การพาณิชย์และการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5)

  สำาหรับเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

  Digital Commerce and Marketing for 

  Innovation Technology Modern Business

	 	 ความรู้ทั่วไปด้านการค้าปลีกและค้าส่ง	แนวคิดพื้นฐาน

ในการจดัการธรุกจิ	อาท	ิการเงนิ	การบญัช	ีการตลาด	การผลติ	จรยิธรรม

ทางธุรกิจ	การค้าออนไลน์และการตลาดดิจิทัล

	 	 Business	 policy	 setting	 and	 strategic	

management,	 strategic	 thinking	 creation,	 tool	 for	 factors	

analysis	in	decision-making	and	business	plan	business.

 1207 418 ไอโอทีสำาหรับเทคโนโลยีนวัตกรรม 3(2-2-5)

  ธุรกิจสมัยใหม่ 

  IoT for Innovation Technology Modern 

  Business

	 	 ความหมายของอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง	 (ไอโอที)	

อินเทอร์เน็ตและความสำาคัญ	 การบริการบนอินเทอร์เน็ต	 การใช้

อนิเทอร์เนต็เพือ่การสือ่สารและการสบืค้น	องค์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์

และซอฟท์แวร์ที่ทำางานร่วมกับอุปกรณ์ไอโอทีสำาหรับเทคโนโลยี

นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Meaning	of	Internet	of	Things	(IoT),	internet	and	

its	benefit,	internet	services,	communication	and	searching.	

Elements	of	hardware	and	software	work	with	IoT	devices	

for	production	of	modern	business	innovations

 1207 419 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำาหรับ 3(2-2-5)

  เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

  Decision Support Systems for Innovation 

  Technology Modern Business

	 	 หลกัการ	และแนวคดิของการดำาเนนิการตดัสนิใจ	ทฤษฎี

การตดัสนิใจ	ปัญหาการวางเส้นทางขนส่ง	ชนดิของระบบสนบัสนนุการ

ตัดสินใจ	การสำารวจ	การออกแบบ	การแปลงปัญหา	 และการพัฒนา

ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจสำาหรับเทคโนโลยี

นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Principles	 and	 concepts	 of	 decision	making.	

Theory	of	decision	and	logistics	problems.	Types	of	decision	

making	support,	survey,	design,	problem	transformation,	and	

system	development	to	capability	increasing	decision	making	

in	innovation	technology	modern	business

 1207 420 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5)

  Big Data Management and Analytics

	 	 การเตรียมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและ

วธิกีารวเิคราะห์ขัน้สงู	วธิกีารและอลักอรธิมึต่าง	ๆ 	สำาหรบัการประมาณ

และการทำานายเชิงสถิติ	 การจำาแนกประเภท	 การวิเคราะห์กลุ ่ม	

การวิเคราะห์หลักเกณฑ์การรวมตัวและการประยุกต์การทำาเหมือง

ข้อมูล	 แพลตฟอร์ม	 และอัลกอริธึมสำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่	

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเคร่ืองมือ	 การสร้าง

มโนภาพสำาหรับข้อมูลใหญ่

	 	 Data	 pre-processing	 for	 basic	 and	 advanced	

analytics.	Methods	and	algorithms	for	statistical	estimation	

and	forecasting,	classification,	clustering,	and	application	of	

data	mining.	Platforms	and	algorithms	for	big	data	analysis,	

technology	and	tools	for	big	data,	big	data	visualization

 1207 421 แนวโน้มเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่  3(3-0-6)

  Innovation Technology Modern Business Trend

	 	 ความรู้ด้านนวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 และธุรกิจสมัยใหม่	

แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยนีวตักรรมธรุกจิสมยัใหม่	และ

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	

วัฒนธรรม	สิ่งแวดล้อม	และเทคโนโลยีเพื่อความสามารถในการคาด

ทำานายถงึแนวทางการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยนีวตักรรมธุรกจิสมัย

ใหม่	 รวมถึงการตั้งรับ	 และการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี

	 	 Knowledge	of	innovation,	technology,	and	mod-

ern	business.	Trends	and	changing	of	innovation	technology	

modern	business	and	feasibility	study	in	context	of	social,	

economic,	 political,	 culture,	 environment,	 and	 technology	

which	able	to	forecasting	of	innovation	technology	modern	

business	 both	 passive	 situation	 and	 technology	 change	

management

 1207 422 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีนวัตกรรม 3(3-0-6)

  ธุรกิจสมัยใหม่ 

  Special Topics in Innovation Technology 

  Modern Business

	 	 หัวข้อพิเศษครอบคลุมเน้ือหาซึ่งควรแก่การสนใจ

ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี	 หัวข้ออาจเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา

		 	 Special	topics	cover	current	interest	and/or	new	

technology,	topics	can	be	varied	according	to	the	suitability	

of	each	academic	semester
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1207 423 การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน 3(3-0-6)

  และประสบการณ์มนุษย์

  Designing and Development of User Interface 

  and Experiences 

	 	 หลักการออกแบบและการพัฒนาส่วนต่อประสานกับ

มนุษย์	 จิตวิทยาผู้ใช้และวิทยาการรับรู้	 ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบ

ปรับตัวได้	 เครื่องมือและวิธีการสำาหรับการออกแบบและการพัฒนา	

เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และระบบที่มีส่วนสัมพันธ์กับการใช้งานของ

มนุษย์	 วิธีการวัดและการประเมินคุณภาพของส่วนต่อประสาน	

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ในโดเมนของการประยุกต์

ใช้

	 	 Principles	 of	 designing	 and	 developing	 user	

interface	 (UI),	 user	 psychology,	 perception	 science,	 and	

adaptable	UI.	Tools	and	methods	for	designing	and	develop-

ing	of	technologies,	devices	and	systems	related	human	work.	

Measurement	 and	 evaluation	 of	 application	 of	UI,	 human	

interaction

  (3) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 27 - 30 หน่วยกิต

 1207 491 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 1     

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 1

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนกังานของหน่วยงาน	เพือ่เรยีนรูข้้อมลูสนิค้าและบรกิารตามมาตรฐาน

ของหน่วยงาน

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 of	

workplaces.	 To	 learn	 product	 and	 service	 information	 in	

accordance	with	department	standards

 1207 492 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 2     

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 2

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนักงานของหน่วยงาน	 เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำางาน	 และบริหาร

จัดการเบื้องต้น	 สำาหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา

เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	

of	workplaces.	 To	 learn	 operation	 process,	 and	 basic	 of	

management.	 Feasibility	 study	 for	 modern	 business	

technology	innovation	production

 1207 493 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 3     

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 3

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนักงานของหน่วยงาน	 เพื่อเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย	กระบวนการบริหาร

จดัการ	เช่น	การควบคมุสนิค้า	การส่งข้อมลู	เป็นต้น	เพือ่วเิคราะห์ความ

เป็นไปได้ของการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 of	

workplaces.	 To	 learn	management	 goals	 and	 processes	

including	of	goods	control,	and	data	transferring.	Feasibility	

analysis	 for	 modern	 business	 technology	 innovation	

production

 1207 494 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 4     

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 4

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนักงานของหน่วยงาน	 เพื่อการบริหารการขาย	กระบวนการ	Audit	

สินค้า	 การตรวจสอบมาตรฐาน	 รวมถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้า	 เพื่อนำามาออกแบบ	และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัย

ใหม่

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 of	

workplaces.	 To	 learn	 sales	management,	 product	 audit	

process,	 standard	 compliance,	 and	 create	 customer	

satisfaction.	Design	and	development	the	modern	business	

technology	innovation	production

 1207 495 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 5

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 5

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนกังานของหน่วยงาน	เพือ่เรยีนรูม้าตรฐานการทำางานตามกระบวนการ

คุณภาพ	การตรวจสอบอุปกรณ์	 บริหารจัดการสินค้า	 สำาหรับพัฒนา

เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 of	

workplaces.	To	learn	standards	of	works	with	quality	process,	

equipment	inspection,	product	management.	Developing	the	

modern	business	technology	innovation	production
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1207 496 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 6     

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 6

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนกังานของหน่วยงาน	เพือ่เรยีนรูก้ารรูจ้กัลกูค้าและการตลาดของร้าน

สะดวกซือ้	การบรหิารการเงนิ	และการสือ่สาร	สำาหรบัพฒันาเทคโนโลยี

นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 of	

workplaces.	To	learn	customers	and	marketing	of	convenience	

store,	finance	management	and	communication.	Developing	

the	modern	business	technology	innovation	production

 1207 497 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยี 3(0-40-0)

  นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ 7     

  Work-Based Learning in Innovation 

  Technology Modern Business 7

	 	 ฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการเตม็เวลาเสมอืนเป็น

พนกังานของหน่วยงาน	เพือ่เรยีนรูอ้งค์ประกอบสำาคญัของระบบค้าปลกี	

อุปสงค์	 อุปทาน	 และการสนับสนุนระบบงานธุรกิจ	 สำาหรับพัฒนา

เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่

	 	 Work	 practice	 in	 full-time	 as	 employees	 of	

workplaces.	To	learn	important	component	of	retail	system,	

demand,	supply	and	business	system	supporting.	Developing	

the	modern	business	technology	innovation	production

 1207 498  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับ 6(0-40-0)

  เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่  

  Practicum in Innovation Technology Modern 

  Business   

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม

ธุรกิจสมัยใหม่ร่วมกับองค์กรธุรกิจตามความถนัด	 และการประเมิน

โครงการฝึกประสบการณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงาน

	 	 Professional	 practicum	 in	modern	 business	

technology	 innovation	 fields	 cooperation	with	 business	

organizations	based	on	student	expertise.	Course	project	is	

evaluated	jointly	supervisors	and	workplace	mentors

 0199 499 สหกิจศึกษา   9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	

โดยความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันา

นิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำางานใน

สถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิด

อย่างเป็นระบบการสังเกตการณ์ตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการ

วิเคราะห์และการประเมินผล	 ทำาให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	

the	university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	

develop	both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	

place.	This	procedure	will	help	the	students	in	self-develop-

ment	in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	decision	

making,	analytical	and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	

high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	work	

place	and	the	labor	market




