
 

 หมวดวชิาชีพ 52 หน่วยกติ 

วชิาชีพ - บังคบั 46 หน่วยกติ 
 

 ตวัอยา่ง  DBS 111 / ปี1 - เทอม1 - เรียนตวัท่ี1 
*เฉพาะ DBS* 

 

DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกส าหรับธุรกจิดิจิทลั     
  (Graphic Design for digital business) 
  องคป์ระกอบพื้นฐานของระบบกราฟิก ฮาร์ดแวร์และการแสดงผลกราฟิกบนจอภาพ, กราฟิก

แบบบิตแมป, กราฟิกแบบเวกเตอร์, ทฤษฎีสีและอารมณ์รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย, การใช้ซอฟต์แวร์  

เพื่อการสร้างสรรค์และตกแต่งงานกราฟิก ส าหรับสร้างส่ือและภาพเคล่ือนไหว การสร้างภาพอินโฟกราฟิก 

ส าหรับธุรกิจดิจิทลั 

   

DBS 121 ออกแบบเวบ็ไซต์      
  (Web Design) 

  ออกแบบเว็บไซต์ โครงสร้างของเวิลด์ไวลด์เว็บ การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต ์ 

การเลือกใช้สี การจัดรูปแบบเว็บเพจ การออกแบบด้วยหลักการการเข้าถึงง่ายและตอบสนองทุกอุปกรณ์  

การใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล5 และภาษาซีเอสเอส3  ในการสร้างเวบ็เพจ การใชง้านส่ือประสมและการจดัเน้ือหา

ด้วยกรอบและสไตล์   การใช้ซอฟต์แวร์ส า เ ร็จรูปซี เอมเอสเพื่อสร้างเว็บเพจ เค ร่ืองมือพัฒนาเว็บ 

และการปรับแต่งเว็บเพจด้วยการแก้ไขโดยตรงท่ีเอชทีเอ็มแอล การออกแบบเว็บไซต์ด้วยแนวคิด UX/UI  

 การตรวจสอบคุณภาพของเวบ็ไซต ์

 

DBS 122 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ       

  (Management Information Systems) 

  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวขอ้ง กลยุทธ์การใชร้ะบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทลั เคเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ



ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  การวางแผนและการพฒันาระบบ

สารสนเทศ การสร้างและการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ จริยธรรมและการรักษาความปลอดภยัของระบบ

สารสนเทศ 

 

DBS 211 การพาณชิย์ดิจิทลั        
(Digital Commerce)   

  การพาณิชยดิ์จิทลั โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเคร่ืองมือส าหรับการพาณิชยดิ์จิทลั 

แบบจ าลองการพาณิชย์ดิจิทลั ประเด็นความปลอดภยัในการพาณิชยดิ์จิทลั  ระบบช าระเงินดิจิทลั กลยุทธ์

การตลาด การขาย การซ้ือและการโฆษณา ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพาณิชยดิ์จิทลั  

กลยทุธ์ธุรกิจส าหรับการท าใหเ้ป็นการพาณิชยดิ์จิทลั 

 

DBS 212 กฎหมาย จริยธรรม และ การจัดการความปลอดภัย ของข้อมูลทางธุรกจิดิจิทลั 
(Law, Ethics and Data Security Management in Digital Business) 

ประเด็นด้านกฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจดิจิทลั ความเขา้ใจภาพรวมด้านกฎหมายและ

ระเบียบปฏิบติัในการท างานดา้นธุรกิจดิจิทลั   นโยบายของสภาพแวดล้อมธุรกิจดิจิทลั   หลกักฎหมาย และ

หนา้ท่ีของศาล ทรัพยสิ์นทางปัญญา การคุม้ครองผูบ้ริโภค ธุรกรรมทางการคา้และขอ้บงัคบัของการตกลงทาง

ดิจิทลั การบริการทางการเงิน และระเบียบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั การจดัเก็บภาษี การต่อตา้นการผูกขาด 

กฎหมายอาชญากรรม และกฎหมายระหว่างประเทศ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัของธุรกิจ

ดิจิทลั   รูปแบบและกลไกการให้สิทธ์ิ การตรวจสอบและการตรวจหาการลกัลอบ วิธีการเขา้รหัสลบัขอ้มูล 

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลย ีการเจาะและลกัลอบ และกรณีศึกษา 

 

DBS 221 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลส าหรับธุรกจิ    
  (Database and Data management for business) 

การจดัการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล  แบบจ าลองล าดับชั้น แบบจ าลอง
เครือข่าย แบบจ าลองเชิงสัมพนัธ์ และแบบจ าลองอีอาร์ การออกแบบฐานขอ้มูล ภาษาเอสคิวแอล ค าสั่งภาษาเอส
คิวแอล การเรียงล าดบั การเรียกขอ้มูลจากหลายตาราง การสร้างและการปรับปรุงตาราง การสร้างวิว การ
ประกาศตวัแปร ประมวลผลค าสั่ง การโตต้อบและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ดว้ยซอฟตแ์วร์เอสคิวแอลท่ีนิยม เช่น MS 
SQL, MySQL การประมวลผลขอ้มูล 



DBS 222 การพฒันาเวบ็แอปพลเิคชัน       
  (Web Application Development) 

  โครงสร้างภาษา การใชง้านเวบ็เซิร์ฟเวอร์ การสร้างโปรแกรมเชิงวตัถุ เทคนิคในการวิเคราะห์ 

ออกแบบ และพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน  การก าหนดตัวแปรและการประกาศตวัแปร  ชนิดของข้อมูล  ตัว

ด าเนินการค านวณตวัเลขและตรรกะ การจดัการและตรวจหาขอ้ผิดพลาด การท างานกบัขอ้มูลแบบแถวและ

แบบโครงสร้าง   การสร้างโปรแกรมท างานกบัฐานขอ้มูล การใชภ้าษาเอสคิวแอลในการดึงขอ้มูลและเช่ือมโยง

ตารางขอ้มูลเบ้ืองตน้ การสร้างรายงาน 

   

DBS 311 การวเิคราะห์และออกแบบงานธุรกจิดิจิทลั      
  (Digital Business Design and Analysis) 
  เทคนิคการวเิคราะห์และวิธีการออกแบบระบบงานธุรกิจเพื่อน าไปสู่การพฒันาระบบงาน การ

น าระบบงานไปใช ้การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมองคก์ร การเลือกกลยุทธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ การเขา้ใจกระบวนการทางธุรกิจเพื่อใชใ้นการออกแบบและพฒันา

ระบบสารสนเทศในธุรกิจดิจิทลั  

  

DBS 312 การตลาดดิจิทลัผ่านส่ือสังคมออนไลน์      
(Digital and Social Media Marketing) 

  กลยทุธ์การตลาดดิจิทลั ภาพรวมและคุณค่าของการตลาดดิจิทลั ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใชใ้นการ

ติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้เพื่อการตลาดดิจิทลั เช่น เฟซบุก๊ อินสตาแกรม ยทููป กูเกิลพลสั การจดัอนัดบัเวบ็ไซต ์การ

ท าทเอสอีโอ เอสอีเอ็ม การจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้  การประสานการใช้เคร่ืองมือดิจิทลัเขา้ไปในแต่ละขั้นตอน

ของกิจกรรมทางการตลาด ขั้นตอนการวางแผนการตลาดส าหรับกิจกรรมดิจิทลั และการตลาดออนไลน์ใน

อนาคต 

 

DBS 321 การพฒันาเวบ็แอปพลเิคชันบนอุปกรณ์พกพา    
(Mobile Web Application Development) 

วงจรการพฒันาซอฟตแ์วร์ เทคโนโลยีของ J2ME, PHP ,HTML5, CSS3, Bootstrap การสร้าง

แอปพลิเคชนับนอุปกรณ์พกพา โครงสร้างขอ้มูลและการออกแบบแอปพลิเคชนั ความสามารถและขอ้จ ากดัของ

การเขียนโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์พกพาประเภทต่างๆ การออกแบบและสร้างส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ชง้านแบบง่าย 



สร้างภาพกราฟิก แนวคิดการออกแบบดว้ย UX/UI การติดต่อฐานขอ้มูล สร้างและจดัเก็บขอ้มูลบนอุปกรณ์

พกพา การออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนัแบบเรสพอนซีฟและโมไบลอิ์นเตอร์ 

 

DBS 331 เครือข่ายคอมพวิเตอร์ส าหรับธุรกจิดิจิทลั     
  (Computer Network for Digital Business) 

  ระบบเครือข่าย  นิยามศพัทท่ี์ส าคญัในระบบเครือข่าย  อุปกรณ์ระบบเครือข่าย หนา้ท่ีและการ

ท างานของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ทีซีพี/ไอพี ส่ือท่ีใช้ในระบบเครือข่าย การออกแบบและติดตั้ง เทคโนโลยี

อีเทอร์เน็ตและอีเทอร์เน็ตสวิตชิง เครือข่ายทอ้งถ่ินและเครือข่ายบริเวณกวา้ง  การบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย  

ความรู้พื้นฐานของขอ้มูลและสัญญาณ เทคนิคการส่งขอ้มูล มาตรฐานและคุณสมบติัของส่ือ โครงสร้างระบบ

เครือข่าย และชนิดของส่ือเช่ือมโยงเครือข่าย 

   

DBS 411 เคร่ืองมือดิจิทลัส าหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์    
 (Digital Tools for Marketing and Branding) 

  บทบาทและผลกระทบของการใช้เคร่ืองมือดิจิทลักบังานการตลาดดิจิทลั องค์ประกอบของ

การท าการตลาดบนส่ือดิจิทลั  ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการท าการตลาดดิจิทลั  ปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัท่ีท า

ใหก้ารตลาดดิจิทลัไม่ประสบความส าเร็จ วธีิการท าการตลาดดิจิทลั กลยทุธ์ทางการตลาดดิจิทลั  ผลประโยชน์ท่ี

จะไดรั้บจากการท าการตลาดดิจิทลั  การสร้างและใช้เคร่ืองมือดิจิทลัเพื่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพทาง

การตลาด การสร้างแบรนดส์ าหรับธุรกิจดิจิทลั และกรณีศึกษา 

 

DBS 412 นวตักรรมและกลยุทธ์ส าหรับธุรกจิดิจิทลั       
(Innovation and Digital Business Strategy) 

  นวตักรรม ประเภทของนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค ์กระบวนการการพฒันานวตักรรม การ

จดัการความรู้ กลยุทธ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั การวางแผนกลยุทธ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรนวตักรรม การ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของนวตักรรม เทคโนโลยีหยุดย ั้ง ผลกระทบของนวตักรรมต่อธุรกิจดิจิทัล แนวโน้ม

นวตักรรม และกรณีศึกษา 

 

 



DBS 490   สัมมนาธุรกจิดิจิทลั        
(Seminar in Digital Business) 

  พฒันาทกัษะในการตดัสินใจทางธุรกิจดิจิทลัในทางปฏิบติัตามสภาพแวดลอ้มธุรกิจในปัจจุบนั 

นโยบายทางเทคโนโลยี กรณีศึกษาเก่ียวกบัปัญหาด้านการจดัการธุรกิจดิจิทลัต่างๆ จะน ามาวิเคราะห์และ

ตดัสินใจท่ีจะแกปั้ญหาในแต่ละกรณี  โดยน าเอาเทคนิคต่างๆ ท่ีไดเ้รียนมาใช้ในการตดัสินใจและเป็นการให้

นกัศึกษารู้จกัแสดงความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกบักรณีศึกษานั้นๆ  

 

DBS 492   สหกจิส าหรับธุรกจิดิจิทลั       
  (Cooperative Education in Digital Business) 

 วชิาบังคับก่อน  :  เป็นนักศึกษาสาขาวชิาธุรกจิดิจิทลัทีม่ีหน่วยกติสะสมรวมไม่น้อย 

     กว่า 100 หน่วยกติ 

  ฝึกงานดา้นธุรกิจดิจิทลัในหน่วยงานต่างๆ  โดยนกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติังานเสมือนเป็นพนกังาน

ประจ าของหน่วยงานนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนติดต่อกนั และมีงานเฉพาะท่ีได้รับ

มอบหมายจากหน่วยงานให้ปฏิบติัจนเสร็จส้ิน นกัศึกษาจะตอ้งท าบนัทึกประจ าวนัส่งทุกสัปดาห์ และตอ้งผา่น

การประเมินผลงานจากหน่วยงานท่ีท าการปฏิบติังาน 

   

DBS 498   การฝึกงาน      
  (Internship) 

 วชิาบังคับก่อน  :  เป็นนักศึกษาสาขาวชิาธุรกจิดิจิทลัทีม่ีหน่วยกติสะสมรวมไม่น้อย 

      กว่า 80 หน่วยกติ 

  ฝึกงานดา้นธุรกิจดิจิทลัในหน่วยงานต่างๆ เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ติดต่อกนัหรือไม่นอ้ย

กวา่ 210 ชัว่โมง  โดยนกัศึกษาจะตอ้งท ารายงานสรุปผลการฝึกงานภายใตก้ารใหค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

 

 

 

 



MGT 424   โครงงานทางการบริหารธุรกิจ      
  (Business Project) 

  วชิาบังคับก่อน  :  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย 

  การจดัท าโครงงานทางการบริหารธุรกิจ โดยเลือกรูปแบบของโครงงาน หรือ แผน ธุรกิจ หรือ 

งานวิจยั ให้สอดคลอ้งตามแนววิชาชีพทางการบริหารธุรกิจท่ีไดศึ้กษามา โดยเนน้ความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์ห้

เกิดประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน  พร้อมน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ก่อนส าเร็จ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วชิาชีพ - เลือก 6 หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาในรายวชิาชีพเลือกต่อไปน้ีและ/หรือกลุ่มวชิาชีพของสาขาวชิาอ่ืนๆ จ านวน 6 

หน่วยกิต โดยไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

DBS 213 การตลาดดิจิทลั         
  (Digital Marketing) 

  กลยุทธ์การตลาดดิจิทลั ภาพรวมของการตลาดดิจิทลั คุณค่าของการตลาดดิจิทลั แบบจ าลอง

การตลาดดิจิทลั การส ารวจความตอ้งการของลูกคา้ การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกคา้ การจดัการฐานขอ้มูลลูกคา้ 

การส่ือสารกบัลูกคา้ เคร่ืองมือการตลาดดิจิทลั ขั้นตอนการท าการตลาดดิจิทลั ร้านคา้ดิจิทลั และการตลาดดิจิทลั

ในอนาคต 

 

DBS 214 การจัดการเน้ือหาส าหรับธุรกิจดิจิทลั       
(Content Management for Digital Business) 

  วชิาบังคับก่อน  : DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกส าหรับธุรกจิดิจิทลั 

  โครงสร้างข้อมูล การจดัการข้อมูลส าหรับธุรกิจดิจิทลั นิยามศพัท์การใช้งานอุปกรณ์ส่ือ

ประสม ส่ือหลายมิติ กราฟิก ภาพเคล่ือนไหว ภาพและเสียง เคร่ืองมือช่วยในการพฒันาการประยุกตส่ื์อประสม  

การออกแบบส่ือประสมเชิงโตต้อบ ส าหรับธุรกิจดิจิทลั 

 

DBS 313 การบริหารโครงการธุรกจิดิจิทลั       
  (Digital Business Project Management) 

  การบริหารจดัการโครงการส าหรับธุรกิจดิจิทลั การคิดและการเร่ิมตน้โครงการ การนิยามและ

การวางแผนโครงการ การเปิดและการด าเนินการโครงการ การควบคุมประสิทธิภาพโครงการ การปิดโครงการ 

การบูรณาการโครงการ การบริหารขอบเขตโครงการ การจดัการการส่ือสารภายในโครงการ การบริหารเวลา

ของโครงการ การบริหารตน้ทุนโครงการ การจดัซ้ือจดัจา้งส าหรับโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใน

โครงการ การบริหารความเส่ียงของโครงการ และการบริหารโครงการใหมี้คุณภาพ 

 



DBS 314 ระเบียบวธีิวจัิยพืน้ฐานทางธุรกจิดิจิทลั      
  (Basic Research Methods in Digital Business) 

  หลกัและระเบียบวิธีการวิจยัทางธุรกิจดิจิทลั การก าหนดปัญหา การวางรูปแบบวิจยั การตั้ง

วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอ้มูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความขอ้มูล การ

ใชส้ถิติส าหรับการวจิยั การเขียนรายงานและการเสนอผลการวจิยั 

 

DBS 322  ไอโอทสี าหรับธุรกจิดิจิทลั      
  (IoT for Digital Business) 

  ไอโอทีส าหรับธุรกิจดิจิทลั กระบวนการการพฒันาไออี โครงสร้างพื้นฐานส าหรับไอโอที 

สถาปัตยกรรมไอโอที อุปกรณ์ไอโอที การเลือกอุปกรณ์ไอโอทีท่ีเหมาะสมกบังาน  นวตักรรมด้านไอโอที

ส าหรับธุรกิจดิจิทัล การเลือกแพลตฟอร์มไอโอทีท่ีเหมาะสมกับธุรกิจดิจิทัล การสาธิต การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยไีอโอที เพื่อสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละธุรกิจดิจิทลั 

 

DBS 332  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับธุรกจิดิจิทลั     
  (Decision Support Systems for Digital Business) 

  การตดัสินใจทางธุรกิจ กระบวนการตดัสินใจ การตดัสินใจเชิงเหตุผล  คุณลกัษณะและ

พฒันาการของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ กรอบแนวคิดของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ระบบสารสนเทศ

เพื่อผูบ้ริหารระดบัสูง ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจแบบกลุ่ม และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัระบบสนบัสนุนการ

ตดัสินใจ เคร่ืองมือวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ   

 

DBS 333  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่     
  (Big Data Management) 

  การบริหารจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่และวิทยาการขอ้มูล โครงสร้างพื้นฐานส าหรับขอ้มูลขนาด

ใหญ่ การรวบรวมขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การแสดงผลและการ

เผยแพร่ผลิตภณัฑข์อ้มูล และผลกระทบของขอ้มูลขนาดใหญ่ต่อโซ่อุปทาน การตลาด และฟังก์ชนัอ่ืนๆท่ีส าคญั

ในธุรกิจดิจิทลั 

 



DBS 413 แนวโน้มธุรกจิดิจิทลั        
  (Digital Business Trend) 

  หวัขอ้ข่าวสารทางการจดัการธุรกิจดิจิทลัในสถานการณ์ปัจจุบนั  และหวัขอ้ทางการจดัการ

ธุรกิจดิจิทลัท่ีน่าสนใจ พฒันาการของนวตักรรม เคร่ืองมือทางการจดัการธุรกิจดิจิทลัท่ีมีความส าคญั วเิคราะห์

และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ไดโ้ดยน าความรู้ทางการจดัการธุรกิจดิจิทลัท่ีไดศึ้กษามาประยกุตใ์ช ้  

  

DBS 414 หัวข้อพเิศษทางธุรกจิดิจิทลั         
  (Special Topics in Digital Business) 

  หวัขอ้พิเศษท่ีน่าสนใจดา้นการจดัการธุรกิจดิจิทลั ส าหรับแต่ละภาคการศึกษา โดยหวัขอ้ท่ีจะ

น ามาใชใ้นการเรียนการสอนจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้สาขาและคณบดี 

 

 

 

หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
**เลือกจากรายวชิาทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลยัรังสิต** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มวชิาโท 15 หน่วยกติ 
 

DBS 101 นวตักรรมเทคโนโลยแีละการจัดการธุรกจิดิจิทลั     

  (Innovation Technology and digital business management) 

เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ  และ ซอฟต์แวร์ส าหรับการจดัการงานเอกสารเบ้ืองตน้  การสร้างส่ือน าเสนอ

ผลงาน การใชร้ะบบคลาวดเ์พื่อธุรกิจ การจดัการขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในองคก์ร การสร้างเวบ็ไซตอ์ยา่งง่ายดว้ย

ซอฟต์แวร์ CMS  การตลาดออนไลน์ การจดัการขอ้มูลและการส่ือสารดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ ทกัษะการใช้

คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ ความรู้ทางดา้นระบบสารสนเทศเพื่อใหก้า้วทนัการบริหารธุรกิจในปัจจุบนั 

 

DBS 201 เทคโนโลยดีิจิทลัส าหรับธุรกจิ              

  (Digital Technology for Business) 

  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในองค์กร การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

การจดัการฐานขอ้มูลทางธุรกิจ  การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการท าธุรกิจดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจดิจิทลั การใชโ้ปรแกรมประยุกตข์ั้นสูงเพื่อ

งานธุรกิจ 

 

DBS 111 การออกแบบงานกราฟิกส าหรับธุรกจิดิจิทลั     
  (Graphic Design for digital business) 

  องค์ประกอบพืน้ฐานของระบบกราฟิก ฮาร์ดแวร์และการแสดงผลกราฟิกบนจอภาพ, กราฟิก

แบบบิตแมป, กราฟิกแบบเวกเตอร์, ทฤษฎีสีและอารมณ์รวมทัง้ข้อดีและข้อเสีย, การใช้ซอฟต์แวร์ เพ่ือการ

สร้างสรรค์และตกแต่งงานกราฟิก ส าหรับสร้างส่ือและภาพเคล่ือนไหว การสร้างภาพอินโฟกราฟิก  ส าหรับ

ธุรกิจดจิิทลั 

   



DBS 211 การพาณชิย์ดิจิทลั        
(Digital Commerce)   

  การพาณิชย์ดิจิทลั โครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีและเคร่ืองมือส าหรับการพาณิชย์ดิจิทลั  

แบบจ าลองการพาณิชย์ดิจิทัล ประเด็นความปลอดภัยในการพาณิชย์ดิจิทลั  ระบบช าระเงินดิจิทลั กลยุทธ์

การตลาด การขาย การซือ้และการโฆษณา ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพาณิชย์

ดจิิทลั  กลยทุธ์ธุรกิจส าหรับการท าให้เป็นการพาณิชย์ดจิิทลั 

 

DBS 213 การตลาดดิจิทลั         
  (Digital Marketing) 

  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ภาพรวมของการตลาดดิจิทัล คุณค่าของการตลาดดิจิทัล 

แบบจ าลองการตลาดดิจิทัล การส ารวจความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า การจดัการ

ฐานข้อมลูลกูค้า การส่ือสารกบัลูกค้า เคร่ืองมือการตลาดดิจิทลั ขัน้ตอนการท าการตลาดดิจิทลั ร้านค้าดิจิทลั 

และการตลาดดจิิทลัในอนาคต 

 

DBS 311 การวเิคราะห์และออกแบบงานธุรกจิดิจิทลั      
  (Digital Business Design and Analysis) 

  เทคนิคการวิเคราะห์และวิธีการออกแบบระบบงานธุรกิจเพ่ือน าไปสู่การพฒันาระบบงาน การ

น าระบบงานไปใช้ การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์  การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร การเลือกกลยทุธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ การเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจเพ่ือใช้ในการออกแบบและพฒันา

ระบบสารสนเทศในธุรกิจดจิิทลั  

 

 

 



DBS 312 การตลาดดิจิทลัผ่านส่ือสังคมออนไลน์      
(Digital and Social Media Marketing) 

  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ภาพรวมและคณุค่าของการตลาดดิจิทลั ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใช้ใน

การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าเพ่ือการตลาดดิจิทัล เช่น เฟซบุ๊ ก อินสตาแกรม ยูทูป กูเกิลพลัส การจัดอันดับ

เว็บไซต์ การท าทเอสอีโอ เอสอีเอ็ม การจดัการฐานข้อมลูลกูค้า การประสานการใช้เคร่ืองมือดิจิทลัเข้าไปในแต่

ละขัน้ตอนของกิจกรรมทางการตลาด ขัน้ตอนการวางแผนการตลาดส าหรับกิจกรรมดิจิทัล และการตลาด

ออนไลน์ในอนาคต 

 

DBS 322  ไอโอทสี าหรับธุรกจิดิจิทลั      
  (IoT for Digital Business) 

  ไอโอทีส าหรับธุรกิจดิจิทัล กระบวนการการพัฒนาไออี โครงสร้างพืน้ฐานส าหรับไอโอที 

สถาปัตยกรรมไอโอที อปุกรณ์ไอโอที การเลือกอปุกรณ์ไอโอทีท่ีเหมาะสมกบังาน  นวตักรรมด้านไอโอทีส าหรับ

ธุรกิจดจิิทลั การเลือกแพลตฟอร์มไอโอทีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจดจิิทลั การสาธิต การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที 

เพ่ือสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์และธุรกิจดจิิทลั 

 

DBS 333  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่     
  (Big Data Management) 

  การบริหารจดัการข้อมลูขนาดใหญ่และวิทยาการข้อมลู โครงสร้างพืน้ฐานส าหรับข้อมลูขนาด

ใหญ่ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลและการ

เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ข้อมูล และผลกระทบของข้อมูลขนาดใหญ่ต่อโซ่อุปทาน การตลาด และฟังก์ชันอ่ืนๆ ท่ี

ส าคญัในธุรกิจดจิิทลั 

 

 

 



DBS 411 เคร่ืองมือดิจิทลัส าหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์   
 (Digital Tools for Marketing and Branding) 

  บทบาทและผลกระทบของการใช้เคร่ืองมือดิจิทลักับงานการตลาดดิจิทลั องค์ประกอบของ

การท าการตลาดบนส่ือดิจิทลั  ปัจจยัสู่ความส าเร็จในการท าการตลาดดิจิทลั  ปัญหา อปุสรรค และข้อจ ากดัท่ี

ท าให้การตลาดดิจิทัลไม่ประสบความส าเร็จ วิธีการท าการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล   

ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าการตลาดดิจิทัล  การสร้างและใช้เคร่ือง มือดิจิทัลเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพทางการตลาด การสร้างแบรนด์ส าหรับธุรกิจดจิิทลั และกรณีศกึษา 

 

DBS 412 นวตักรรมและกลยุทธ์ส าหรับธุรกจิดิจิทลั        
(Innovation and Digital Business Strategy) 

  นวตักรรม ประเภทของนวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการการพฒันานวตักรรม การ

จดัการความรู้ กลยุทธ์ส าหรับธุรกิจดิจิทลั การวางแผนกลยุทธ์ องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรนวตักรรม การ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของนวัตกรรม เทคโนโลยีหยุดยัง้ ผลกระทบของนวัตกรรมต่อธุรกิจดิจิทัล แนวโน้ม

นวตักรรม 

 

DBS 413 แนวโน้มธุรกจิดิจิทลั        
  (Digital Business Trend) 

  หวัข้อข่าวสารทางการจดัการธุรกิจดิจิทลัในสถานการณ์ปัจจุบนั  และหัวข้อทางการจดัการ

ธุรกิจดจิิทลัท่ีนา่สนใจ พฒันาการของนวตักรรม เคร่ืองมือทางการจดัการธุรกิจดิจิทลัท่ีมีความส าคญั วิเคราะห์

และประเมินสถานการณ์ตา่งๆ ได้โดยน าความรู้ทางการจดัการธุรกิจดจิิทลัท่ีได้ศึกษามาประยกุต์ใช้ 

 

 

 



DBS 414 หัวข้อพเิศษทางธุรกจิดิจิทลั          
  (Special Topics in Digital Business) 

  หวัข้อพิเศษท่ีนา่สนใจด้านการจดัการธุรกิจดิจิทลั ส าหรับแตล่ะภาคการศกึษา โดยหวัข้อท่ีจะ

น ามาใช้ในการเรียนการสอนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหวัหน้าสาขาและคณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมนิผลการศกึษา 

 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ประเมินเป็นแตม้ระดบัคะแนน (Numeric Grades) 
หรือ ระดบัคะแนนตวัอกัษร (Letter Grades) และสัญลกัษณ์ท่ีไม่มีค่าระดบัคะแนน ดงัต่อไปน้ี 
 
 แต้มระดับคะแนนมี 8 ระดับดังต่อไปนี้ 
 
  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) 
 

สัญลกัษณ์ทีไ่ม่มีค่าระดับคะแนน มีความหมายดังนี้ 
 

       สัญลกัษณ์ ความหมาย 
   I  ยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

   S  พอใจ (Satisfactory) หรือผลการศึกษาอยูใ่นระดบัขั้นตั้งแต่ 
C ข้ึนไปนบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได ้

   U  ไม่พอใจ  (Unsatisfactory) หรือผลการศึกษาอยู่ในขั้นอ่อน
มาก นบัหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมไม่ได ้

   W  การเพิกถอนรายวชิา (Withdrawn) 
    IP  การศึกษายงัไม่ส้ินสุด (In-Progress) 
   CS  การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits 

from Standardized Test) 
CE      การเทียบโอนผลการเรียนจากการทดสอบท่ีไม่ใช่การ

ทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) 



 CT การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษา / 
อบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานอ่ืนๆ (Credits from Training) 

CP การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟ้มสะสมผลการเรียนรู้มา
ก่อน (Credits from Portfolio) 

 

 

 

 


