หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ตอเนื่อง)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอมูล ทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ตอเนื่อง)
Bachelor of Technology Program in Digital Technology
(Continuing Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อยอ (ไทย) :
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อยอ (อังกฤษ) :

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล)
ทล.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัล)
Bachelor of Technology (Digital Technology)
B.Tech. (Digital Technology)

3. วิชาเอก/หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
มุงผลิต บัณฑิตใหมีความรูความสามารถดา นเทคโนโลยีดิ จิทัล มีทักษะและประสบการณการ
เรียนรูและการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยการประยุกตใช การแกปญหา และการพัฒนาความรูทั้ง
ในดานวิชาการและทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูตลอดชีวิต
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
78 หนวยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพ ที่เ กี่ย วกับการออกแบบเชิงดิ จิทัล การออกแบบและพัฒ นาระบบงาน
ดิจิทัล การตลาดดิจิทัล ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล และยังสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก หรือสามารถเปนผูประกอบการดานธุรกิจดิจิทัลได
ตําแหนงงานที่เกี่ยวของ เชน
1) นักออกแบบระบบดิจิทัล
2) นักพัฒนาระบบดิจิทัล / โปรแกรมเมอร
3) ผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัล
4) ผูบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล
5) ผูประกอบการทางเทคโนโลยี
6) นักวิเคราะหธุรกิจดิจิทัล
7) อาชีพอื่นที่เกี่ยวของ

โครงสรางของหลักสูตร
1. จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร

78 หนวยกิต

2. โครงสรางหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
12 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ
12 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (6 หนวยกิต)
2) กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ (6 หนวยกิต)
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
60 หนวยกิต
1) วิชาเฉพาะดาน
60 หนวยกิต
- กลุมวิชาการพัฒนาระบบดิจิทัล (15 หนวยกิต)
- กลุมวิชาการพัฒนาระบบอัจฉริยะ (15 หนวยกิต)
- กลุมวิชาการวิเคราะหขอมูล (15 หนวยกิต)
- กลุมวิชาการประกอบการธุรกิจดิจิทัล (15 หนวยกิต)
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หนวยกิต

3. รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนตองเรียน จํานวน 12 หนวยกิต ดังนี้
1. กลุมวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร จํานวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE004

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1*
(English for Communication in Careers 1*)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไข

ศึกษากอน
GE003* หรือ
คะแนน TOEIC
หรือเทียบเทาตาม
เกณฑที่กําหนด

GE005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2*
(English for Communication in Careers 2*)

3 (3-0-6)

ศึกษากอน
GE004* หรือ
คะแนน TOEIC
หรือเทียบเทาตาม
เกณฑที่กําหนด

2. กลุมวิชาธุรกิจและการประกอบการ จํานวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE102

จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
(Business Ethics and Social
Responsibility)
การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)

GE103

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไข

3 (3-0-6)

-

-

2) หมวดวิชาเฉพาะ 60 หนวยกิต
2.1) วิชาเฉพาะดาน

60 หนวยกิต

- นักศึกษาเรียน 4 กลุม วิชา ๆ ละ 5 รายวิชา (15 หนวยกิต) ผาน
การใหคํ าปรึกษาและตกลงรวมกันระหวางสาขาวิชาและสถาน
ประกอบการ และจะต องเรี ย นรายวิชาโครงการที่ ม าจากความ
ตองการของสถานประกอบการ (Capstone Project) ในแตล ะ
กลุมวิชา
กลุมวิชาการพัฒนาระบบดิจิทัล
รหัสวิชา

SL111

จํานวน 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ชื่อวิชา

การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช
(User Interface Design)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไข

-

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SL122

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บสําหรับ
สวนติดตอกับผูใช
(Front-End Web Application
Development)
การออกแบบเชิงประสบการณของผูใช
(User Experience Design)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บสําหรับ
สวนประมวลผลหลัก
(Back-End Web Application
Development)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณ
เคลื่อนที่
(Mobile Application Development)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บขั้นสูง
(Advanced Web Application
Development)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณ
เคลื่อนที่ขั้นสูง
(Advanced Mobile Application
Development)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณ
เคลื่อนที่แบบรองรับหลายแพลตฟอรม
(Multi-platform Mobile Application
Development)
การพัฒนาซอฟตแวร
(Software Development)
หัวขอพิเศษทางการพัฒนาระบบดิจิทัล 1
(Special Topics in Digital System
Development 1)

SL211
SL221

SL222

SL321

SL322

SL323

SL324
SL421

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไข

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

ศึกษากอน
SL122

3 (2-2-5)

ศึกษากอน
SL222

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

-

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SL422

หัวขอพิเศษทางการพัฒนาระบบดิจิทัล 2
(Special Topics in Digital System
Development 1)

SL423

โครงการทางการพัฒนาระบบดิจิทัล
(Capstone Project in Digital System
Development)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไข

3 (3-0-6)

-

-

กลุมวิชาการพัฒนาระบบอัจฉริยะ จํานวน 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SL331

ปญญาประดิษฐ
(Artificial Intelligence)
การเรียนรูของเครื่องและการประยุกตกับ
ขอมูลจริง
(Machine Learning and Real-World
Data Application)
เว็บอัจฉริยะและเว็บเชิงความหมาย
(Web Intelligence and Semantic Web)
การเรียนรูเชิงลึก
(Deep Learning)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
(Geographic Information System)
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(Internet of Things)
หัวขอพิเศษทางการพัฒนาระบบอัจฉริยะ
(Special Topics in Intelligent System
Development)

SL332

SL333
SL431
SL432
SL433
SL434

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไข

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

-

รหัสวิชา

SL435

ชื่อวิชา

โครงการทางการพัฒนาระบบอัจฉริยะ
(Capstone Project in Intelligent
System Development)

กลุมวิชาการวิเคราะหขอมูล

ชื่อวิชา

SL251

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล
และการสรางตัวแบบขอมูล
(Introduction to Data Analytics
and Modeling)
การจัดการและการวิเคราะหขอมูล
(Data Management and Analysis)
การประมวลผลบนคลาวดและการวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญ
(Cloud Computing and Big Data
Analytics)
การออกแบบผลิตภัณฑขอมูล
(Designing Data Products)
การสรางตัวแบบและการวิเคราะหสําหรับ
ผูบริหาร
(Modeling and Analytics for Managers)
การวิเคราะหขอมูลแบบทันกาล
(Real-Time Data Analytics)
หัวขอพิเศษทางการวิเคราะหขอมูล
(Special Topics in Data Analytics)
โครงการทางการวิเคราะหขอมูล
(Capstone Project in Data Analytics)

SL352

SL353
SL451

SL452
SL453
SL454

เงื่อนไข

-

จํานวน 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

รหัสวิชา

SL351

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (2-2-5)

เงื่อนไข

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (2-2-5)

-

3 (2-2-5)

-

3 (3-0-6)

-

-

กลุมวิชาการประกอบการธุรกิจดิจิทัล

จํานวน 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

SL261

การแปรรูปทางดิจิทัล
(Digital Transformation)
นวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ
(Innovation and Entrepreneurship)
การเงินและการระดมทุน
(Financing and Funding)
หลักบัญชีเบื้องตน
(Principles of Accounting)
กลยุทธทางการตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing Strategies)
มโนภาพของขอมูล
(Data Visualization)
กฎหมายธุรกิจและดิจิทัล
(Business and Digital Laws)
หัวขอพิเศษทางการประกอบการธุรกิจดิจิทัล
(Special Topics in Digital
Entrepreneurship)
โครงการทางการประกอบการธุรกิจดิจิทัล
(Capstone Project in Digital
Entrepreneurship)

SL361
SL362
SL363
SL364
SL365
SL461
SL462

SL463

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไข

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

-

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาใด ๆ ของมหาวิทยาลัย หอการคาไทย หรือ
มหาวิทยาลัยในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยตางประเทศที่มีสัญญากับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและสอดคลองกับระบบวิชาตอเนื่อง

4. แสดงแผนการศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถลงทะเบียนในชวง 2 ปการศึกษา ดังนี้
หลักสูตร 2 ป (ตอเนื่อง)
ชั้นป 1 / ภาคตน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
กลุมวิชาการพัฒนาระบบดิจิทัล (จํานวน 5 วิชา) โดยนักศึก ษาจะตองเรียน
วิชา SL423 โครงการทางการพัฒนาระบบดิจิทัล (Capstone Project in
Digital System Development)
รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
15

เงื่อนไขกอนเรียน
-

15

ชั้นป 1 / ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
กลุมวิชาการพัฒนาระบบอัจฉริ ยะ (จํานวน 5 วิชา) โดยนักศึกษาจะตอง
เรียนวิชา SL435 โครงการทางการพัฒนาระบบอัจฉริยะ (Capstone
Project in Intelligent System Development)
รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
15

เงื่อนไขกอนเรียน
-

15

ชั้นป 1 / ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา
GE004
GE103

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1*
(English for Communication in Careers 1*)
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3
9

เงื่อนไขกอนเรียน
-

ชั้นป 2 / ภาคตน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
กลุมวิชาการวิเคราะหขอ มูล (จํานวน 5 วิชา) โดยนักศึกษาจะตองเรียนวิชา
SL454 โครงการทางการวิเคระหขอมูล (Capstone Project in Data
Analytics)
รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
15

เงื่อนไขกอนเรียน
-

15

ชั้นป 2 / ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
กลุมวิชาการประกอบการธุรกิจดิจิทัล (จํ านวน 5 วิชา) โดยนักศึกษาจะตอง
เรียนวิชา SL463 โครงการทางการประกอบการธุรกิจดิจิทัล
(Capstone Project in Digital Entrepreneurship)
รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
15

เงื่อนไขกอนเรียน
-

15

ชั้นป 2 / ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา
GE005
GE102

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2*
(English for Communication in Careers 2*)
จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม
(Business Ethics and Social Responsibility)
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติศึกษาดวยตนเอง)
3 (3-0-6)

เงื่อนไขกอนเรียน
-

3 (3-0-6)

-

3
9

-

