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คํานํา 
 
 ปจจุบันศาสตรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศาสตรที่มีความสําคัญมาก เพราะเปน
ศาสตรที่เขามามีบทบาทในทุก ๆ สาขาวิชาชีพ รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมดานธุรกิจในสวนที่เปน
องคกรรัฐ เอกชน เปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะใชในการพัฒนาองคกรไปสูความเปนสากล ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหตองมีการพัฒนาปรับปรุงการเรียน      
การสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อใหเกิดความ
สอดคลองและสามารถรองรับกับการดําเนินงานของธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ไดพิจารณาโดยใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร
และสารสนเทศ ซึ่งคาดวาผลที่ไดจะทําใหการเรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน
และจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วในปจจุบัน ทําใหมีความตองการ
บุคลากรทางดานสารสนเทศที่เพิ่มข้ึน หลักสูตรน้ีจึงมีวัตถุประสงค เพื่อผลิตบุคลากรทางดาน
คอมพิวเตอรและบริหารจัดการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนนักปฏิบัติ เพื่อรองรับความ
ตองการในงานทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการตางๆ รวมถึง
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูเพื่อเปนผูประกอบการเองได 

เอกสารฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2552 และตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลทั่วไปขอมูล
เฉพาะของหลักสูตรระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตรผลการเรียน       
กลยุทธการสอนและการประเมินผลหลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษาการพัฒนาคณาจารย   
การประกันคุณภาพหลักสูตรการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร การที่จะนํา
หลักสูตรฉบับน้ีไปใชดําเนินการการจัดการเรียนการสอน ควรพิจารณาใหสอดคลองกับความมุงหมาย
และวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อชวยใหสามารถใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
                                      วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

สารบัญ 
 

     หนา 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 10 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล        89 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 111 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 114 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 115 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 123 
ภาคผนวก ก รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร              125 
ภาคผนวก ข รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตร 

กับรายวิชา           
129 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรเดิม  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กับ 
เกณฑตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

134 

ภาคผนวก ง       ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมหลักสูตรบริหารธุรกิจ
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หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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 สารบัญ (ตอ)  
   
   หนา 
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรเดิมหลักสูตร
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ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กับ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ 

 
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ช่ือภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   

 ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program  

  in Business Information System 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 

 ช่ือยอภาษาไทย บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 

 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration  

  (Business Information System) 

 ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.B.A. (Business Information System) 
 

3. วิชาเอก 
 ไมม ี
 
4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป   
  5.2 ประเภทหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาท่ีใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 50  
        ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ                    

  5.4 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติที่มีความเขาใจใน
ภาษาไทยเปนอยางดี 

  5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
  5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เริ่มดําเนินการ
ใชหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 

 สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่1/2560 
       วันที่ 17 มกราคม 2560 
 สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่150-2/2560 
        วันที่ 27 มกราคม 2560 
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
  1) ผูบริหารจัดการฐานขอมูล 
  2) นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  3) นักพัฒนาเว็บประยุกตทางธุรกิจ 
  4) ประกอบอาชีพอิสระ 
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9.  ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล/ 

เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นางสาวเสาวคนธ ชูบัว 
3 9007 00359 73 3 

อาจารย ปร.ด.  (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), 
         2555 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร), 
         2548 
บธ.บ.  (ระบบสารสนเทศ), 
         2542 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2 นางอารีรัตน ชูพันธ 
3 9505 00008 91 1 

อาจารย วท.ม.  (การจัดการเทคโนโลยี 
         สารสนเทศ), 2547 
บธ.บ.  (คอมพิวเตอรธุรกิจ), 2543 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3 นางสุพัชชา คงเมือง 
3 1702 00032 37 6 

อาจารย วท.ม.  (การจัดการเทคโนโลยี 
         สารสนเทศ), 2552 
บธ.บ.  (คอมพิวเตอรธุรกิจ), 2542 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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นายศักรินทร กลีบแกว 
1 8099 00119 47 0 
 

อาจารย วท.ม.  (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 
         2555 
วท.บ.  (วิศวกรรมซอฟตแวร), 
         2552 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

5 นางสาวสุภา กาญจนวงศ 
3 8015 00109 58 1 

อาจารย วท.ม.  (สถิติประยุกตและ 
         เทคโนโลยีสารสนเทศ),             
         2554 
บธ.บ.  (ระบบสารสนเทศ), 2548 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาหลักสูตรน้ีสอดคลองกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกําหนดเปาหมายหลักในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การสรางโอกาสทางสังคมอยาง 
เทาเทียมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมเพื่อการประกอบอาชีพ
และการปฏิรูปกระบวนการทํางานและการบริการของภาครัฐในการใชประโยชนจากขอมูลดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล ผลักดันใหเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไปสูความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืนในระยะยาว 
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 ดังน้ัน แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงมุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปน
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืนในระยะยาวใหเปนไปตาม
กรอบของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง 6 ดานโดยเฉพาะในยุทธศาสตรที่ 5ที่พัฒนากําลังคนใหพรอมเขา
สูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มุงเนนการพัฒนากําลังคนทุกวัยและสาขาอาชีพ ใหมีความสามารถ
ในการสรางสรรคและการใช เทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และ 
การพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ใหมีความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อนําไปสูการสรางและจางงานที่มีคุณคาสูงในยุคเศรษฐกิจ
และสังคมโดยใชแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร 3ดาน ไดแกการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
ใหแกบุคลากรในตลาดแรงงาน การสงเสริมการพัฒนาทักษะความเช่ียวชาญเทคโนโลยีเฉพาะดาน 
และการพัฒนาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถวางแผนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจ 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดเล็งเห็นกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลก ทําใหสภาพแวดลอมของการพัฒนาประเทศไทยในปจจุบันและที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 20 ป
เปลี่ยนไปอยางมีนัยสําคัญ โดยสภาพแวดลอมดังกลาวเปนทั้งเงื่อนไขปญหา ความทาทายที่ประเทศ
ไทยจะตองเผชิญและแนวทางรองรับหรือแกไข เชน กาวขามกับดักรายไดปานกลางไปสูการเปน
ประเทศที่มีรายไดระดับสูงดวยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยูในประเทศและอุตสาหกรรม
กระแสใหมที่หมายรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งน้ีไดมกีารเสริมสรางความเขมแข็งใหแก SMEs ซึ่งแม
มีการจางงานรวมถึงรอยละ 80.4 ของประเทศ แตมูลคาการดําเนินธุรกิจของ SMEs  คิดเปนสัดสวน
รอยละ 37.3 ของ GDPสวนหน่ึงมาจากการเขาถึงและใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับตํ่าเมื่อเทียบ
กับธุรกิจขนาดใหญ รวมถึงการแกปญหาความเหลื่อมล้ําของสังคม ซึ่งมีหลากหลายมิติ ทั้งดานการ
พัฒนาคุณภาพคน ดานการศึกษา ดานรายได ดานโอกาสทางสังคมและการไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ รวมถึงการบริหารจัดการสังคมผูสูงอายุ จากรายงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
ประเทศไทยมีจํานวนประชากรสูงอายุมากข้ึน โดยคาดวาจะมีจํานวนผูมีอายุมากกวา 65 ป จํานวน
รอยละ 20 ของประชากรในป พ.ศ. 2568 และเพิ่มเปนรอยละ30 ในป พ.ศ. 2593 การเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรจะมีผลตอผลิตภาพและการมีสวนรวมของภาคแรงงานในอนาคต 
รวมถึงความตองการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดูแลผูสูงอายุก็จะ
สูงข้ึนตามลําดับ 
  



 
 

มคอ.2 

5 
 

12.  ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณภายนอกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
การวิเคราะหแนวโนมของตลาดแรงงานในอนาคต คาดวาตลาดแรงงานจะมีความตองการแรงงาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะแรงงานที่มีองคความรูในการสรางนวัตกรรมสมัยใหมในเชิง
สรางสรรคจะสามารถกระตุนใหภาคเอกชนลงทุนผลิตสินคาสรางสรรคดวยนวัตกรรมและองคความรู
สมัยใหม  
จากมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 ไดมีการพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานสาขาคอมพิวเตอรระดับปริญญาตรี ซึ่ งสามารถนํามาประยุกตและจําแนกสาขา
คอมพิวเตอรออกเปน 5 สาขาวิชาหลัก คือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หรือระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งจะเปนกรอบปฏิบัติในการพัฒนาสาขาคอมพิวเตอรดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ
มากย่ิงข้ึนโดยสอดคลองกับมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมคอมพิวเตอร IEEE และ ACM 
ในการกําหนดโครงสรางและแนวทางในการปฏิบัติในการเรียนการสอนของแตละสาขาคอมพิวเตอร 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จึงปรับปรุงโครงสราง
และเน้ือหาของรายวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหทันสมัย โดยใช
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2552มาเปนกรอบในการพัฒนา
หลักสูตร และจากความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันจนถึงอนาคตมีความตองการแรงงาน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะแรงงานที่มีองคความรูในการสรางนวัตกรรมสมัยใหมในเชิง
สรางสรรคจะสามารถกระตุนใหภาคเอกชน ลงทุนผลิตสินคาสรางสรรคดวยนวัตกรรมและ        
องคความรูสมัยใหมมากระตุนภาคเอกชนใหลงทุนผลิตสินคาสรางสรรค เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันกับตางประเทศไดอยางย่ังยืน 

      12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่เนนการเปนสถาบัน 
การเรียนรูที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับแนวหนาในการผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐาน
คุณภาพการอุดมศึกษา การสรางความเปนเลิศในการประยุกตเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม    
อีกทั้งยังตองปฏิบัติตามพันธกิจ4ดานของมหาวิทยาลัย อันประกอบดวย การผลิตกําลังคนดาน
วิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ   
การสรางงานวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสูการผลิตที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อพัฒนาอาชีพใหมีความสามารถในการแขงขันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
อยางย่ังยืนและการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
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13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในสาขาอ่ืนของวิทยาลัย  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาอ่ืน 
  13.1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก  รายวิชาในกลุมวิชาภาษา กลุมวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุม วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิชาคณิตศาสตร         
กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ และกลุมวิชาเลือก ซึ่งเปดสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป  
  13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกนซึ่งเปดสอนโดยสาขาบริหารธุรกิจ 
 13.2 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาอ่ืน  

09-331-101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
 13.3 การบริหารจัดการ 
 การดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย
ผูแทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของเพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอน   
ใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํา
รายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตาม 
และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

   1.1 ปรัชญา 
  ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล พัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
และพัฒนาเว็บประยุกตทางธุรกิจ มีทักษะการทํางานเปนทีมมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ 
ทางวิชาชีพ และมคีวามรับผิดชอบตอสังคม 
 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
  การเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีการนําเทคโนโลยีมาใชไมเพียง
แคการสนับสนุนการทํางานเทาน้ัน แตไดมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรวมเขากับชีวิตคนทั้งการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล รวมถึงการเปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการ
ผลิต การคา การบริหาร และกระบวนการทางสังคมตางๆ ที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
การศึกษาจึงจําเปนตองตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของคนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อพัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเทคโนโลยีที่สามารถใชเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังน้ัน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จึงเปน
ศาสตรที่เรียนรูเกี่ยวกับการประยุกตใชและการสรางนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
และพัฒนาบุคลากรในศาสตรเทคโนโลยีใหตรงกบัตลาดแรงงาน เพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐ
และเอกชนใหมีประสิทธิภาพ โดยนําเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาชวยวิเคราะหและออกแบบระบบ 
การพัฒนาระบบ รวมถึงการจัดการขอมูลที่เปนจุดสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจตางๆ ซึ่งผูที่สําเร็จ
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพไดกวางขวางทัง้ในภาครัฐและเอกชน 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตอไปน้ี 
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ ทําหนาที่
เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ      
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ 
  2. มีความรูในศาสตรทางดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสม  
  3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาอยางตอเน่ือง 
  4. มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นมีทักษะในดานการทํางาน
เปนทีมและมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 
  5. มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและนําเสนอผลงาน รวมถึงการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเปนอยางดี 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลา 5 ป ต้ังแตป พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตร ใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ. กําหนด 
และมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานและความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)  
2. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
การดําเนินงานของหลักสูตรใหคง
มาตรฐานตามที่หลักสูตรไดรับ      
การรับรอง 
3. สํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 
 
 
4. สํารวจภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 
 
 
5. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 
 

1. หลักสูตรไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยและ สกอ. รับรอง 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรไมนอยกวา 3.01    
จากคะแนนเต็ม 5 
 
3. รายงานผลการประเมินความ          
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยมีคะแนน
ความพึงพอใจเฉล่ีย ไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
4. รายงานผลการสํารวจภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต (หลังเปดสอน  
4 ป) โดยผลการสํารวจไมนอยกวา 
รอยละ 80 
5. รายงานการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 
5 ป 

2. พัฒนาศักยภาพของอาจารย
บุคลากร ใหมีความรูทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 

1. อาจารยใหมทุกคนไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําในดานการ
เรียนการสอน 
2. สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรที่
เก่ียวของเขารับการอบรมหรือพัฒนา
ตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
 
3. สนับสนุนการศึกษาตอและการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 
 
4. สงเสริมการทําวิจัยหรือเขารวม
นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

1. อาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศ 
ดานการเรียนการสอนอยางนอย  
1 ครั้ง/คน 
2. อาจารยและบุคลากรทุกคน   
ไดรับการพัฒนาและเขารวมการ
ฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 
ไมนอยกวา 2 ครั้ง/คน/ป 
3. อาจารยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 1 คน/5 ป
ของจํานวนอาจารยประจํา 
4. จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการไมนอยกวา 1 ผลงาน/คน/ป 

3. พัฒนาดานการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ สามารถเขาสู
ประชาคมอาเซียน  
 

1. พัฒนาศักยภาพบัณฑิต ใหมีทักษะ
ภาษาอังกฤษพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 
 
 
2. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน 
 
 

1. อาจารยผูสอนใชภาษาอังกฤษใน
เอกสารการสอนไมนอยกวารอยละ 
50 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษา 
2. อาจารยผูสอนใชเทคโนโลยีเปน
พื้นฐานในการเรียนการสอนไมนอย
กวารอยละ 80 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละภาคการศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
3. สนับสนุนทรัพยากร เพื่อสรางความ
พรอมในการจัดการเรียนการสอน 

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการ
เรียนการสอนเฉล่ียไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

4. พัฒนางานวิจัย ส่ิงประดิษฐ 
และนวัตกรรม ใหมีคุณภาพ 
และนําผลที่ไดมาปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอน 

1. สนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวก
และสรางความเขมแข็งดานการวิจัย 
 
 
 
2. ผลักดันใหนําผลงานของนักศึกษา
เขารวมการแขงขันหรืองานทาง
วิชาการที่เกิดจากความรวมมือกัน
ระหวางอาจารยประจําและนักศึกษา
ในหลักสูตร 
3. สงเสริมใหมีการบูรณาการระหวาง 
งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ  การบริการ
วิชาการ และการเรียนการสอน 

1. ระดับความพึงพอใจของอาจารย
ผูสอนในการไดรับการสนับสนุน  
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย
เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
2. ผลงานที่เกิดจากความรวมมือ
ระหวางอาจารยประจําและนักศึกษา
ในหลักสูตรที่ไดรับรางวัลอยางนอย 1 
รางวัล/ป 
 
3. จํานวนงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ  
ที่ไดบูรณาการกับการบริการวิชาการ
และการเรียนการสอนอยางนอย 1 
เรื่อง/ป 

5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และครุภัณฑที่จําเปนตอการ
เรียนการสอนของหลักสูตร 
 

1. จัดทําแผนความตองการและ
งบประมาณเพื่อปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานและครุภัณฑที่สอดคลองกับ
ความตองการของหลักสูตร 

1. รายการครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ อยางนอย 1 รายการ/ป
ของครุภัณฑที่ตองการของหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1 ระบบ 
  ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ไมรวมเวลาที่ใชในการสอบ 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
  มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวย
กิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ ทั้งน้ีใหเปนไปตามขอบังคับ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
   1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาคี  
  ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

      ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 
      ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม - กุมภาพันธ 
      ภาคฤดูรอน มีนาคม - พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอน
ปลายทุกแผนการเรียน หรือ 
  2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาระบบ
สารสนเทศสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 
  2.2.3 ทั้งขอ 2.2.1 และ 2.2.2 ตองมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
   - โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
   - โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
   - โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
  2.3.1 นักศึกษาใหมมีปญหาในการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย  
 2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
  2.4.1 จัดกิจกรรมกลุมเพื่อสรางสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาใหมและนักศึกษารุนพี่  
และจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเพื่อแนะแนวทางการปฏิบัติตัวอยางเหมาะสม 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

       2.5.1 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.1 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 30 30 30 30 30 
2 - 30 30 30 30 
3 - - 30 30 30 
4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90     120    120 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

       2.5.2 จํานวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.2 

นักศึกษาช้ันปที ่
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
3 30 30 30 30 30 
4 - 30 30 30 30 

รวม 30 60 60 60 60 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 30 30 30 30 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  ใชงบประมาณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย โดยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอคนตอป (หนวย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

ประเภทรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. รายรับเงินรายได      

    1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจาย 

1,440,000 2,880,000 3,600,000 4,320,000 4,320,000 

จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 

รายรับเฉล่ียตอนักศึกษา 1 คน  24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
 1. งบบุคลากร (คาจางลูกจาง 
    ชั่วคราว)      

408,000 420,240 432,847 445,832 459,207 

 2. งบดําเนินงาน(ตอบแทน/ 
     ใชสอย/วัสดุ) 

332,600 769,900 770,112 778,068 622,512 

 3. งบลงทุน (คาครุภัณฑ 
     หองปฏิบัติการ)  

300,000 450,000 450,000 450,000 250,000 

 4. งบอุดหนุน (โครงการวิจัย/    
     บริการวิชาการ/ทุนการศึกษา) 

120,000 200,000 220,000 220,000 120,000 

 5. งบรายจายอ่ืน (โครงการ 
     พัฒนาการจัดการศึกษา/ 
     ทํานุบํารุง (ศิลปวัฒนธรรม) 

40,000 80,000 85,000 85,000 70,000 

รวม 1,200,600 1,920,140 1,957,959 1,978,900 1,521,719 

 จํานวนนักศึกษา (คน) 60 120 150 180 180 

 รายจายเฉล่ียตอนักศึกษา 1 คน 20,010 16,001 13,053 10,994 8,454 

 
2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน 
   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
   อื่น ๆ 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. 2551 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไมนอยกวา 134 หนวยกิต 
         3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 
                1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                   ไมนอยกวา  32 หนวยกิต 
                      1.1 กลุมวิชาภาษา   12 หนวยกิต 
                        1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
                       1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     3 หนวยกิต 
                        1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร      3 หนวยกิต 
                       1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  2 หนวยกิต 
                        1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)   6 หนวยกิต 
                  2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  96 หนวยกิต 
                      2.1 กลุมวิชาแกน   34 หนวยกิต 
                       2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน   50 หนวยกิต 
                           2.2.1 กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ   16      หนวยกิต 
     2.2.2 กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต  12  หนวยกิต 
     2.2.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  9 หนวยกิต 
     2.2.4 กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ  6 หนวยกิต 
     2.2.5 กลุมประสบการณภาคสนาม   7 หนวยกิต 
                  2.3 กลุมวิชาเลือก   12 หนวยกิต 
               3. หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                              ไมนอยกวา 32  หนวยกิต 
     1.1 กลุมวิชาภาษา                                  ไมนอยกวา       12 หนวยกิต 
      ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
          1.1.1 รายวิชาภาษาไทย 
       01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

   01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย 
Thai Reading Skills 

3(3-0-6) 

   01-011-003  ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 

3(3-0-6) 

   01-011-004  ศิลปะการพูด 
Art of Speaking 

3(3-0-6) 

   01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ  
Academic Reading and Writing 

3(3-0-6) 

  และเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษอีกไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
   1.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศ 

   01-312-001  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   
English for Everyday Use 

3(3-0-6) 

   01-312-002  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
English Communication Skills 

3(3-0-6) 

   01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  
English Conversation 

3(3-0-6) 

   01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 

3(3-0-6) 

   01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
Writing Skills in English 

3(3-0-6) 

   01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

   01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 
English for Science 

3(3-0-6) 

   01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

   01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 
Malayfor Communication   
 

3(3-0-6) 
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   01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 
Japanesefor Communication   

3(3-0-6) 

   01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
Koreanfor Communication   

3(3-0-6) 

   01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
Frenchfor Communication   

3(3-0-6) 

   01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 
Germanfor Communication   

3(3-0-6) 

     1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     ไมนอยกวา 
        ใหศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

6 หนวยกิต 

    01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 3(3-0-6) 
    Citizen and Public Consciousness  
     และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 

       1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร 
   01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม   3(3-0-6) 
    Morals and Ethics  
   01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
    Human Relations and Personality 

Development 
 

   01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 

3(3-0-6) 

   01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 
Human Essence and Fulfillment 

3(3-0-6) 

   01-021-005 สารัตถะแหงความงาม 
Beauty Matters 

3(3-0-6) 

   01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art 

3(3-0-6) 

   01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต 
Music for Life 

3(2-2-5) 

   01-021-008 ศิลปะการเลนเงา 
Art of Shadow Play 

3(3-0-6) 

   01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต 
Human Relations for Living 

3(3-0-6) 

   01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 
Life Style Enhancement 
 

3(3-0-6) 
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     1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร 
   01-022-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 
    Society and Government  
   01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม 3(3-0-6) 
    Society Culture and Civilization  
   01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 3(3-0-6) 
    Thai Civilization in Globalization Context  
   01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย 3(3-0-6) 
    Peace and Human Security  
   01-022-006 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
    Thai Studies  
   01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3(3-0-6) 
    Law and Legal Systems  
   01-022-008 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
    ASEAN Studies  
   01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
    Life and Sufficiency Economy  
   01-022-010 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 
    Community Studies  
   01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 3(3-0-6) 
    Southern Cultures and Traditions  
   01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    Economics for Everyday Use  
     1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
          ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
          1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร 
   02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
    Great Moments in Science  
   02-031-002 มนุษยกับชีวมลฑล 3(3-0-6) 
    Man and Biosphere  
   02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคม ี 3(3-0-6) 
    Man and Chemical Products  
   02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
    Man and Environment  
   02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
    Environment and Resources Management  
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   02-031-006 ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
    Natural Resource Sustainability  
   02-031-007 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
    Drugs and Narcotics  
   02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
    Waste and Pollution  
   02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
    Alternative Energy Resources  
     1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร                           ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
       ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
   02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    Mathematics for Everyday Use  
   02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
    Beauty of Mathematics  
   02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร 3(3-0-6) 
    Mathematics for Arts  
   02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
    Mathematics for Business  
   02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
    Mathematics for Science  
   02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    Statistics for Everyday Use  
    1.5  กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ      ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

                          ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
   01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 
    Health and Well- Being  
   01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 
    Thai Performing Art 

   01-050-003 การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 
    Health Care  
   01-050-004 ผูนํานันทนาการ 2(1-2-3) 
    Recreation Leadership  
   01-050-005 กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 
    DanceSport  
   01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ 2(1-2-3) 
    Leisure Cycling  
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   01-050-007 พลศึกษา 1(0-2-1) 
    Physical Education  
   01-050-008 ฟุตบอล 1(0-2-1) 
    Football  
   01-050-009 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 
    Basketball  
   01-050-010 ตะกรอ 1(0-2-1) 
    Takraw  
   01-050-011 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
    Futsal  
   01-050-012 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
    Badminton  
   01-050-013 วายนํ้า 1(0-2-1) 
    Swimming  
   01-050-014 วอลเลยบอล 1(0-2-1) 
    Volleyball  
   01-050-015 เทนนิส 1(0-2-1) 
    Tennis  
   01-050-016 กอลฟ 1(0-2-1) 
    Golf  
    1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป)                   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

                         นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต  โดยตองเปน 
รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.  2558  ทั้งน้ีตองสอดคลองกับขอกําหนดดังน้ี    

 1. กลุมวิชาพลานามัยและนันทนาการ 
     เลือกศึกษาไดอีกไมเกิน  1  หนวยกิต 
 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
     05-022-014  การวางแผนการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 

                              นักศึกษาทุกหลักสูตรสามารถเลือกได ยกเวน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน 

 

 

 

 

 



 
 

มคอ.2 

19 
 

   2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาแกน 34 หนวยกิต 
       ใหศึกษารายวิชาตอไปน้ี 
   09-311-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 

Management and Organizational Behavior 
3(2-2-5) 

   09-311-102 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(2-2-5) 

   09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 
Principles of Microeconomics 

3(3-0-6) 

   09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค 
Principles of Macroeconomics 

3(3-0-6) 

   09-312-202 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(2-2-5) 

   09-312-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
Business Laws and Taxation 

3(3-0-6) 

   09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
International Business Management 

3(2-2-5) 

   09-313-408 การจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจ 
Business Strategic Management 

3(2-2-5) 

   09-315-303 การเปนผูประกอบการและการจัดการธุรกิจใหม
Entrepreneurship and New Business 
Management 

3(2-2-5) 

   09-321-101 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(2-2-5) 

   09-331-411 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 
English for Business 

3(2-2-5) 

   09-332-101 เทคนิคการพิมพดวยคอมพิวเตอร 
Typing Techniques with Computer 

1(0-2-1) 

  2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 50 หนวยกิต 
       ใหศึกษา 43 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
    2.2.1  กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 16 หนวยกิต 
   09-331-102 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Fundamentals of Computer and 
Information Technology 

3(2-2-5) 

   09-331-103 ระบบสารสนเทศในองคกร 
Information System in Organization 

3(3-0-6) 
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   09-331-204 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information System Analysis and Design 

3(2-2-5) 

   09-331-205 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

3(3-0-6) 

   09-331-306 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Communication for Information 
Technology Professionals 

3(1-4-4) 

   09-331-410 การสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
Seminar in Business Information System 

1(1-0-2) 

   2.2.2  กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 12 หนวยกิต 
   09-332-202 ระบบจัดการฐานขอมูล 

Database Management System 
3(2-2-5) 

   09-332-203 การใชโปรแกรมประยุกตในงานธุรกิจ 
Use of Application Program in Business 

3(1-4-4) 

   09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
Development of Electronic Commerce 
System 

3(2-2-5) 

   09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ 
Web Content Management System 

3(2-2-5) 

    2.2.3  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร     9 หนวยกิต 
   09-333-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Computer Programming 
3(2-2-5) 

   09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming 

3(2-2-5) 

   09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 

    2.2.4  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ     6 หนวยกิต 
   09-334-201 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใช 

Data Structures and Applications 
3(2-2-5) 

   09-334-302 เครือขายคอมพิวเตอร 
Computer Networks 

3(2-2-5) 
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     2.2.5  กลุมประสบการณภาคสนาม 7 หนวยกิต 
     *09-335-401 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพและ 

สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Preparation for Internship and  
Co-operative Education in Business 
Information System 

1(1-0-2) 

         ใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากทางเลือก 1 หรือ ทางเลือก 2 ตอไปน้ี 
        ทางเลือก 1      แผนสหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
   *09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

Co-operative Education for Business 
Information System 

6(0-40-0) 

        ทางเลือก 2      แผนการฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบสารสนเทศ 
                          ทางธุรกิจ 

   *09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
Project in Business Information System 

3(1-4-4) 

   *09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 
Internship in Business Information 
System 

3(0-40-0) 

           หมายเหตุ      * คือรายวิชาไดระดับคะแนนเปน S หรือ U 
  2.3   กลุมวิชาเลือก                               ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
          ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปน้ี 
   09-311-406 กิจการเพื่อสังคม 

Social Enterprise 
3(2-2-5) 

   09-331-307 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Administration of Infrastructure of 
Information Technology 

3(3-0-6) 

   09-331-308 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 
Information System Project Administration 

3(3-0-6) 

   09-332-306 คลาวดคอมพิวต้ิงเพื่อธุรกิจ 
Cloud Computing for Business 

3(2-2-5) 

      09-332-307 มัลติมีเดีย 
Multimedia 

3(2-2-5) 

      09-332-408 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Web Design and Development 

3(2-2-5) 
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   09-332-409 ปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย  
Human Computer Interaction 

3(2-2-5) 

   09-332-410 การจัดการคลังขอมูล 
Data Warehouse Management 

3(2-2-5) 

   09-333-304 ซอฟตแวรเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล 
Software for Database System 
Development 

3(2-2-5) 

   09-333-305 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล 
Practice in Database Programming 

3(1-4-4) 

   09-333-306 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ 
Data Analysis Using Statistical Package 
Program 

3(2-2-5) 

   09-333-307 โปรแกรมตารางคํานวณทางธุรกิจ 
Spreadsheet Program for Business 

3(1-4-4) 

   09-333-408 การประยุกตใชโปรแกรมสื่อผสม 
Application of Programs for Multimedia 

3(1-4-4) 

   09-333-409 โปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอรกราฟก   
Applications for Computer Graphic 

3(2-2-5) 

   09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 
Practice on Office Networking 

3(1-4-4) 

   09-334-304 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณเคลื่อนที ่
Development of Web Application on 
Mobile Devices 

3(2-2-5) 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
                      นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชา 

   สอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปการศึกษาท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (1)  3(T-P-E) 
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม  3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ  กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ         1-2(T-P-E) 
09-311-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ  3(2-2-5) 
09-311-102 หลักการตลาด  3(2-2-5) 
09-321-101 การบัญชีการเงิน  3(2-2-5) 
09-331-102 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
09-332-101 เทคนิคการพิมพดวยคอมพิวเตอร  1(0-2-1) 

                        รวม 20 - 21    หนวยกิต 
   

ภาคการศึกษาท่ี 2 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (2)  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาคณิตศาสตร  3(T-P-E) 
09-312-202 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5) 
09-312-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร  3(3-0-6) 
09-331-103 ระบบสารสนเทศในองคกร  3(3-0-6) 
09-333-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

                        รวม       21    หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาท่ี  1 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (3)  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 0-1(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (1)  3(T-P-E) 
09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค  3(3-0-6) 
09-332-202 ระบบจัดการฐานขอมูล  3(2-2-5) 
09-332-203 การใชโปรแกรมประยุกตในงานธุรกิจ  3(1-4-4) 
09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
                                     รวม 18 - 19    หนวยกิต 
   

ภาคการศึกษาท่ี  2 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา (4)  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (2) 3(T-P-E) 
09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค  3(3-0-6) 
09-331-204 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
09-331-205 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
09-334-201 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใช  3(2-2-5) 
                                        รวม       18    หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 3  
 

ภาคการศึกษาท่ี  1 
UU-VWX-YZZ กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3(T-P-E) 
09-313-408 การจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
09-331-306 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(1-4-4) 
09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 
09-334-302 เครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือก (1)  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือก (2)  3(T-P-E) 
                             รวม 21          หนวยกิต 
   

ภาคการศึกษาท่ี  2 
09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  3(2-2-5) 
09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(2-2-5) 
09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ  3(2-2-5) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือก (3)  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือก (4)  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสร ี(1)  3(T-P-E) 
                              รวม 18          หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ ดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

09-315-303 การเปนผูประกอบการและการจัดการธุรกิจใหม 3(2-2-5) 
09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ  3(1-4-4) 
09-331-410 การสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1(1-0-2) 
09-331-411 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
09-335-401 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ

ศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
1(1-0-2) 

UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสร ี(2)  3(T-P-E) 
 รวม    14       หนวยกิต 
   

ภาคการศึกษาท่ี  2  
09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 
3(0-40-0) 

 รวม     3       หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
 

สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกแผนการศึกษาสหกิจศึกษา ดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

09-315-303 การเปนผูประกอบการและการจัดการธุรกิจใหม 3(2-2-5) 
09-331-410 การสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1(1-0-2) 
09-331-411 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  3(2-2-5) 
09-335-401 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจ

ศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
1(1-0-2) 

UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสร ี(2)  3(T-P-E) 
 รวม      11     หนวยกิต 
   

ภาคการศึกษาท่ี  2  
09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6(0-40-0) 
 รวม        6     หนวยกิต 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสวิชา 

 UU-VWX-YZZ 
  UU  หมายถึง   คณะ 
   01 คือ    คณะศิลปศาสตร 
           02 คือ    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
           05 คือ    คณะบริหารธุรกิจ 
   09 คือ    วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 
สําหรับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

V หมายถึง สาขาวิชา 
 0     คือ สาขาศึกษาทั่วไป 
 3     คือ สาขาภาษาตางประเทศ 
WX หมายถึง กลุมวิชา/วิชายอย 
10 หมายถึง กลุมวิชาภาษา  
 11   คือ รายวิชาภาษาไทย  
 12   คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ  
 13   คือ รายวิชาภาษาจีน  
 14   คือ รายวิชาภาษามลายู    
 15   คือ รายวิชาภาษาญี่ปุน  
 16   คือ รายวิชาภาษาเกาหล ี  
 17   คือ รายวิชาภาษาฝรั่งเศส  
 18   คือ รายวิชาภาษาเยอรมัน  
20 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
 21   คือ รายวิชามนุษยศาสตร  
 22   คือ รายวิชาสังคมศาสตร  
30 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 31   คือ รายวิชาวิทยาศาสตร  
 32   คือ รายวิชาเทคโนโลยี  
40 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร  
50 หมายถึง กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ  
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สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ 
V หมายถึง สาขา 
 3    คือ สาขาบริหารธุรกิจ 

WX หมายถึง สาขาวิชา หรือกลุมวิชา/วิชายอย 
 10   คือ สาขาวิชาการจัดการ  
 20   คือ สาขาวิชาการบัญชี  
 30   คือ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
 31   คือ กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  
 32   คือ กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต  
 33   คือ กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  
 34   คือ กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ  
 35   คือ กลุมประสบการณภาคสนาม  
Y หมายถึง ปที่ควรศึกษาหรือระดับการศึกษา 
 0 แทนรายวิชาไมกําหนดช้ันปที่ควรศึกษา 

อาจจะศึกษาในช้ันปใดก็ไดในระดับปริญญาตร ี
 1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 1 
 2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 2 
 3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 3 
 4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในช้ันปที่ 4 

ZZ หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย 
   

ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน 
C (T-P-E) 

 

C หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ัน 
T หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎีตอสัปดาห 
P หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติตอสัปดาห 
E หมายถึง จํานวนช่ัวโมงการคนควานอกเวลาตอสัปดาห 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา 
 

01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  การฝกทักษะการใชภาษาไทยดาน   
การฟงการพูด การอาน และการเขียน  การอานและการฟงเพื่อจับใจความ
สําคัญการสื่อความคิดดวยการพูดและการเขียน  และการประยุกตใช
เทคโนโลยีสื่อผสมในการนําเสนอ 
Thai language skills needed for communication; skill practice in 
listening, speaking, reading, and writing; reading and listening for 
main idea; speaking and writing to express ideas; applications of 
multimedia technology in presentation 

   
01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย 

Thai Reading Skills 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ประเภทของวรรณกรรมไทย  การใชภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและ
ภาษาอุปมาอุปมัย  กลยุทธในการถอดความ วิเคราะห สังเคราะห สรุป และ
ประเมินคาวรรณกรรมไทย  การฝกทักษะในการอานตํารา นิยาย บันเทิงคดี 
และสารคดี  ความแตกตางระหวางการอานออกเสียงกับการอานไมออกเสียง  
เทคนิคในการอานแบบเร็ว  การใชหองสมุดและสื่อตาง ๆ เพื่อการศึกษา
คนควา 
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative 
language; strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, 
summarizing, and evaluating Thai treatises; practicing reading skills 
for textbook, novel, fiction and non-fiction pieces; differences 
between reading aloud and silent reading; speed reading 
techniques; the use of library and media resources for individual 
study 
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01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 
Thai Writing Skills 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 สํานวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย  การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ 
ขอความ และเรียงความ  เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย 
สารคดี บทละคร และรอยแกว  หลักการและกลยุทธในการเขียนเชิงสรางสรรค  
เทคนิคในการราง การแกไข และการเรียบเรียง  การฝกใหเกิดแนวคิดและ
รูปแบบสํานวนโวหาร  การพัฒนาทักษะในการเขียน 
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles, 
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form 
of literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry; 
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and 
editing techniques; practicing to generate ideas and rhetorical 
styles; practical skills development in writing 

   
01-011-004 ศิลปะการพูด 

Art of Speaking 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ชนิดและรูปแบบของการพูด การพูดแบบไมตองเตรียม การพูดแบบกลอนสด 
การพูดตามตนราง และการพูดจากความจํา  การกลาวคําอวยพร  การตอบรับ
และการปฏิเสธ การสัมภาษณ  การเจรจาตอรอง  การประมวลและเสนอ
แนวคิด  การพูดนําเสนอ  กลยุทธในการแสดงปาฐกถา  ทักษะในการใชกริยา
ทาทางและนํ้าเสียง  กริยามารยาทในการพูด 
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, 
manuscript, and memorized speaking; greetings; accepting and 
refusing complements, job interview; negotiation; organization and 
presentation of ideas; presenting presentation; public speaking 
strategies; skills in using gestures and tone; manners matter in 
speech 
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01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 
Academic Reading and Writing 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและตําราทางวิชาการ ความรูพื้นฐานและทักษะ
ทางปญญาที่จําเปนในการอานและการเขียน วิธีการสืบคนขอมูลและการอางอิง  
ทักษะในการคิดวิเคราะหในการตีความ ถอดความ วิเคราะห สรุป และประเมิน
เน้ือหาสาระในการอานเชิงวิชาการ  การฝกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบตางๆ 
งานที่มอบหมายในการอานและเขียน 
Language patterns of academic writing; basic knowledge and 
cognitive skills related to academic reading and writing; retrieving 
information and reference; critical thinking skills in interpreting, 
paraphrasing, analyzing, summarizing, and evaluating academic 
reading; practicing writing in various forms; class discussion, 
reading and writing assignments 

   
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม 

Morals and Ethics  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ธรรมชาติของชีวิต  ความจําเปนที่มนุษยตองมีคุณธรรมจริยธรรม           
ความแตกตางระหวางคานิยม คุณธรรม และจริยธรรม  แนวคิดและทฤษฏีทาง
จริยธรรม  เปาหมายและหลักเกณฑการตัดสินตามหลักจริยธรรมและการ
ตัดสินใจดวยคุณธรรม  ทฤษฎีและประเด็นปญหาทางจริยธรรมรวมสมัย  
ความเช่ือมโยงระหวางศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม  กฎเกณฑทางคุณธรรม
และจริยธรรมและการประยุกตใชเนนความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อการอยู
รวมกันอยางสันติ 
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the 
distinction of values, morals and ethics; ethical concepts and 
ethical theories; goal and criteria for ethical decision making and 
moral judgement; ethical theories and contemporary issues; the 
connection of religions, morals and ethics; ethical and moral 
criteria and application for understanding and proper practice for 
peaceful co-existence 
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01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Human Relations and Personality Development  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย  
การปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคการและสังคม  
มารยาททางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of human relations; human behavior and social 
interactions; self-improvement to create relationship within 
organization and society; social manners and recreational activities; 
personality development 

   
01-021-003 จิตวิทยาท่ัวไป 

General Psychology  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  กระบวนการทาง
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย  การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวน
ปญญา อารมณ การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปจจัยทางจิตวิทยาและ
บทบาทของสังคมตอพฤติกรรมของมนุษย  การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; psychological aspects of 
human behavior; psychological procedures for human 
development; sensation, perception, learning, intelligence, 
emotion, motivation, personality, and mental health; 
psychological factors and social influences on human behavior; 
personal adjustments for quality of life 
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01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 
Human Essence and Fulfillment 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 รางกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารสําหรับปจเจกชน  ดัชนีช้ีวัดความอยูดี 
มีสุข  สิ่งที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยเกี่ยวกับ สภาวะจิต คุณธรรม 
ความเช่ือ พฤติกรรม สันดาน รสนิยม คานิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ           
ความปลอดภัย สุขภาพ มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี ความรูและ
ประสบการณของมนุษยในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และ
ประวัติศาสตร  สถานะทางสังคม และการแสวงหาความสุข 
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of 
well-being; impacts on human beings on mental status, morals, 
believes, behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, 
health, pollutants, culture, community, and technology; human 
experiences in art, music, literature, philosophy, and history; the 
status in society and the need for happiness 

   
01-021-005   สารัตถะแหงความงาม 

Beauty Matters 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม     
ความงามของมนุษย  ความงามตามธรรมชาติและความงามสรางสรรค   
คุณคาของความงามและสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม 
นาฏศิลป และการละเลนพื้นบาน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  การดูแล
สุขภาพ  มารยาทงามตามคติของไทยและการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and 
taste; human beauty; natural beauty and constructed beauty; 
beauty and aesthetic values in languages, literatures, music, visual 
art, performing art, and folk entertainment; physical and spiritual 
well-being; health cares; Thai etiquette and peaceful co-existence 
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01-021-006   อรรถรสในงานศิลปะ 
Aesthetics in Art  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ลักษณะของศิลปะ  ประเภทของงานศิลปะ  รสนิยม  คุณคาทางสุนทรียภาพ
เกี่ยวกับความงาม ความสละสลวย ความเปนเลิศ ความนาสลด โศกนาฏกรรม 
ความตลกขบขัน และความเศราสลด  ศิลปะวิจักษ  คุณคาทางคุณธรรมและ
คุณคาทางปญญาของงานศิลปะ  หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร  
ความสัมพันธระหวางศิลปะกบัวัฒนธรรม 
The nature of art; classification of artwork; personal taste; 
aesthetic evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, 
tragedy, comedy, and dreariness; art interpretation; moral and 
cognitive values of art; aesthetic judgment; culture and art 
interaction 

   
01-021-007 ดนตรีเพ่ือชีวิต 

Music for Life 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 พื้นฐานความรูที่จําเปนสําหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร  เน้ือหาและ
รูปแบบของดนตรีบริสุทธ์ิ ดนตรีสากล และดนตรีเพื่อความบันเทิง  ทักษะใน
การอานภาษาดนตรี  การฝกหัดและเลนดนตรีเฉพาะช้ิน  เทคนิคในการเลน
ดนตรี  การเลนดนตรีเปนกลุมวง  การเลนและแสดงดนตรีในรูปแบบตางๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and 
forms of classical music, popular music and music for 
entertainment; music reading skills; individual practice and 
performing a particular instrument; playing techniques; ensemble 
playing; recital and performances of a variety forms of music 
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01-021-008 ศิลปะการเลนเงา 
Art of Shadow Play 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ประวัติของศิลปะการเลานิทานโดยการเลนเงา  ลักษณะการเลนเงาใน
วัฒนธรรมทองถ่ินของประเทศตางๆ  การเลนเงาและการสืบทอดวัฒนธรรม
การเลนเงาจากตุรกี  รูปแบบการเลนเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  องคประกอบของการเลนหนังในภาคใตของไทย นายหนัง ลูกคูและ
มโหรี รูปหนัง และนิทานบทกลอน  รูปแบบการเลนหนังในสังคมปจจุบัน 
History of storytelling and art performance using opaque; 
characteristics of shadow play in various cultures; the Ottoman 
shadow play and its Turkish descendants; forms of shadow play in 
China and the Southeast Asian countries; elements of Nang, the 
shadow play in the South of Thailand: the principal, the gamut of 
tones, puppet figures, and the repertoire scripts; pattern of Nang 
performance in contemporary society 

   
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพ่ือการดํารงชีวิต                                                        

Human Relations for Living 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  การประยุกตทฤษฎีทาง
จิตวิทยาในการสรางความสัมพันธของมนุษยทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางาน  
เทคนิคของการสรางทัศนะดานมนุษยสัมพันธ  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสราง
ความสัมพันธและปญหาที่เกี่ยวของ 
Meaning and importance of human relations; applications of 
psychological theories in developing human relations in life and 
work; skill-building techniques in human relations; influential 
factors and related problems 
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01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชิวิต 
Life Style Enhancement 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

    3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 

สุขภาวะองครวม  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ิน  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย
การเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the 
cultivation of public minded value; sufficiency economy and folk 
wisdom; pluralism and democratic ways of life; life-long learning 
for sustainable development 

   
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 

Citizen and Public Consciousness  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 องคความรูเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย กติกา        
ทางสังคม  สิทธิมนุษยชน  การยอมรับความหลากหลายและความแตกตาง    
ความรับผิดชอบตอสังคม  หลักความเสมอภาค และพึ่งพาตนเอง              
จิตสาธารณะและจิตสํานึกทางศีลธรรมของพลเมืองโดยใชกระบวนการเรียนรู
ดวยกิจกรรมและการปฏิบัติ 
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations; 
human rights; recognition of diversity and difference; social 
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral 
consciousness of citizen by learning and practicing good manners 
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01-022-002 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อํานาจอธิปไตยและ
รูปแบบการปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี 
และอุดมการณทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง        
ปจจัยเกื้อหนุนและปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง 
Development of Thai politics and government; sovereignty and 
forms of government; democratic government; political concepts, 
theories, and ideology; political institutions and processes; 
supporting factors and obstacles to social and political changes 

   
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม 

Society Culture and Civilization  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสังคม  การสืบเสาะคนหาขอมูล
ทางปรัชญา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สภาพแวดลอม การเมือง กฎหมาย 
เศรฐษกิจและศาสนาที่มีบทบาทและผลกระทบตอสังคมทองถ่ินและสังคมโลก 
ประเพณีที่เกิดข้ึนบนพื้นฐานของความคิด แนวคิด และความเช่ือของบุคคลใน
สังคม  ประเพณีเชิงวัตถุและประเพณีเชิงอวัตถุ  ความสัมพันธระหวางประเพณี
กับอารยธรรม  องคประกอบในการยกระดับอารยธรรม  เชน ระดับทาง
การเมืองและองคกรตาง ๆ ในสังคม ระดับมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อสัตยสุจริต และกริยามารยาทของบุคคลในสังคม 
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical, 
historical, geographical, environmental, political, legal, 
economical, and religious factors that affect societies locally and 
globally; culture as the human thought, concept and belief; 
material and immaterial culture; the relation between culture and 
civilization; factors leading to the rise of civilization: level of 
political and social organization of society, level of ethical and 
moral standards, integrity, and manners of individuals in society 
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01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน    
Thai Civilization in Globalization Context 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคกอน
ประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปจจุบัน  ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และ
การปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric 
Thai history and the ancient kingdoms; Thai political, social and 
economic development from Sukhothai up to contemporary 
period; advantages and disadvantages of western-oriented 
development; Thai culture adjustment in the globalization 
context 

   
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย   

Peace and Human Security 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความสําคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย  ปญหา
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  การพัฒนาที่
ย่ังยืนดานสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   
การวิจัยดานสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย  
Concepts and definitions of peace and human security; problems 
of peace and human security in Southeast Asia; sustainable 
development of peace and human security in Southeast Asia; 
research on peace and human security 
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01-022-006 ไทยศึกษา    
Thai Studies 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความเปนมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  
ศาสนา  ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป  หัตถกรรม  
นาฏศิลปและดนตรีไทย  อาหารไทย  วัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 

   
01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย    

Law and Legal Systems 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ประเภทของกฎหมาย  ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ  
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง  ประมวลกฎหมายอาญา   
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมายคุมครองผูบริโภค  กฎหมาย
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย  กฎหมายเฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษตาง ๆ 
Categories of law; international and Thai legal systems; 
constitutional law and administrative law; criminal code, civil and 
commercial code; consumer protection law; real estate law; 
special law 
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01-022-008 อาเซียนศึกษา        
ASEAN Studies 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของประเทศอาเซียน  
ความหลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีที่โดดเดน 
ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม ความขัดแยงและ    
การรวมมือระหวางประเทศอาเซียน  สังคมสมัยใหมและความเปนสากล   
การพัฒนาและความรวมมือของอาเซียนดานการเกษตร อุตสาหกรรม  
และการคา ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน  พัฒนาการของประชาคมอาเซียน 
บทบาทของอาเซียนกับภูมิภาคอื่น  
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political 
and cultural diversity; religious and the prominent traditions; 
landforms, natural resources, and environment; conflicts and 
cooperation of ASEAN countries; modernization and globalization; 
agricultural, industrialized and merchandized cooperation and 
development; ASEAN economic system; ASEAN Community 
development; roles of ASEAN on other regions 

   
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 

Life and Sufficiency Economy 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 
 

ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจไทย  การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตและ
ชุมชน  การบริหารจัดการที่ดี  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน  โครงการพระราชดําริและการนํามาใชในภาคธุรกิจ
การเกษตรและอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
Background of the philosophy of sufficiency economy; 
development of Thai economy structure; sufficiency economy 
applications for living in a family and in community; good 
governance practices in organizations; developing sufficiency 
economy in individual, family and community level; royal-initiated 
projects and their applications in agribusiness and industrial 
sectors; case study of sufficiency economy in community 
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01-022-010 ชุมชนศึกษา 
Community Studies  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดในการศึกษาชุมชน  เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน  เครื่องมือใน
การศึกษาชุมชน  กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน  
การวิเคราะหชุมชน  การวางแผนชุมชน  การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน  
Concepts in community studies; techniques and ways of 
community studies; tools used for community studies; process of 
community studies involving the physical environment, history, 
economy, society, politics, culture, and public health; community 
analysis; community planning; creating the community 
development project 

   
01-022-011   วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต 

Southern Cultures and Traditions 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 3(3-0-6) 

 อัตลักษณของชาวใต ภาษาพื้นเมือง สําเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและ 
ความเช่ือ ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทย
มุสลิมและไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การอนุรักษและรักษา
ประเพณีของชาวใตในยุคปจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures 
and beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred 
activities; Muslim and Buddhist communities in the South; festivals 
and folk entertainment; the conservation of southern traditions in 
contemporary contexts; field studies and working activities 
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01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 
Economics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร  อรรถประโยชน การตัดสินใจ และตนทุน
คาเสียโอกาส  บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ   
การพิทักษสิทธ์ิและผลประโยชนของผูบริโภค  เศรษฐกิจครัวเรือน  การเปน
ผูประกอบการ  การเงินและการธนาคาร  และกลไกราคากับการประยุกตใน
ชีวิตประจําวัน 
General knowledge of economics; utility, decision making, and 
opportunity cost; roles of government and economic organization 
in economic systems; consumer rights and benefits protection; 
household economy; entrepreneur; finance and banking; price 
mechanism and applications in everyday situations 

   
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 

Health and Well- Being 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(1-2-3) 

 ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ  สุขภาพทางกายและจิตใจ  
องคประกอบที่มีผลตอสุขภาพทางกาย  ความจําเปนในการควบคุมสุขภาพ 
ทางอารมณและจิตใจ  พิสัยของสวัสดิภาพ เชน สภาพทางอาชีพ สภาพทาง
สังคม สภาพทางทรัพยสินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน  
สุขภาพในแงกายภาพและจิตภาวะ  ลําดับข้ันความตองการของมนุษยตาม
แนวคิดของมาสโลว  พฤติกรรมของมนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับสุขภาพและ 
สวัสดิภาพ 
Meaning and principles of health and well-being; physical and 
mental health; factors effecting physical health; essentials of 
emotional and mental health; domains of wellbeing: career, 
social, financial, physical, and community wellbeing; subjective 
and psychological aspects of wellbeing; Maslow’s hierarchy of 
needs; contemporary health and wellbeing consideration; human 
behavior related to health and well-being 

   
 
 
 

  



 
 
มคอ.2 

44 
 

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 
Thai Performing Art 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(1-2-3) 

 ประเภทของศิลปะการฟอนรําและละครรําของไทย  ลักษณะรูปแบบของ 
การขับรองและฟอนรําในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย  องคประกอบ ตัวละคร  
และการแตงกายสําหรับการเตนรําและฟอนรําในรูปแบบตาง ๆ เชน ละครรํา 
โขน ลิเก และลําตัด  รูปแบบการแสดงและเทคนิคของเพลงบอก การขับรอง
และฟอนรํามโนราห  การฝกทักษะในการขับรองและฟอนรําอยางใดอยางหน่ึง
ตามที่ถนัดเชนเพลงบอกและมโนราห 
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles 
patterns and characteristics of Thai singing and dancing in various 
regions; forms characters and costumes for Thai dancing in central 
region such as dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing 
styles and techniques of impromptu duet and Manora dancing in 
southern region; practical skills in performing particular kind of 
singing and dancing such as impromptu duet and Manora 

  
01-050-003 การรักษาสขุภาพ 

Health Care 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

  2(1-2-3) 

 หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต  อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและ
สิ่งแวดลอม ที่มีผลตอสุขภาพและความอยูดีมีสุข  ความสัมพันธระหวาง
สุขภาพกับชีวิต  หลักการและวิธีการออกกําลังกาย การเลนกีฬา เกมส 
และการพักผอนหยอนใจ  หลักการและวิธีการฝกสมาธิ  การบําบัดโรคตาม
ธรรมชาติ  ธัญญาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ  ปญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับ
อาหารและโภชนาการ ยา การควบคุมนํ้าหนัก บุหรี่และสารเสพติด 
A brief guide to physical and mental health; psychological, 
sociological, and environmental factors on health and wellness; 
interrelationship between health and life; principles and methods 
of physical fitness, sport, games, and recreation; theories and 
practices of meditation; natural therapy; macrobiotics and their 
effect on health; health problems involving with food and 
nutrition, drugs, weight control, smoking and other addictions 

   



 
 

มคอ.2 

45 
 

01-050-004 ผูนํานันทนาการ 
Recreation Leadership 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(1-2-3) 

 ความรูและทักษะสําหรับผูนํานันทนาการ  บทบาทของผูนําการติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคลและองคกร  ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุม  การเตรียม
ตัวเพื่อกิจกรรมกลางแจงและการเดินทาง  การบริหารจัดการนันทนาการ
เกี่ยวกับ การกําหนดตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ๆ  การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง 
Foundational leadership knowledge and skills within the 
recreational field; roles of leadership in interpersonal and 
organizational communication; motivational theories and group 
dynamics; outdoor activities and trips preparation; recreational 
management related to scheduling, marketing, budgeting, 
financing, and facilities;  safety and risk management 

  
01-050-005 กีฬาลีลาศ 

DanceSport 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(1-2-3) 

 หลักการและการฝกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละตินลักษณะและ
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศความสัมพันธระหวางดนตรีกับลีลาศ
องคประกอบของการลีลาศเกี่ยวกับการกาวเทาการทรงตัวการวางทา 
การเหน่ียวรั้งและการกะเวลาการวางตัวและรูปแบบของการกาวเทา 
จังหวะและลีลาดุลยภาพระหวางการทํางานของกลามเน้ือและหัวใจ 
กฎกติกามารยาทของกีฬาลีลาศ 
Principles and Principles and practices in Standard and Latin 
Dances techniques; character and style of music for dances; 
dance-music relationship; elements of dances: footwork, poise, 
posture, hold, and timing; dancepositions and basic step patterns; 
rhythm and styles; a unique blendedbalance of cardio and 
muscle; rules, regulations, and etiquettes 
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01-050-006 จักรยานเพ่ือนันทนาการ 
Leisure Cycling 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

2(1-2-3) 

 แนะนําการขับข่ีจักรยานเพื่อนันทนาการเนนจักรยานเพื่อความเพลิดเพลินและ
จักรยานภูเขา  ความรูและทักษะในการใชจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน     
เพื่อใชสอย และการกีฬาในสภาพเสนทางหลากหลาย  เทคนิคและทักษะใน
การขับข่ีเกี่ยวกับการเบรค การใหสัญญาณ การใชเกียร การถายนํ้าหนัก และ
การขับข่ีลูเด่ียว  การขับข่ีอยางปลอดภัยบนทองถนนและทักษะในการขับข่ีเปน
กลุมกลไกของจักรยานและการบํารุงรักษา 
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling 
and mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for 
pleasure, utility, and sport under various route conditions; riding 
techniques and skills: braking, signaling, gearing, weight transfer, 
and single track riding; riding safety on open roadways and group 
riding skills; bike mechanisms and bike maintenance 

  
01-050-007 พลศึกษา 

Physical Education 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  การทํางานเปนทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการ
และการดําเนินการแขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing 
and arranging selected sport competition 
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01-050-008 ฟุตบอล 
Football 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
football competition 

   
01-050-009 บาสเกตบอล 

Basketball 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
basketball competition 

  
01-050-010 ตะกรอ 

Takraw 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw 
competition 
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01-050-011 ฟุตซอล 
Futsal 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal 
competition 

   
01-050-012 แบดมินตัน 

Badminton 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
badminton competition 

  
01-050-013 วายนํ้า 

Swimming 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
swimming competition 
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01-050-014 วอลเลยบอล 
Volleyball 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

   1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
volleyball competition 

   
01-050-015 เทนนิส 

Tennis 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 ความรูพื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเลนเปนทีม  การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการดําเนินการแขงขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis 
competition 

  
01-050-016 กอลฟ 

Golf 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 ความรูทั่วไปและทักษะในการเลนกอลฟ  การพัฒนารางกายและอารมณ 
จากการเลนกอลฟ  วงสวิง  การเลือกใชอุปกรณ  การจับไมกอลฟ ทายืน  
และการวางตําแหนงลําตัว  การพัตกอลฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว  การตีลูก
จากอุปสรรคและกรณีพิเศษ  กฎกติกามารยาทของกอลฟ 
General knowledge and skills of golf; physical and emotional 
benefit from golf; golf swing; selection of golf equipments; proper 
grips, stance, and alignment; stroke production for putting, short 
and long game; hitting special shots; rules and etiquettes of golf 
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01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
English for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 
 

ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และไวยากรณที ่
ไมซับซอน คําศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday use 

   
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

English Communication Skills  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ  คําศัพทและไวยากรณที่จําเปน 
ในการสื่อสาร  การอานเรื่องสั้น  การเขียนเพื่อสื่อความ 
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary 
and grammar necessary for communication; reading short 
passages; writing to communicate 

  
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 

English Conversation  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การทักทาย  การแนะนําตนเองและผูอื่น  การกลาวลา  การขอโทษ   
การขอบคุณ  การกลาวแสดงความรูสึกยินดีและเสียใจ  การแสดงความคิดเห็น  
การนัดหมาย  การพูดโทรศัพท  การซื้อขายและตอรองราคา  การสั่งอาหาร  
การสอบถามและบอกทิศทาง  
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye; 
apologizing; thanking; expressing feelings: congratulations, 
sympathy; giving opinions; making an appointment; telephoning; 
purchasing and bargaining; ordering food; asking and giving 
directions 
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01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 กลยุทธในการอาน การหาหัวขอเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียด
สนับสนุน  การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  การเดาความหมายจากบริบท  
คําเติม คําอางอิง  การคาดการณและการทํานายขอความลวงหนา  ขอเท็จจริง
และความคิดเห็น  การอานแบบเร็ว  การลําดับเหตุการณ  การตีความ 
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting 
details; using English-English dictionary; guessing the meaning 
using contextual clues, affixes and references; previewing and 
predicting; facts and opinions; speed reading; sequencing; 
inference 

  
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

Writing  Skills in English  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน  การเขียน
ประโยค  การเขียนเรียงความระดับยอหนา  ประเภทของงานเขียน การกรอก
แบบฟอรม  การเขียนจดหมายสวนตัว การบันทึกประจําวัน และ               
การจดขอความโดยยอ  การเขียนสรุปจากเรื่องที่อาน 
Similarities and differences between spoken and written languages; 
sentence writing; paragraph writing; types of written pieces: form 
filling, personal letter writing, diary writing, and note-taking; writing 
a summary from reading articles 
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01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
English for Work  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

    3(3-0-6) 

 การอานประกาศรับสมัครงาน  การเขียนประวัติสวนตัวและจดหมายสมัครงาน  
การสัมภาษณงาน  โครงสรางองคกร คําศัพทและสํานวนเพื่อการปฏิบัติงาน
และการสื่อสารในสํานักงาน การนําเสนอ  
Reading job advertisements; writing resume and application letter; 
job interview; organization chart; vocabulary and expressions for 
working and communicating in offices; presentation 

  
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 

English for Science  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

    3(3-0-6) 

 ลักษณะของภาษาและวจนิพนธที่ใชในบทความและตําราทางวิทยาศาสตร  
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางและวากยสัมพันธ  ภาษาวิชาการดาน
วิทยาศาสตร  คําศัพทที่ใชทั่วไปในเอกสารตําราทางวิทยาศาสตร  ลักษณะ
รูปแบบของกรรมวาจกที่ใชในภาษาวิทยาศาสตร  การฝกทําหมายเหตุประกอบ
ภาพ  การฝกอานและอภิปรายกลุมเกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร 
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; 
basic knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; 
academic language of science; common vocabulary in scientific 
texts; passive structures in scientific language; practicing writing 
annotation of diagrams; practicing reading scientific articles and 
group discussion 
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01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 พื้นฐานการใชภาษาจีนกลางในการสื่อสาร  รูปแบบอักษรภาษาจีน  การออก
เสียงภาษาจีน  โครงสรางประโยคภาษาจีนกลาง การวางตําแหนงคําและ
ไวยากรณ  คํา ถอยคํา และสํานวนภาษาจีนกลางที่ใชในชีวิตประจําวัน 
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin 
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and 
grammar; common Mandarin words, phrases and expressions for 
everyday use 

  
01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 

Malay for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี  คําที่ใชทั่วไปและการอาน
ออกเสียง  คํา ถอยคํา โครงสรางประโยค และไวยากรณ  ทักษะเบื้องตนใน
การฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words 
and pronunciation; words, phrases, sentence structures, and 
grammar; basic skills in listening and speaking for everyday 
conversation with appropriate expressions 

   
01-315-011 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร    

Japanese for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ  การออกเสียงภาษาญี่ปุน   
คํา ถอยคําและประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and 
Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and 
sentences; basic skills in listening and speaking everyday 
conversation with appropriate expressions 
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01-316-012 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 อักษรฮันกึล  การออกเสียงภาษาเกาหลี  พยัญชนะและสระ  การวางตําแหนง
ของคําและโครงสรางประโยค  การใชถอยคําในภาษาเกาหลี  ทักษะเบื้องตนใน
การฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง 
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels; 
word order and sentence structure; Korean phrases; basic skills in 
listening and speaking everyday conversation with appropriate 
expressions 

  
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร 

Frenchfor Communication   
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส  คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป  หลักไวยากรณและ
โครงสรางประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวัน
ดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง  การฝกทักษะในการอานบทความและ
การเขียนขอความสั้น ๆ 
French pronunciation; common French words and phrases; French 
grammar and sentence structure; basic skills in listening and 
speaking everyday conversation with appropriate expressions; 
practicing reading simple articles and paragraph writing 
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01-318-014   ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
German for Communication 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การออกเสียงภาษาเยอรมัน  คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป  หลักไวยากรณและ
โครงสรางประโยค  ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวัน
ดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตองการฝกทักษะในการอานบทความและ
การเขียนขอความสั้น ๆ 
German pronunciation; common German words and phrases; 
German grammar and sentence structure; basic skills in listening 
and speaking everyday conversation with appropriate expressions; 
practicing reading simple articles and paragraph writing 

  
02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร 

Great Moments in Science 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปรากฏการณที่สําคัญในคริสตศตวรรษที่ผานมา
เกี่ยวกับการคนพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ เอกสารงานวิจัย และ
นักวิทยาศาสตร เชน รังสีแกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุมเลือดของมนุษย 
เอกซเรย ทฤษฎีความอลวน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รัทเทอรฟอรด
และอะตอม รังสีคอสมิค วิตามิน ยุคของไฟฟา เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยก
อะตอมของเฟอรมี ระเบิดปรมาณู การกอต้ังองคกรอนามัยโลก ไฟฟา
พลศาสตรเชิงควอนตัมดีเอนเอ ไวรัสเอดส อนุภาคมูลฐานในดวงอาทิตย 
General survey of the great discoveries, experiments, inventions, 
publications, and people in the last century such as Gamma-rays, 
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory 
of Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, 
vitamins, the electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the 
atom, atomic bomb, WHO established, Quantum electrodynamics, 
DNA, AIDS virus, solar neutrinos captured 
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02-031-002 มนุษยกับชีวมลฑล 
Man and Biosphere 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล  รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ  
ประเภทของระบบนิเวศ  แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษชีวมณฑล  ธรรมชาติของ
ระบบนิเวศ  แหลงพลังงานธรรมชาติ  วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี  ประชากรโลก
และกลุมที่อยูอาศัย  ตัวประกอบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
เน่ืองจากธรรมชาติและมนุษย  การสรางสรรคและอนุรักษสุขภาวะสิ่งแวดลอม
เพื่อมนุษย 
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; 
ecosystem types;concepts of biosphere reserve; nature of 
ecosystems; natural energy resources; biogeochemical cycles; 
global population and communities; natural and human factors 
effecting biotic changes; creating and maintaining a healthy 
environment for human beings 

  
02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี 

Man and Chemical Products 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ธาตุและสารประกอบ  ความสัมพันธระหวางสารเคมีกับชีวิตมนุษย  ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด  สารเคมีที่ปนเปอนในอาหารและสารเติมในอาหาร  ยาและ
สารเสพติด  เครื่องสําอาง  สารเคมีที่ใชในการเกษตร  สารกัมมันตรังสีและ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี  ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย 
Elements and compounds; the relationship between chemical 
agents and human life, cleaning products; contaminated food and 
food additives; drugs and addictions; cosmetics; agro-chemical 
products; radioactive agents and petrochemical products; impacts 
of chemical agents on human beings 
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02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 
Man and Environment 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งทําลายดิน  
บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ  นํ้าและมลพิษทางนํ้า  สารปราบศัตรูพืช  
สารปนเปอนอาหาร  การวิเคราะหระบบของประชากร ชุมชน และสิ่งแวดลอม  
ทัศนศึกษาเชิงนิเวศ 
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources 
and geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and 
water pollution; pesticides; food additives; population, 
community, and environment systems analysis; eco field trip 
required 

  
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

Environment and Resources Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ  มลพิษ
สิ่งแวดลอมการปองกันและแกไขมลพิษ  มลพิษกับปญหาสุขภาพ  กฎขอบังคับ
เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม  การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสานและ
การพัฒนาอยางย่ังยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principles of ecology and natural balance; classifications of natural 
resources and their conservation; environmental pollution; 
preventing and solving pollution problems; pollution and health 
problems; law and regulations related to environmental impacts; 
integrated environmental management and sustainable 
development 
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02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
Natural Resource Sustainability 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  หลักการความย่ังยืน  มลพิษ
สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสังคม  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางย่ังยืนการตัดสินใจและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบความ
ย่ังยืน  พลังงานหมุนเวียนและแหลงพลังงานที่ย่ังยืน  อัตราการใชพลงังานของ
ชาติและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
Concepts of natural resources conservation; principles of 
sustainability; environmental pollution and social impacts; 
sustainable management of natural resources; decision making 
and ethical issues related to sustainable design; renewable energy 
and sustainable energy resources; national energy consumption 
and renewable energy development 

  
02-031-007 ยาและสารเสพติด 

Drugs and Narcotics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การสํารวจสืบคนการใชยาในทางที่ผิดและการติดยาในสังคมของเรา  ชนิดของ
สารเสพติดและยาที่นํามาใชผิดประเภท  สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของการติดยา
และสารเสพติด  วิทยาศาสตรของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยา
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางยา สมอง และพฤติกรรม  อาการและสัญญาณ
แสดงของการติดยาและสารเสพติด  การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดย
วิธีการใชยา การขับสารพิษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตสํานึก   
การใชชีวิตปลอดสิ่งเสพติด 
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; 
types of additive substances and drugs commonly abused; case 
and risk factors of drug abuse and addiction; neuroscience 
approach of addiction: the relations of drugs, brain and behavior; 
symptoms and signs of drug abuse and addiction; addiction 
treatments by medication, detoxification, behavioral and cognition 
therapy; living a drug-free life 
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02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 
Waste and Pollution 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แหลงกําเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ  ของเสียที่ยอยสลายไดและ 
ยอยสลายไมไดทางชีวภาพ  ของเสียทีเ่ปนอันตรายและไมเปนอันตราย การลด   
ละเวน การใชซ้ํา และการแปรรูปของเสีย  แหลงของมลภาวะและสารมลภาวะ  
แหลงแพรมลภาวะในเชิงฟสิกส เคมีและชีวะ  มลภาวะทางทัศนียภาพและ
มลภาวะทางเสียง  สารมลภาวะที่เปนของแข็ง ของเหลว และกาซ   
สารมลภาวะที่ยอยสลายไดและยอยสลายไมไดทางชีวภาพ  มลภาวะที่เกิดจาก
ฝมือของมนุษย  ผลกระทบของของเสียและมลภาวะตอสุขภาพ  สังคมปลอด
ของเสียในฐานะที่เปนดัชนีบงช้ีความเปนอริยะ 
Waste sources and its properties; biodegradable and non-
biodegradable waste; hazardous waste and non-hazardous waste; 
waste reduce, reuse, and recycle (3Rs); sources of pollution and 
pollutants; physical, chemical and biological sources of waste 
exposure; visual and noise pollution; solid, liquid and gaseous 
pollutants; biodegradable and non-biodegradable pollutants; 
pollutants from human activities; impacts of waste and pollution 
on health; waste free society as an index of civilization 

   
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก 

Alternative Energy Resources 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แหลงพลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ชีวมวล นํ้าข้ึน 
นํ้าลง ไฟฟาจากพลังนํ้า ลมและคลื่น  ระบบและกระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนรูป
ของพลังงาน  เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน  ขอดีขอเสียของพลังงานทางเลือก   
การจัดเก็บพลังงาน 
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal, 
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of energy 
conversion; energy production technology; advantages and 
disadvantages of alternative energy; energy storages 
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02-040-001 คณิตศาสตรในชวิีตประจําวัน 
Mathematics for Everyday Use 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบจํานวน  คณิตศาสตรพื้นฐานและการนําไปใช เชน เศษสวน ทศนิยม 
อัตราสวน รอยละ  การช่ังตวงวัด  การแปรผัน  พื้นที่และปริมาตร  เรขาคณิต
วิเคราะห  สมการเชิงเสนและกราฟ  อัตราสวนตรีโกณมิติ  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  
Number system; basic mathematics and applications: fractions, 
decimals, ratios and percentage; weights and measurements; 
variation; area and volume; analytic geometry; linear equations 
and graphs; trigonometric ratios; mathetacal skills and process and 
applications for everyday use 

  
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร 

Beauty of Mathematics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตรจากเน้ือหาสาระ 
ในเชิงศิลปะและสุนทรียะของคณิตศาสตร การรูจําแบบ จํานวนเฉพาะ 
ความสามารถที่จะหารลงตัว ความสามารถถอดกรณท เลขคณิตมอดูลาร 
ทฤษฎีสุดทายของแฟรมา เลขฟบอนนาชี อัตราสวนทอง ทฤษฎีบทของปทา
โกรัส สมมาตร ความไมมีที่สิ้นสุด แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การคนหาทรงตัน
เพลโตลําดับที่หก และภาพจินตนาการมิติที่สี่  เนนการอภิปรายในช้ันเรียนและ
การนําเสนอผลงานของนักศึกษา 
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics 
through selected topics concerning art and aesthetics of 
mathematics: pattern recognition, prime numbers, divisibility, 
rationality, modular arithmetic, Fermat's Last Theorem, Fibonacci 
Numbers, Golden Ratio, Pythagorean Theorem, symmetry, infinity, 
fractals, topological spaces, hunting for a Sixth Platonic Solid, and 
visualizing the fourth dimension; emphasizing on class discussion 
and student presentation 
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02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร 
Mathematics for Arts 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบจํานวน  พื้นฐานเบื้องตนของพีชคณิต  อสมการและสมการเชิงเสน   
การช่ัง ตวง วัด  สัดสวนและรอยละ  กําไรขาดทุน  การแปรผัน  ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช   
Number system; algebraic preliminaries; inequality and linear 
equation; weights and measurments; proportion and percentage; 
gain and loss; variation; mathematical skill and process and their 
application 

  
02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 

Mathematics for Business 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบจํานวน  สัดสวนและรอยละ  อสมการและสมการเชิงเสน  กําไรขาดทุน  
ดอกเบี้ย  ภาษี  คาเสื่อมราคา  การประกัน  คาบําเหน็จคานายหนา  ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช 
Number system; proportion and percentage; inequality and linear 
equation; gain and loss; interest; taxes; depreciation; assurance; 
commission; mathematical skill and process and their application 

   
02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 

Mathematics  for  Science 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ระบบจํานวน  สมการพหุนาม  ระบบสมการเชิงเสน  อสมการและกราฟ  
ฟงกชันเลขช้ีกําลังและฟงกชันลอการิทึม  เรขาคณิตวิเคราะห  ภาคตัดกรวย  
ตรีโกณมิติ  เมทริกซและการประยุกต  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรกับการนําไปใช 
Number system; polynomial equation; system of linear equation; 
inequality and graph; exponential function and logarithmic 
function; analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices 
and their application; mathematical skill and process and their 
application     
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02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน 
Statistics for Everyday Use  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความรูพื้นฐานทางสถิติ  สถิติพรรณนา  ความนาจะเปนและการแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุม  การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ   
การประมาณคาพารามิเตอร  การทดสอบสมมติฐาน  สหสัมพันธและ 
การวิเคราะหการถดถอย  การประยุกตสถิติในการใชงานทั่วไป 
Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and 
probability distribution of random variables; binomial and normal 
distributions;  parameter estimation; hypothesis testing; correlation 
and regression analysis; statistical applications for everyday use 

   
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล                                                 

Personal Financial Planning 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน  กระบวนการวางแผนทางการเงิน  
การบริหารรายได  รายจายและภาระหน้ีสิน  การออมและทางเลือกการลงทุน  
การวางแผนประกัน  การวางแผนการศึกษาบุตร  การวางแผนเพื่อการเกษียณ  
การเตรียมความพรอมกอนลงทุน   
Concept of financial planning; financial planning process; income, 
expenditure and debt management; saving and alternatives in 
investment; insurance planning; children education planning; 
financial planning for retirement; preparation before investing 
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09-311-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 
Management and Organizational Behavior  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการบทบาทของผูบริหารในยุคที่ธุรกิจมีการปลี่ยนแปลง
กระบวนการจัดการไดแกการวางแผนการจัดการองคการ การออกแบบองคการ
และการควบคุมแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการประกอบดวยพฤติกรรมกลุม
การจูงใจภาวะผูนําในองคการการติดตอสื่อสารความขัดแยงและวัฒนธรรม
องคการประเด็นการศึกษาวิเคราะหการจัดการและพฤติกรรมองคการภายใตการ
บริหารจัดการในยุคโลกาภิวัตน 
Concepts of management; roles of executives in business changes; 
management process, including planning, organizing, organizational 
design, and controlling; concepts of organizational behavior, 
including group behavior, motivation, leadership, communication, 
conflict, andorganizational culture; analysis of issues related to 
management organizational behavior in the globalized world 

   
09-311-102 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ลักษณะทั่วไปของการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด การแบงสวนตลาด 
การกําหนดตลาดเปาหมาย การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย  
การสงเสริมการขาย การทําการตลาดออนไลน การประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหม 
เขามาใชในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม 
The general characteristics of marketing; marketing environment; 
market segmentation; market targeting; market positioning product; 
new product development; and product life cycle; price setting; 
distribution; promotion; online marketing; application of new 
technology to marketing activities; ethical and social responsibilities 
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09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 
Principles of Microeconomics 
วิชาบังคับกอน: -                                                   
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและการประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรแกไขปญหาพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจ การทํางานของกลไกราคา อุปสงคและอุปทานของสินคา  
ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรมการผลิต ตนทุนการผลิต  
การกําหนดราคาสินคาในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ และไมสมบูรณ  
ตลาดปจจัยการผลิต  
Concepts and application of economic theories regarding 
fundamental economic problems; price mechanisms; demand and 
supply of goods; basic theories of consumer behavior; production 
behavior; production costs; price determination in perfect and 
imperfect competitive markets; markets for factor of production 

   
09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค 

Principles of Macroeconomics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตรมหภาค การกําหนดรายไดประชาชาติ 
ตลาดการเงิน อุปสงคและอุปทานของเงิน ปญหาเงินเฟอและเงินฝด นโยบาย
การเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชําระเงิน 
ตลาดเงินตราตางประเทศ  การนําดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจมหภาคไปใชในการวิเคราะห
สถานการณทางเศรษฐกิจ  
Meaning and method of study on macroeconomics; determination 
of national income; money markets; supply and demand for money; 
inflation and deflation; fiscal and monetary policies used for 
economic stabilization; the balance of payments; foreign exchange 
markets; application of macroeconomic indicators to economic 
situation analysis 
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09-311-406 กิจการเพ่ือสังคม 
Social Enterprise 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 แนวคิดพื้นฐานรูปแบบ และวิธีการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม  การประยุกตหลักการ
บริหารธุรกิจที่นําไปใชในกิจการเพื่อสังคม  การวิเคราะหปญหาและอุปสรรค 
โดยการใชนวัตกรรมในการแกปญหา  การฝกวิเคราะหและเขียนแผนธุรกิจ  
กรณีศึกษาจากกิจการเพื่อสังคมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
Fundamental concept, format and business approach for social 
enterprise; application of business administration principles to the 
social enterprise; diagnosing problems and obstruction using 
innovative solutions; practice in analyzing and writing business 
plan;case studies from social enterprises in Thailand and overseas 

   
09-312-202 สถิติธุรกิจ 

Business Statistics 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความรูและการประยุกตใชความรูทางสถิติทางธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  
ตัวแปรสุม การแจกแจงตัวแปรสุมชนิดไมตอเน่ืองแบบตาง ๆ การแจกแจง
ตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหการถดถอย
และสหสัมพันธ การวิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะหความแปรปรวน รวมทั้ง
การฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
Concepts and application of statistics in business; preliminary data 
analysis, random variables, distributions of discrete random 
variables, sampling distribution; estimation and hypothesis testing; 
regression and correlation analysis; time series analysis; analysis of 
variance;including data analysis practice by using statistical package 
program 
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09-312-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 
Business Laws and Taxation 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังองคการธุรกิจ  กฎหมายควบคุมการดําเนินงานของ
ธุรกิจ  กฎหมายซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ กูยืม ต๋ัวเงิน และแรงงาน ภาษีตาม
ประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ 
Laws relating to business establishment; laws governing business 
operation; laws on sales, leases,hire purchases, loans, bills and 
labor; taxes under the revenue code; personal income tax; 
corporate income tax and others related taxes 

   
09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

International Business Management 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 ความรูทั่วไปของธุรกิจระหวางประเทศสภาพแวดลอมในการบริหารธุรกิจ 
ระหวางประเทศองคการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศขอตกลงทางการคา
ระหวางประเทศกลยุทธในการเขาสูธุรกิจระหวางประเทศการจัดโครงสรางองคกร
ของกิจการระหวางประเทศการจัดการทรัพยากรมนุษยของกิจการระหวาง
ประเทศภาวะผูนําและการจูงใจของกิจการขามชาติจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศ และกรณีศึกษาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
General knowledge of international business; international business 
environment; international trade organization and international 
economic; international trade agreements; strategies for entering 
international markets; organizational structure management of 
international business;human resource management for 
international businesses; leadershipand motivation for cross-national 
businesses; and case studies international business management 
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09-313-408 การจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจ 
Business Strategic Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกธุรกิจ ทิศทางในอนาคต  
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธธุรกิจระดับตาง ๆ  
การดําเนินธุรกิจภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง การนําแผนกลยุทธไป
ปฏิบัติ การควบคุมติดตามและการประเมินผลฝกการวิเคราะหการใชแผนกลยุทธ
ขององคกร 
Analysis of external and internal business environment; future 
direction; determination of business vision, mission, goals; strategic 
planning at different levels; running business operation under 
changing environment; to strategic implementation; control and 
evaluation; analysis practicefor using strategic planning 

   
09-315-303 การเปนผูประกอบการและการจัดการธุรกิจใหม 

Entrepreneurship and New Business Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 แนวคิดและลักษณะของการเปนผูประกอบการฝกปฏิบัติการเขียนและนําเสนอ
แผนธุรกิจสําหรับการจัดต้ังธุรกิจใหมการประเมินโอกาสทางธุรกิจ นําเสนอ
แนวคิดในการดําเนินธุรกิจพรอมเสนอแผนธุรกิจ การวิเคราะหประเมินความ
เปนไปไดของธุรกิจใหม การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ กลยุทธในการทํา
ธุรกิจใหมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ คุณสมบัติของผูประกอบการที่ประสบ
ความสําเร็จ กรณีศึกษาจากผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ 
Concept and nature of entrepreneurship; the practice writing and 
presentation a business plan for the establishment of new 
businesses; evaluating business opportunities; introduce the concept 
of running including a business plan; the analysis and evaluation of 
feasibilitya new business; analyzing business situations; strategy for 
new business; business ethics;qualification of entrepreneur;case 
studies from successful entrepreneurs 
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09-321-101 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักการบัญชีทั่วไป หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหน้ี ต๋ัวเงินรับ สินคา
คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตัวตน หน้ีสินและสวนของผูเปน
เจาของการจัดทํารายงานทางการเงิน กรณีศึกษาทางการเงิน 
General accounting principles; principles of recording transactions for 
cash, account receivables, notes receivable, inventories, 
investments, tangible and intangible assets, liabilities and owner 
equities; preparation of financial reports; case study in financial 

   
09-331-102 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Fundamentals of Computer and Information 
Technology 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 
ระบบประมวลผลขอมูลและการบริหารขอมูลเครือขายและการสื่อสาร 
อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บสื่อสังคมออนไลน จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใชโปรแกรมประมวลผลคําการใชโปรแกรมตารางการคํานวณ 
การใชโปรแกรมการนําเสนองานการติดต้ังและการต้ังคาระบบปฏิบัติการ  
และโปรแกรมประยุกต 
Roles of information technology and communication; computer 
platform; data processing system and data management; networks 
and communication; Internet and World Wide Web;social 
networks;ethicsin Information technology; use of word processor, 
spreadsheet and  presentation program;  installation and setting 
operating systems and applications  
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09-331-103 ระบบสารสนเทศในองคกร 
Information System in Organization 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 พื้นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานองคกรและการจัดการ 
บทบาทของระบบสารสนเทศในองคกรการบูรณาการระบบสารสนเทศ 
กลยุทธการนําระบบสารสนเทศเพื่อใชปรับเปลี่ยนองคกรและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยสิน ระบบสนับสนุน 
การตัดสินใจคลังขอมูลและเหมืองขอมูลระบบสารสนเทศในองคกรสมัยใหม  
Foundation of information systems and basic structure; organization 
and management; roles of information system in organization; 
integrating information systems; information system strategies for 
developingin organization and development of information system; 
property management information system; decision support system; 
data warehouse and mining; information system in modern 
organization 

   
09-331-204 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

Information System Analysisand Design 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักการพื้นฐานการวิเคราะหระบบสารสนเทศวงจรการพัฒนาระบบทางธุรกิจ 
การกําหนดปญหาและศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การวิเคราะหความตองการของผูใช เครื่องมือสําหรับวิเคราะหระบบ แผนภาพ
จําลองระบบ การออกแบบฐานขอมูล การออกแบบและสรางซอฟตแวรตนแบบ 
แนวทางการนําระบบไปใชงาน การประเมินผลและบํารุงรักษาระบบ 
การปฏิบัติการใชเครื่องมือออกแบบจําลองระบบการนําเสนอผลการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ 
Basic principles of information system analysis; system 
developmentlife cycle in business; identifyingproblems andfeasibility 
study of development informationsystem; analyzing user 
requirements; system analysis tools; system modeling diagram; 
database design; design and prototyping software; system 
implementation;evaluation and system maintenance;  practice in 
usingdiagramming tools; presentation of results and system design 
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09-331-205 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
Information System Security  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 วิวัฒนาการของการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศภัยคุกคาม  
การปองกันภัยคุกคาม การตรวจจับการบุกรุกและการปองกันการบุกรุก  
นโยบายดานความมั่นคงของระบบสารสนเทศ เครื่องมือรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศการพิสูจนทราบในระบบคอมพิวเตอร การเขารหัสและ 
การถอดรหัส พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  
Revolution of information system security; threats of information 
technology; protection from threats; intrusion detection system and 
intrusion prevention; policy of information system security; tools for 
information system security; proving in computer system; encryption 
and decryption; Computer-Related Crime Acts 

   
09-331-306 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Communication for Information Technology 
Professionals 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(1-4-4) 

 เทคนิคการสื่อสารในองคกร เทคนิคการพูดและการเขียน เทคนิคการนําเสนอ
ผลงาน การขจัดความขัดแยงในองคกร จิตวิทยาการสื่อสารภายในองคกร 
ปฏิบัติการนําเสนอผลงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนรายงาน   
Techniques for organizational communication; oral and writing 
techniques; project presentation techniques; elimination of conflicts 
in organization; communication psychology in organization; project 
presentation and report writingpractice 
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09-331-307 การบริหารโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Administration of Infrastructure of 
InformationTechnology 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 โครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศผานกรณีศึกษาการศึกษาความตองการการเขียนขอเสนอและ 
นําเสนอโครงงานประเด็นตางๆในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการบริหารโครงการการทดสอบระบบการบํารุงรักษา 
Fundamental infrastructure of information technology; procuring 
information technology through case studies; requirement study;  
writing and presenting project proposalsissues of the information 
technology system provision; guidelines for project administration; 
system testing; system maintenance 

   
09-331-308 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ  

Information System Project Administration 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(3-0-6) 

 วงจรการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร
โครงการ  การศึกษาความเหมาะสมของโครงการการวิเคราะหขอกําหนด 
ความตองการผูใช การวางแผนโครงการ  การสรางทีมงานและกําหนดหนาที่
รับผิดชอบ การประมาณการงบประมาณและคาใชจายโครงการ 
การบริหารงานโครงการการติดตามและประเมินผลโครงการทางระบบสารสนเทศ  
An information system development life cycle; roles and 
responsibility of project manager; project feasibility study; user 
needs analysis; project planning; building team and assigning 
responsibility; estimation of budget and costs; project administration; 
follow-up and evaluation 
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09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
Projectin Business Information System 

3(1-4-4) 

 วิชาบังคับกอน:  09-331-204  การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ                                   
Prerequisite:   09-331-204  Information System Analysis and Design 

 การเลือกหัวขอดานระบบสารสนเทศที่สนใจ เขียนโครงรางโครงงานและ
วัตถุประสงค ศึกษาความตองการของระบบ วิเคราะหและออกแบบระบบ  
พัฒนาระบบ จัดทําเอกสารทางเทคนิคและนําเสนอ  
Selecting topics of interests in information systems; writing project 
proposal and objectives; studying system requirements; analyzing 
and designing system; developing system; processing technical 
document and presentation 

   
09-331-410 การสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ  

Seminarin Business Information System 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

 การบูรณาการความรูในสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจมาเปนแนวทางใน 
การอภิปรายปญหาที่เกิดข้ึนและแนวทางการแกไขการนําเสนองานดวยแนวคิด
เชิงบวกและสรางสรรคการเขียนรายงานตามรูปแบบทางการและนําเสนอ 
Integration of knowledge in the field of business information system 
for problem discussion and guidelines for problem solving; positive 
and creative thinking presentation; writing project report according  
a formal formatand giving presentation 

   
09-331-411 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ  

English for Business  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ทักษะการใชภาษาอังกฤษทางธุรกิจ  โครงสรางภาษาพูดและภาษาเขียน  คําศัพท
และสํานวนที่ใชในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจการประยุกตใชโครงสราง
ภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 
Business English skills; structure of spoken and written English; 
vocabulary and expressions for business communication; application 
of English structures in business communication 
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09-332-101 เทคนิคการพิมพดวยคอมพิวเตอร  
Typing Techniques with Computer 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(0-2-1) 

 หลักการพิมพสัมผัสภาษาไทย หลักการพิมพสัมผัสภาษาอังกฤษและฝกปฏิบัติ 
การพิมพโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร  
Principles of touch typing in Thai language; principles of touch 
typing in English and practice typing with computer 

   
09-332-202 ระบบจัดการฐานขอมูล 

Database Management System 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความรูพื้นฐานของฐานขอมูลสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูลคุณสมบัติของ
ฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล ฐานขอมูลเชิงสัมพันธและการทําใหเปน
บรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบและการใชฐานขอมูล ความมั่นคงของ
ฐานขอมูล การดูแลฐานขอมูลและการประยุกตใชซอฟตแวรทางดานการจัดการ
ฐานขอมูลกับงานธุรกิจ การประยุกตฐานขอมูลในการพัฒนาระบบงาน 
Basic knowledge of database; database system architecture; 
attribute of database; database management system; relational 
database and normalization; SQL language, designing and using 
database, database security; database administration and software 
application for database management in business; database 
application to develop work system 

  
09-332-203 การใชโปรแกรมประยุกตในงานธุรกิจ 

Use of Application Program in Business 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(1-4-4) 

 การประยุกตใชซอฟตแวรสําเร็จรูปทางธุรกิจในการจัดการงานเอกสาร 
การคํานวณและการใชฟงกช่ันทางธุรกิจ การจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ  
An application of software in business for documents management; 
calculation and the use of business functions; business database 
management 
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09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
Developmentof Electronic Commerce System 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักการเบื้องตนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาอุปสรรคของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การวางแผนการขายสินคาบน
อินเทอรเน็ตระบบการสั่งซื้อ ตะกราสินคา การชําระเงิน การขนสงสินคา  
ระบบความมั่นคง การเช่ือมตอระหวางเว็บและฐานขอมูล ปฏิบัติการพัฒนา
เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสออนไลน 
Electronic commerce principles; electronic commerce obstacles; 
electronic commerce law; market plan of products on the internet; 
order system; basket system; payment system; products delivery; 
security; website and database connection; practice in development 
of electronic commerce website 

   
09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ 

WebContent Management System 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน:  09-332-202  ระบบจัดการฐานขอมูล 
Prerequisite:   09-332-202  Database Management System 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางแอพพลิเคช่ันบนเว็บ  การประมวลผลขอมูล
สําหรับระบบติดตอกับผูใชงาน  การจัดการขอมูลสําหรับระบบบริหารงานองคกร  
การดูแลรักษาแอพพลิเคช่ันบนเว็บการสรางความมั่นคงสําหรับแอพพลิเคช่ันบน
เว็บ และการฝกปฏิบัติในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดการเว็บ  
Basic knowledge for creating applications on web; data processing 
for communication via user interface system; information 
management of organizational administration system; maintenance 
of applications on web; creating security for applications on web 
and practice in using package program for web management 
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09-332-306 คลาวดคอมพิวต้ิงเพ่ือธุรกิจ 
Cloud Computing for Business 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 คุณลักษณะและสถาปตยกรรมของคลาวด  เทคโนโลยีสําหรับการประมวลผล
คลาวดการออกแบบและการจัดการการประมวลผลแบบคลาวดของผูใหบริการ
และผูใชบริการการเลือกใชคลาวดคอมพิวต้ิงเพื่อสนับสนุนความตองการของ
ธุรกิจความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลแบบคลาวดปฏิบัติงานกับระบบ
คลาวดคอมพิวต้ิงในสถานการจําลองธุรกิจประเภทตางๆ 
Characteristics and architecture of Cloud; Cloud processing 
technology; design and Cloud processing managementfor provider 
and user; Selecting cloud computing for supporting business needs;  
Cloud processing security; cloud computing practice for business 
simulations 

   
09-332-307 มัลติมีเดีย 

Multimedia  
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักการเกี่ยวกับสื่อผสม  ฮารดแวรและซอฟตแวรสรางสื่อผสม 
สื่อในการนําเสนอ ตัวอักษรกราฟก ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีโอ 
เทคนิคการนําเสนอโดยใชมัลติมีเดีย การประยุกตใชโปรแกรมดานมัลติมีเดีย 
Multimedia principles; hardware and software for multimedia 
development;  presentation media; text graphic; still image; 
animation; sound; video; multimedia presentation techniques; 
multimedia application 
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09-332-408 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
Web Design and Development 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักการออกแบบเว็บในงานธุรกิจ องคประกอบศิลปสําหรับเว็บเพจ 
ระบบนําทางเว็บและสวนติดตอผูใชปฏิบัติการออกแบบเว็บในงานธุรกิจหลักการ
สรางเว็บเพจดวยโปรแกรมสําเร็จรูป การสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมภาษา 
ปฏิบัติการพัฒนาเว็บในงานธุรกิจดวยโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษา 
Principles of business web design; arts compositions of webpage; 
navigation system and user interface; practice in business web 
design; principles of web programming using package programs; web 
programming using language programs; business web workshop using 
package programs or language programs 

   
09-332-409 ปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย    

Human Computer Interaction 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรกายภาพของ
รางกายมนุษยซึ่งเปนปจจัยในการสื่อสารกับคอมพิวเตอรกระบวนการออกแบบ 
ข้ันตอนและวิธีการ การประเมินผลรูปแบบการสื่อสารระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอรการออกแบบลักษณะของหนวยรับขอมูลและหนวยแสดงผล ระบบ
การใหความชวยเหลือ รูปแบบการปฏิสัมพันธและหลักการออกแบบที่มองเห็นได 
แบบจําลองอินเตอรเฟสของผูใชและเครื่องมือในการพัฒนา ผลกระทบของ
เทคโนโลยีที่มีตอมนุษย 
Principles of humanand computer interaction; humananatomy 
corresponding to the computer; designing processes; procedures 
and methodologies; evaluation of human computer interaction; 
communication styles; input units and output units design; help 
system; interaction styles and graphic design; user interface models 
and tool development; 
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09-332-410 การจัดการคลังขอมูล 
Data Warehouse Management 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 แนวคิดคลังขอมูล สถาปตยกรรมและโครงสรางพื้นฐานคลังขอมูล  
การออกแบบและพัฒนาคลังขอมูล การประยุกตใชคลังขอมูลกับในงานธุรกิจ 
Concepts of data warehouse; architecture and structure of data 
warehouse; design and development of data warehouse; data 
warehouse application for business 

   
09-333-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

Computer Programming 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 หลักการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร คําสั่งรับและแสดงผลขอมูล  
ชนิดของขอมูลโครงสรางโปรแกรมแบบตาง ๆ การจัดการแฟมขอมูลเบื้องตน  
เครื่องมือชวยเขียนโปรแกรมปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  
Principles of programing using computer language; Input commands 
and Output commands; data type; program structure; file 
management; programming tools; practice in computer programming  

   
09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object-Oriented Programming 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 พื้นฐานการโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการการวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมเชิง
วัตถุ คลาสและออบเจ็กต ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใชภาษาเชิง
ออบเจ็กต 
Concepts on object-oriented programming; analytic principles and 
design of object-oriented programming; classes and objects; practice 
writingobject-oriented programming using object-oriented language 
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09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 
วิชาบังคับกอน: 09-333-101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
Prerequisite:  09-333-101  Computer Programming 

3(2-2-5) 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการโปรแกรมบนเว็บ ภาษามาตรฐานของเว็บ  
การสรางเว็บแบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดลอมของเว็บแอพพลิเคช่ัน 
ปฏิบัติการสรางโปรแกรมฝงลูกขาย และการโปรแกรมฝงแมขาย กลไกคุกกี้และ 
เซสชันระบบประมวลผลรวมกับฐานขอมูล ขอคํานึงถึงดานความมั่นคงของ
ระบบงานและปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Basic knowledge about web programming; standard web 
programming language; static and dynamic web developing; web 
application environment; practice indeveloping theclient-side and 
host-side; cookie and session system; processing system integrated 
with database; system securityand web programming practice 

   
09-333-304 ซอฟตแวรเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูล 

Software for Database SystemDevelopment 
3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

 เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบฐานขอมูล  หลักการออกแบบฐานขอมูล   
การสรางและการจัดการฐานขอมูลผานฟอรม และการพัฒนาระบบฐานขอมูล 
ทางธุรกิจ 
Technology in database system development; principles of 
database design; construction and management of database via 
forms and business database system development 

   
09-333-305 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล  

Practice in Database Programming 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(1-4-4) 

 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการฐานขอมูลทีเ่หมาะสมตามลักษณะของ
ระบบปฏิบัติการการโปรแกรมจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
Use of program packages for database management that suitable for 
system’s nature; practice in database programming by using program 
packages   
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09-333-306 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
Data Analysis Using Statistical Package Program 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะในการเลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงขอจํากัดและ
ขอตกลงเบื้องตนตางๆของการวิเคราะหลักษณะขอมูล รวมทั้งปญหาที่ตองการ
คําตอบ ปฏิบัติสรุปขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
Using the package of statistical computer program to develop skills 
in selecting the appropriate methods of data analysiswith respect to 
their limitations and assumptions; including solvable problems; 
summarization and interpretation of datapractice 

   
09-333-307 โปรแกรมตารางคํานวณทางธุรกิจ 

Spreadsheet Program for Business 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(1-4-4) 

 สวนประกอบของโปรแกรมตารางคํานวณขอมูลและชนิดของขอมูล 
การจัดรูปแบบของตารางการใชสูตรและฟงกช่ันที่มีในโปรแกรมการสรางสูตรโดย
ผูใชการเช่ือมโยงสูตรการสรางกราฟการปองกันขอมูลการนําเขาขอมูลเพื่อใชใน
การวิเคราะหการจัดทํารายงานสรุปผลขอมูลในรูปแบบตาราง ประยุกตใช
โปรแกรมในการจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ 
The composition of spreadsheet program; data and data type;  
table format; using program formulas and program function; 
applying formulas by user; linking formulas; graphs; data protection; 
data importing for analyzing; table conclusion reporting; applying 
database management for business 
 

09-333-408 การประยุกตใชโปรแกรมสื่อผสม    
Application of Programs for Multimedia 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(1-4-4) 

 หลักการเขียนลําดับภาพในการทํางานการใชงานโปรแกรมผลิตสื่อผสม 
การประยุกตใชโปรแกรมผลิตสื่อผสม การนําเสนอและเผยแพรผลงานสื่อผสม 
Principles of story board writing; using multimedia applications; 
applying multimedia application; presentation and distribution 
multimedia projects 
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09-333-409 โปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอรกราฟก 
Applications for Computer Graphic 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรกราฟก  ฮารดแวรและซอฟตแวรสําหรับ 
งานกราฟก ระบบภาพ 2 มิติ ระบบภาพ 3 มิติ หลักการใชแสงและระบบสี 
องคประกอบศิลปการใชโปรแกรมประยุกตพัฒนางานกราฟกการออกแบบกราฟก
สําหรับงานธุรกิจ   
Principles of computer graphics; hardware and software for graphic; 
2Dcomputer graphics; 3Dcomputer graphics; principles of light and 
color model; arts compositions; applying applications for graphic 
design; graphic design for business 

  
09-334-201 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใช 

Data Structures and Applications 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 พื้นฐานข้ันตอนวิธีและโครงสรางขอมูล อารเรย สแตค คิว ลิงคลิสททร ี
การจัดการระบบแฟมขอมูล การประมวลผลขอมูล การออกแบบและเขียน
โปรแกรมในการจัดการโครงสรางขอมูล แนวคิดการใชข้ันตอนวิธีและโครงสราง
ขอมูลพื้นฐานเพื่องานธุรกิจและการประยุกตโครงสรางขอมูลเพือ่แกปญหาใน
ธุรกิจ   
Basic of algorithm data structure; array; stack; queue; link list; tree;  
file system management; data processing; data structure designing 
and programming; the idea of using algorithms and data structures 
for businessand application of data structures for solving problems 
in business 
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09-334-302 เครือขายคอมพิวเตอร 
Computer Networks 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(2-2-5) 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขายคอมพิวเตอรองคประกอบของระบบเครือขาย
มาตรฐานแบบจําลองโอเอสไอโทโพโลยีอุปกรณเครือขายโพรโทคอลและสื่อ
สัญญาณระบบเครือขายระดับและประเภทตาง ๆ การจัดการเครือขาย  
ภัยคุกคามและการจัดการความมั่นคงของระบบเครือขายปฏิบัติการสรางระบบ
เครือขายแลน 
Basic knowledge of computer network; network system 
composition; OSI model standard; topology; network equipment; 
protocols and media signals; levels and types of network system; 
network management; threat management and network security 
management; building a LAN networkpractice 

   
09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 

Practice on Office Networking 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

3(1-4-4) 

 อุปกรณเครือขายและสื่อสัญญาณในสํานักงานซอฟตแวรบริหารจัดการเครือขาย
ในสํานักงานรูปแบบการเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายและแบบไรสาย        
การเช่ือมตออินเตอรเน็ตรายบุคคลการเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบองคกร 
ปฏิบัติการติดต้ังระบบเครือขายคอมพิวเตอรในสํานักงานการติดต้ังและปรับแตง
เซิรฟเวอร   
Network equipment and media signal in the office; application for 
network management system; wire and wireless network model; 
private internet connection; organization internet connection; 
practice in setting up office computer network; installation 
andsetting computer server 
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09-334-304 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 
Development of Web Application on MobileDevices 

3(2-2-5) 

 วิชาบังคับกอน: 09-333-202   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Prerequisite:  09-333-202  Object-Oriented Programming 

 เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการของอุปกรณเคลื่อนที่ การออกแบบ ภาษาและ
เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่การสรางโปรแกรม
ประยุกตบนอุปกรณเคลื่อนที่  การใชระบบฐานขอมูลสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่  
ฝกปฏิบัติ 
Mobile technology and operating system; designing, language and 
tools for developing programs on mobile devices; mobile 
application development; use of mobile database; practices 

   
09-335-401 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาดานระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ        
Preparation for Internship and Co-operative Education 
in Business Information System 
วิชาบังคับกอน: - 
Prerequisite: - 

1(1-0-2) 

 ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน   
การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายสมัครงาน ประวัติประสบการณ 
เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง  การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวาง
บุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในการทํางาน  จรรยาบรรณใน
การทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ  
Philosophy and goal of work integrated learning; preparation of 
documents for job application including cover letter, resume, 
reference, and letter of recommendation; the development of basic 
interpersonal communication skills in the workplace and general 
skills needed in working; work ethics, workplace safety, and human 
relations 
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09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Co-operative Education for Business Information System 

6(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน:  09-335-401  การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพและ 
                                       สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Prerequisite:   09-335-401  Preparation for Internship and  
                                       Co-operative Education in Business 
                                      Information System 

 ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเสมือนหน่ึงเปนพนักงานเต็มเวลาในสถาน
ประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทางดานระบบสารสนเทศโดยมีระยะเวลา 
1 ภาคการศึกษานักศึกษาตองจัดทําโครงงาน 1 โครงงานตามที่ไดรับมอบหมาย
จากสถานประกอบการเขียนเอกสารรายงานตามรูปแบบทางการและนําเสนอ 
Practical work experience equivalent to a full-time employee in 
workplace or organizations related to information system for a 
semester. Students must conduct a project work as assigned by the 
work place, and write project reportaccording a formalformatand 
give presentation. 

  
09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

Internship in Business Information System 
3(0-40-0) 

 วิชาบังคับกอน: 09-335-401 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพและ 
                                     สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Prerequisite: 09-335-401  Preparation for Internship and  
                                     Co-operative Education in Business 
                                     Information System       

 ฝกปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาระบบสารสนเทศในองคกรหรือสถาน
ประกอบการ โดยมีระยะเวลา 1 ภาคการศึกษานักศึกษาตองจัดทํารายงาน 
สรุปผลการฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงาน และนําเสนอ 
Practical work experience in information system in organization or 
workplace for a semester. Students must conduct a summary report 
after completing an internship and give presentation. 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
      3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ 
ช่ือ – สกุล / 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 

ตําแหนง
วิชาการ 

ภาระการสอน (ชม./ปการศึกษา) 

2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวเสาวคนธ ชูบัว 
3 9007 00359 73 3 

ปร.ด. 
 

ค.อ.ม. 
 

บธ.บ. 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 
ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 
 

2548 
 

2542 

อาจารย 350 
 

350 
 

350 

 
350 

 

2 นางอารีรัตน ชูพันธ 
3 9505 00008 91 1 

วท.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2547 
2543 

อาจารย 350 350 350 350 

3 นางสุพัชชา คงเมือง 
3 1702 00032 37 6 

วท.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2552 
2542 

อาจารย 350 350 350 350 

4 
 

นายศักรินทร กลีบแกว 
1 8099 00119 47 0 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิศวกรรมซอฟตแวร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 
 

2552 

อาจารย 350 350 350 350 

5 นางสาวสุภา กาญจนวงศ 
3 8015 00109 58 1 
 

วท.ม. 
 

บธ.บ. 

สถิติประยุกตและเทคโนโลยี  
สารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 
 

2548 

อาจารย 350 350 350 350 
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  3.2.2 อาจารยผูสอน  

ลําดับ 
ช่ือ – สกุล / 

เลขประจําตัวประชาชน 
คุณวุฒ ิ สาขา/วิชาเอก สถาบันที่จบ ปที่จบ 

ตําแหนง
วิชาการ 

ภาระการสอน (ชม./ป การศึกษา) 
2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวเสาวคนธ ชูบัว 
3 9007 00359 73 3 

ปร.ด. 
 

ค.อ.ม. 
 

บธ.บ. 

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 
ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2555 
 

2548 
 

2542 

อาจารย 350 350 350 350 

2 นางอารีรัตน ชูพันธ 
3 9505 00008 91 1 

วท.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2547 
2543 

อาจารย 350 350 350 350 

3 นางสุพัชชา คงเมือง 
3 1702 00032 37 6 

วท.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2552 
2542 

อาจารย 350 350 350 350 

4 นายศักรินทร กลีบแกว 
1 8099 00119 47 0 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วิศวกรรมซอฟตแวร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม    
เกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2555 
 

2552 

อาจารย 350 350 350 350 

5 นางสาวสุภา กาญจนวงศ 
3 8015 00109 58 1 
 

วท.ม. 
 

บธ.บ. 

สถิติประยุกตและเทคโนโลยี  
สารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2554 
 

2548 

อาจารย 350 350 350 350 

6 นายวชิร ยั่งยืน 
3 8201 00057 20 6 

วท.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สารสนเทศศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2550 
2545 

อาจารย 
 

350 350 350 350 

7 นางสาวมรกต  การด ี
3 8015 00152 00 2 

วท.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

2553 
2548 

อาจารย 350 350 350 350 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  
 เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังน้ันหลักสูตรไดกําหนด
รายวิชาสหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจและการฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจโดยเลือกรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงจาก 2 รูปแบบ ดังน้ี  
 4.1 การฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
     4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูการฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบสารสนเทศ 
   ทางธุรกิจ 
   ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณวิชาชีพมีดังน้ี 
   1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริต 
    2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพมีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
   3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 
   4) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
   5) รูเขาใจและสนใจพัฒนาความรูความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
   6) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม 
   7) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
   8) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 
          4.1.2 ชวงเวลา 
   ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 
        4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
    นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา  
 4.2 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรูสหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
   ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 
   1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริต 
   2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพมีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
   3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี     
ของความเปนมนุษย 
   4) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 
   5) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขา    
วิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
   6) รูเขาใจและสนใจพัฒนาความรูความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
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   7) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจกับความรูของ
ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
   8) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรได
อยางเหมาะสม 
   9) สามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  
   10) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาตางๆ ใน
กลุมทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
   11) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
   12) สามารถใชภาษาในการคนควาขอมูลเพื่อจัดทํารายงานและการนําเสนออยาง
ถูกตองเหมาะสม 
   13) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 
   4.2.2 ชวงเวลา  
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4 
       4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
    นักศึกษาปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา  
 
5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานดานระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
 ในการทําโครงงานของนักศึกษาตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 1-2 คนและมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลา
ที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัดหรือเปนโครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานเพื่อพัฒนางานดาน
คอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  คําอธิบายโดยยอ  
 การเตรียมงานและวางแผนโครงงาน กําหนดเปาหมายและจุดประสงคของโครงงาน 
การวางแผนดําเนินงาน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ การนําเสนอโครงงานการวางแผนทํางาน  
การเขียนโครงงานตอเน่ือง ความเปนมาของปญหา และการกําหนดจุดประสงค  การต้ังแนวความคิด
ในการแกปญหาตลอดจนผลที่ไดรับ การศึกษาคนควาทฤษฎี และขอมูลสําหรับใชทําโครงงาน 
การนําเสนอและสรุปผลโครงงาน 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  
  ความคาดหวังในผลการเรียนรูการทําโครงงานของนักศึกษา มีดังน้ี 
  1) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพมีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 
  2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 
  3) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรรวมทั้งการนําไปประยุกต
และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง
และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 
  4) สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
  5) สามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
  6) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวมพรอม
ทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งมีความรับผิดชอบการพัฒนา 
การเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
  7) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ      
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
  8) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 
  5.3 ชวงเวลา  
   ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 4 
  5.4 จํานวนหนวยกิต 
   3 หนวยกิต 
   5.5 การเตรียมการ  
  1) จัดใหมีการเตรียมโครงงาน เพื่อใหนักศึกษาคนหาหัวขอที่สนใจ มีการคนควา รวบรวม
วิเคราะหขอมูล ศึกษาข้ันตอนการจัดทําโครงงาน และการเขียนโครงการ 
  2) มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษาใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงงานและปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ 
  5.6  กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนด
รูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโครงงานและการทํางานรูปเลมโครงงาน และการจัด
สอบโครงงานจะตองมีอาจารยสอบไมตํ่ากวา 3 คน 
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ 
   ระบบฐานขอมูล 

-  กําหนดรายวิชาเฉพาะเพื่อเสริมสรางพื้นฐานดานการบริหาร 
   จัดการฐานขอมูล 
-  กําหนดรายวิชาเลือกเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญดานการจัดการ 
   ฐานขอมูล 

2. มีความสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ 
    เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับงานทางธุรกิจ 

-  กําหนดรายวิชาเพื่อเสริมสรางพื้นฐานดานบริหารธุรกิจ 
-  กําหนดรายวิชาเฉพาะและวิชาเลือกที่เนนการปฏิบัติ 
   ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3. มีความสามารถพัฒนาเว็บประยุกต  
   เพื่อเพิ่มชองทางสรางมูลคาใหธุรกิจ 

-  กําหนดรายวิชาเฉพาะและวิชาเลือกที่เนนการปฏิบัติ 
   ดานการพัฒนาเว็บประยุกตทางธุรกิจ 
-  กําหนดใหมีรายวิชาโครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหลักสูตรสาขาวิชา 
     2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
      2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
      1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
      2. มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ 
      3. มีความซื่อสัตยสุจริต 
      4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม 
      5. มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม 
     2.1.1.2 กลยุทธการสอน 
     1. อบรมสั่งสอน เตือนสติ ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณงามความดี รูจักแยกแยะ  
ผิดถูก ดีช่ัว โดยการเกริ่นนําหรือสอดแทรกในเน้ือหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม หลักธรรม 
คําสอนของศาสนา  
     2. การอธิบาย บรรยาย ช้ีนํา ฝกความประพฤติ การสรางนิสัย กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม 
     3. อธิบาย ช้ีนํา ใหเห็นถึงความจําเปนและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของการ
เปนพลเมืองที่ดี มอบหมายกิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมรายบุคคล เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสังคมและความเสียสละ 
     4. ใชกรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอยางปูชณียบุคคล  
     5. การสอนโดยการซักคาน การใชบทบาทสมมุติ 
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     2.1.1.3 การประเมินผล 
     1. ประเมินจากแบบบันทึกผลการทําดีที่ปรากฏ การสรางคุณงามความดี เชน ความ
ยุติธรรม ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบัติตามหลักสัจธรรม หลักธรรมคํา
สอนของศาสนา และการกําหนดคุณธรรมประจําใจ  
     2. ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนด 
ทางสังคม มหาวิทยาลัย และที่กําหนดไวในรายวิชา เชนการเขาเรียน การตรงตอเวลา 
     3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การใชแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
     4. การสอบวัดประมวลความรู 
  2.1.2 ความรู 
     2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
     1. มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได 
     2. สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของ 
การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      3. เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน 
      4. ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและสากล 
       2.1.2.2 กลยุทธการสอน 
      1. บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานใหศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ตามหัวขอเรื่องที่กําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการกลุม  
      2. สอนแบบใชปญหาเปนฐานของการเรียนรู (Problem-based Learning) ใหเขาใจ
เกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ ขอเท็จจริง และการ ฝกการแกโจทยปญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
      3. ใชกรณีศึกษากระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทํารายงาน การ
มอบหมายใหหาประสบการณตรง การมอบหมายใหทําโครงงานที่เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินและสากล 
      4. จัดทัศนศึกษา 
         2.1.2.3 การประเมินผล 
        1. ประเมินและใหคะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การทํารายงาน โครงงานและแฟม
สะสมผลงาน 
       2. ประเมินและใหคะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงวิชาการในช้ัน
เรียน การทําแบบฝกหัด 
       3. การสอบวัดประมวลความรูและความเขาใจตามเน้ือหาสาระรายวิชา 
  



   
มคอ.2 

91 

 

  2.1.3 ทักษะทางปญญา 
      2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
      1. สามารถคิดคน ริเริ่ม สรางสรรค อยางเปนระบบ  
      2. สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
      3. สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรู 
      4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาใน
ทางเลือกที่เหมาะสม  
      5. สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถ่ินและ
สากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 
      2.1.3.2 กลยุทธการสอน 
      1. อธิบายใหรูถึงวิธีการคนหาความรู อบรมสั่งสอนใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
เรียนรูตลอดชีวิต การสรางความสนใจกอนการเรียนรู การสืบเสาะหาความรูดวยตัวเอง ช้ีนํา วิธีการ
คนควาหาความรูโดยวิธีตาง ๆ การต้ังคําถามและการหาคําตอบดวยสติปญญา 
      2. สอนแบบระดมความคิดใหแสดงออก หรือการสอนแบบพึ่งพา (Collaborative 
Learning) ใหแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคองคความรูใหม สอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
คนพบ การมอบหมายงานโครงการโดยใชหลักการวิจัย 
      3. สอนใหเรยีนรูจากการแกปญหา (Problem Solving) โดยการสืบคน แยกแยะ คัด
กรอง ประเมิน วิเคราะห การตรวจสอบและประเมินขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจและคนหา
ขอเท็จจริง การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร 
      4. สอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การอธิบายและการใหแบบฝกหัดในการ
แกปญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการใหเหตุผล และการสรุปประเด็นปญหา ช้ีนําวิธีการเรียนรู
ดวยการต้ังโจทยปญหาและการต้ังคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
      2.1.3.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสรางสรรคที่มอบหมายใหศึกษาคนควา การเขียน
รายงาน และการประเมินจากแฟมผลงานของนักศึกษา 
      2. ประเมินจากแบบฝกหัดและงานที่มอบหมายที่ตองใชความคิดวิเคราะห การให
เหตุผลวิธีการต้ังคําถามและการใชวิจารณญาณในการแกโจทยปญหา 
  2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
      2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู   
      1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
      2. เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ 
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
      3. รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
      4. มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
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      5. เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต  
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ 
      2.1.4.2 กลยุทธการสอน 
      1. อบรม สั่งสอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดตอ 
สื่อสารกับบุคคลอื่น 
      2. บรรยายใหความรูตามเน้ือหาสาระ สอนโดยใชกรณีศึกษา อธิบาย สาธิต การ
แบงกลุมทํางาน แบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดาน การสรางสถานการณสมมุติ ฝกปฏิบัติตาม
หลักวิชาการ 
      3. สอนแบบการบรรยาย การใชกรณีศึกษา อธิบาย ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะ
คุณสมบัติของผูนํา และการฝกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนํา การใชบทบาทสมมุติ 
      2.1.4.3 การประเมินผล 
      1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ อุปนิสัย
และสมรรถนะทางกาย 
      2. ประเมินจากการสังเกตการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมการระดมสมอง พฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนําและผูตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม 
      3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ใหนักศึกษาประเมินตนเอง
และใหเพื่อนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวของจากการแสดงออกถึงสภาวะผูนํา 
  2.1.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู  
      1. สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทาง
คณิตศาสตร และสถิติ  
      2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรูและการสื่อสารระหวางบุคคล 
      3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและการสืบคนขอมูลอยางมี
วิจารณญาณ 
      4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 
      2.1.5.2 กลยุทธการสอน 
      1. สอนโดยวิธีการบรรยาย การอธิบายเน้ือหาสาระ สาธิตวิธีการกําหนดและแกโจทย
ปญหา สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
      2. สอนโดยวิธีการใหโครงงาน หรือการมอบหมายงาน ฝกการเรียบเรียงขอมูลและ
นําเสนอ โดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง 
      3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อธิบายวิธีการเรียนรู
แบบกระบวนการ แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล การคนควาหาความรูเพื่อหาคําตอบและการแกปญหา 
วิธีการแยกแยะเน้ือหาสาระของขอมูลขาวสาร การใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล 
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    2.1.5.3 การประเมินผล 
    1. สอบวัดความรูและความสามารถตามเน้ือหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถใน
การประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายและแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
    2. สอบปากเปลา วัดผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย 
   3. ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
ประเมินจากผลงานและแบบฝกหัดที่มอบหมาย 

 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

    2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

         2.2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
   1. ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริต 
   2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพมีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม 
   3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
   4. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 
   5. สามารถวิเคราะหและตระหนักถึงผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล
องคกรและสังคม 
        2.2.1.2 กลยุทธการสอน 
   1. ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตงกายที่
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
   2. กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น 
   3. สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรมจริยธรรม 
   4. ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพื่อเปนแบบอยางที่ดี 
   5. มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพื่อสวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
   2.2.1.3 การประเมินผล 
   1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียนการสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการรวมกิจกรรม 
   2. ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม  
เสริมหลักสูตร 
   3. ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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  2.2.2 ความรู 
       2.2.2.1 มาตรฐานการเรียนรู 
   1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
   2. สามารถวิเคราะหปญหาเขาใจออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องคประกอบตางๆ ของระบบสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนดรวมทั้งประยุกตความรูทักษะและ 
การใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
   3. สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรรวมทั้งการนําไป
ประยุกตและมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 
   4. รูเขาใจและสนใจพัฒนาความรูความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
   5. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจกับความรูของ
ศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ 
      2.2.2.2 กลยุทธการสอน 
   1. จัดใหมีการเรียนการสอนในหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับ 
การปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 
   2. ฝกการแกปญหาจากโจทย แบบฝกหัด หรือกรณีศึกษา และการฝกปฏิบัติ 
   3. จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ 
   4. จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
         2.2.2.3 การประเมินผล 
   1. การทดสอบยอย 
   2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   3. การประเมินจากรายงานและการนําเสนอ 
   4. การประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
   5. การสอบปฏิบัติ 
 6. การประเมินผลการเรียนรูจากการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
   2.2.3 ทักษะทางปญญา 
       2.3.1 มาตรฐานการเรียนรู 
   1. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
   2. สามารถสืบคนตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค 
   3. สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
   4. สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม 
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   5. สามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
        2.2.3.2 กลยุทธการสอน 
   1. จัดการเรียนการสอนโดยการใชกรณีศึกษาทางการประยุกตระบบสารสนเทศ 
   2. การอภิปรายกลุม 
   3. ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
   4. มอบหมายงานการศึกษา คนควา และจัดทํารายงาน 
         2.2.3.3 การประเมินผล 
   1. การทดสอบยอย 
   2. การสอบกลางภาคและปลายภาค 
   3. การประเมินจากรายงานและการนําเสนอ 
   4. การสอบปฏิบัติ 
   2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       2.2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
   1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
   2. สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตางๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
   3. สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
   5. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งมีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
   2.2.4.2 กลยุทธการสอน 
   1. มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา 
   2. มีการมอบหมายงานที่ตองใชทักษะดานการสื่อสารระหวางบุคคลทั้งภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา 
   3. มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน 
   4. มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธดีเดน 
   2.2.4.3 การประเมินผล 
   1. สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรมกลุมและงานที่ตองมี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 
   2. การนําเสนอผลงานของนักศึกษา โดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับเกณฑมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนด 
   3. การประเมินตนเองหรือประเมินโดยเพื่อนรวมช้ันเรียน 
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  2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู 
   1. มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร 
   2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
   3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนเลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 
   4. สามารถใชภาษาในการคนควาขอมูลเพื่อจัดทํารายงานและการนําเสนออยาง
ถูกตองเหมาะสม 
   5. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 
   2.2.5.2 กลยุทธการสอน 
   1. จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง
หรือสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม 
   2. ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจใน
สถานการณตาง ๆ ได 
   3. มอบหมายงานที่ตองสืบคนขอมูลจาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอรเน็ตและ
ฐานขอมูลตาง ๆ โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4. มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         2.2.5.3 การประเมินผล 
          1. ประเมินจากการใชเทคนิคในการนําเสนอโดยใชทฤษฎีการเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ 
   2. การสอบปฏิบัติ 
   3. การประเมินจากผลงานของนักศึกษา 
 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum mapping) 
 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 

   3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  คุณธรรม จริยธรรม 
   1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต 
   2. มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ 
   3. มีความซื่อสัตยสุจริต 
   4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม 
   5. มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม 
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  ความรู 
   1. มีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ 
หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได 
   2. สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของ
การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   3. เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแส 
โลกาภิวัตน 
   4. ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและ
สากล 

  ทักษะทางปญญา 
   1. สามารถคิดคน ริเริ่ม  สรางสรรค อยางเปนระบบ  
   2. สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต 
   3. สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรู 
   4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาใน
ทางเลือกที่เหมาะสม 
   5. สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถ่ิน
และสากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม 

  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี  
   2. เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ 
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม 
   3. รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม  
   4. มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค 
   5. เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษยวิถีชีวิต      
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ 

  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1. สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทาง
คณิตศาสตร และสถิติ  
   2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรู และการสื่อสารระหวางบุคคล 
   3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูลอยางมี
วิจารณญาณ  
   4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  



 
มคอ.2 

98 

 

   3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

  คุณธรรม จริยธรรม 
   1. ตระหนักในคุณคาและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริต 
   2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพมีวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบ   
ตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
   3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข        
ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคา 
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
   4. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม 
   5. สามารถวิเคราะหและตระหนักถึงผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล
องคกรและสังคม 

  ความรู 
   1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
   2. สามารถวิเคราะหปญหาเขาใจออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องคประกอบตางๆ ของระบบสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนดรวมทั้งประยุกตความรูทักษะและ 
การใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
   3. สามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอรรวมทั้งการนําไป
ประยุกตและมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 
   4. รูเขาใจและสนใจพัฒนาความรูความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
   5. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจกับความรูของ
ศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ 
  ทักษะทางปญญา 
   1. คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
   2. สามารถสืบคนตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค 
   3. สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
   4. สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม 

   5. สามารถแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
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  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
   2. สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตางๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนําหรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
   3. สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
   4. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
   5. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งมีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1. มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร 
  2. สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 
  3. สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียนเลือกใชรูปแบบ
ของสื่อการนําเสนออยางเหมาะสม 
  4. สามารถใชภาษาในการคนควาขอมูลเพื่อจัดทํารายงานและการนําเสนออยาง
ถูกตองเหมาะสม 
  5. สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 
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มคอ.2 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculurm Mapping ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1.กลุมวิชาภาษา  

01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                        

01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย                        

01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย                        

01-011-004 ศิลปะการพูด                        

01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ                        

01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
 
            

 
    

 
    

01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ    
 
        

 
     

 
    

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ     
 
      

 
 

 
    

 
    

01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 
  

 
           

 
  

 
    

01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ                        

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 
 
   

 
   

 
  

   
    

 
    

01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 
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 มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculurm Mapping ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

1.กลุมวิชาภาษา (ตอ) 

01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                         

01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร                        

01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการส่ือสาร                        

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร                        

01-317-013 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร                        

01-318-014 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร                         

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม                        

01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ                        

01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป                        

01-021-004 ปจจัยและส่ิงเติมเต็มสําหรับมนุษย                        

01-021-005 สารัตถะแหงความงาม                        

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ                        
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculurm Mapping ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ) 
  

 
 

 
   

  
   

  
 

 
  

  
 

 

01-021-007 ดนตรีเพ่ือชีวิต                        

01-021-008 ศิลปะการเลนเงา                        

01-021-009 มนุษยสัมพันธเพ่ือการดํารงชีวิต                        

01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต                        

01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม                        

01-022-002 สังคมกับการปกครอง                        

01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม                        

01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบท 

โลกาภิวัตน 
                       

01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย                        

01-022-006 ไทยศึกษา                        

01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย                        

01-022-008 อาเซียนศึกษา                        

01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                        

01-022-010 ชุมชนศึกษา                        
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 มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculurm Mapping ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร(ตอ) 

01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของ

ภาคใต 
    

 
                  

01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน     
 
      

 
           

05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล                        

3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร                        

02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล                        

02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี                        

02-031-004 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                        

02-031-005 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                        

02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาต ิ                        

02-031-007 ยาและสารเสพติด                        

02-031-008 ของเสียและมลภาวะ                        

02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก                        
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มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculurm Mapping ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

4. กลุมวิชาคณิตศาสตร 

02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                        

02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร                        

02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร                        

02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ                        

02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร                        

02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน                        

5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ 

01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ                        

01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย      
 
    

 
    

 
 

 
     

01-050-003 การรักษาสุขภาพ      
 
    

 
    

 
 

 
     

01-050-004 ผูนํานันทนาการ                          

01-050-005 กีฬาลีลาศ                        

01-050-006 จักรยานเพ่ือนันทนาการ                          

01-050-007 พลศึกษา                        

01-050-008 ฟุตบอล                        

01-050-009 บาสเกตบอล            
 

       
 

  
 

01-050-010 ตะกรอ            
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 มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculurm Mapping ) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (ตอ) 

01-050-011 ฟุตซอล            
 

       
 

  
 

01-050-012 แบดมินตัน            
 

       
 

  
 

01-050-013 วายน้ํา            
 

       
 

  
 

01-050-014 วอลเลยบอล            
 

       
 

  
 

01-050-015 เทนนิส            
 

       
 

  
 

01-050-016 กอลฟ            
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มคอ.2 

  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum Mapping ) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาแกน 

09-311-101 การจัดการและพฤติกรรมองคการ   
 

 
  

  
 

  
 
  

 
  

  
      

09-311-102 หลักการตลาด   
     

      
 
           

09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค   
  

 
  

      
 
           

09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค   
  

 
  

      
 
           

09-312-202 สถิติธุรกิจ  
 

  
 

   
 

 
 
 

   
   

 
   

 
  

09-312-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร  
 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

 
   

 
  

09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ   
  

 
  

 
 

    
 
           

09-313-408 การจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจ   
  

 
  

      
 
           

09-315-303 การเปนผูประกอบการและการจัดการ
ธุรกิจใหม 

   
 

 
  

 
 

       
   

  
  

  

09-321-101 การบัญชีการเงิน   
 
 

 
 

 
    

 
 

  
    

 
 

  
  

09-331-411 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ   
 
 

 
 

   
 

  
 

 
    

  
 

 
   

09-332-101 เทคนิคการพิมพดวยคอมพิวเตอร 
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 มคอ.2 

  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum Mapping ) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

ลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

09-331-102 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
   

 
     

 
  

  
 

  
   

 
   

09-331-103 ระบบสารสนเทศในองคกร 
 
   

 
     

 
  

  
    

 
 

 
   

09-331-204 การวิเคราะหและออกแบบ 

ระบบสารสนเทศ 
        

 
    

 
  

 
        

09-331-205 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
 
  

 
    

 
 

 
   

 
    

 
 

  
  

09-331-306 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศ    
   

 
  

 
  

 
  

  
 

 
    

 
   

09-331-410 การสัมมนาทางระบบสารสนเทศ 

เพื่อธุรกิจ 
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มคอ.2 

  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum Mapping ) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 

09-332-202 ระบบจัดการฐานขอมูล                          

09-332-203 การใชโปรแกรมประยุกตในงานธุรกิจ 
 
   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
    

 
   

09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
        

 
    

 
  

 
        

09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ                          

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

09-333-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร     
 
   

 
 

 
   

 
 

 
    

  
  

09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ         
 
    

  
 

 
        

09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ         
 
    

  
 

 
        

 

กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 

09-334-201 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใช 
 

 
 
 

 
  

  
 

 
     

 
 

 
   

 
  

09-334-302 เครือขายคอมพิวเตอร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum Mapping ) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุมประสบการณภาคสนาม 

09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อ

ธุรกิจ  
   

 
   

 
 

 
     

 
        

09-335-401 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ

และสหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ 

   
  

 
 
       

 
      

  
  

09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศ 

ทางธุรกิจ 
    

 
 

 
              

  
  

09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 
    

 
 

 
              

  
  

กลุมวิชาเลือก 
09-311-406 กิจการเพื่อสังคม 

   
  

  
    

 
 

 
  

   
  

 
   

09-331-307 การบริหารโครงสรางพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    

 
   

09-331-308 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ               
 
          

09-332-306 คลาวดคอมพิวติ้งเพื่อธุรกิจ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum Mapping ) หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก             ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุมวิชาเลือก (ตอ) 

09-332-307 มัลติมีเดีย 
 

  
 

  
 
   

 
        

 
 

  
  

09-332-408 การออกแบบและพัฒนาเว็บ         
 
    

  
 

 
        

09-332-409 ปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับ

มนุษย  
  

 
      

 
   

 
      

 
   

09-332-410 การจัดการคลังขอมูล               
 
          

09-333-304 ซอฟตแวรเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล                          

09-333-305 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล                
 
          

09-333-306 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิต ิ  
 

 
 

 
  

  
 

  
  

 
 

 
  

 
  

 
  

09-333-307 โปรแกรมตารางคํานวณทางธุรกิจ 
 

   
 
  

 
  

  
  

 
      

  
  

09-333-408 การประยุกตใชโปรแกรมสื่อผสม    
 

   
 
 

  
  

  
  

 
      

  
  

 09-333-409 โปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอร

กราฟก    
   

 
     

 
   

 
    

 
 

 
   

09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 
 

   
 

     
 
   

 
 

 
  

 
 

 
   

09-334-304 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันบน
อุปกรณเคลื่อนที ่
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 ใหพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่กําหนดไวในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลาย
ครั้งในระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอยางนอยภาค
การศึกษาละหน่ึงครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
 นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา ตองมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา
รอยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแตละรายวิชา เวนแตไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษ
จากอาจารยผูสอน 
    การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับข้ันดังน้ี 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา คาระดับคะแนนตอหนวยกิต 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 

 B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 

 C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 
C พอใช (Fair) 2.0 

 D+ ออน (Poor) 1.5 
D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0.0 

                  กรณีที่ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังน้ี 
สัญลักษณ ความหมาย 

W ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw) 
I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา สหกิจศึกษา และการฝกปฏิบัติงาน             

เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา สหกิจศึกษา และการฝกปฏิบัติงาน                

ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
  1) ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหน่ึงของระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 
  2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ
รายวิชา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบให
เปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 
  4) การทวนสอบสัมภาษณนักศึกษาในหลักสูตร 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมีการใช
การทวนสอบในหลายเรื่องเพื่อเปนประโยชนในการนําขอมูลเหลาน้ันมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนโดยดําเนินการดังน้ี 
  1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
  2) การทวนสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเข าสัมภาษณ และ/หรือการส ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการน้ัน ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน 
  3) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
  4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามระดับความพึง
พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของนักศึกษาจะจบการศึกษาและเขาศึกษา
เพื่อปริญญาที่สูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
  5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนซึ่งกําหนดในหลักสูตรรวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ใหดีย่ิงข้ึนดวย 
  6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารยพิเศษ 
ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียนและคุณลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 
  7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเอง
และเผยแพร (ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา 

 3.1 นักศึกษาไดข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตอง
ศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชา มีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวาที่
หลักสูตรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 

 3.2 เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและตองผานการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม 

 3.3 นักศึกษาตองผานเกณฑการทดสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับใบรับรอง 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมใหมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับบทบาท
ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา ตลอดจนนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ/
วิทยาลัย หลักสูตรที่สอน 
 1.2 ช้ีแจงปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร 
คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ 
 1.3 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใชสื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัย
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4 กําหนดอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําและปรึกษาเพื่อเรียนรูและ
ปรับตัวเขาสูการเปนอาจารยโดยเฉพาะอยางย่ิง เนนถึงคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ความเปนครูอาจารยและการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูสรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาการสอนและ
การทําวิจัยอยางตอเน่ือง โดยการสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอ ฝกอบรมศึกษาดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองคกรตางๆการประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศหรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ 
  2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลใหทันสมัย 
  3) สงเสริมใหมีงานวิจัยในช้ันเรียน  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 
  1) มีการกระตุนและสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการและสนับสนุนใหอาจารย
เขารับการฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการการวิจัยที่เปนประโยชนในการเรียนการสอนและ
การพัฒนาตนเอง 
  2) สงเสริมงานวิจัยและบริการทางวิชาการที่เปนประโยชนตอทองถ่ินและชุมชน 
  3) สงเสริมการศึกษาอบรมและดูงานที่มีประโยชนตอการผลิตผลงานทางวิชาการ 
  4) สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการและโครงการบริการวิชาการการถายทอด
เทคโนโลยีรวมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆและสถานประกอบการ 
  5) พัฒนางานวิจัยรวมกับสถานประกอบการเพื่อตอยอดองคความรูของอาจารยใหมีความ
ทันสมัยและสรางประโยชนใหสังคม 
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หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 การดําเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตร     
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ    
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557 
รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใชเกณฑการประเมิน    
6 องคประกอบ ดังน้ี 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตรการเรียน
การสอนการประเมินผูเรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และหลักสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ี   
ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
  
 1. การกํากับมาตรฐาน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
  1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหมีจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
โดยเฉพาะจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทําหนาที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอน ต้ังแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ประเมินผล
ตองเปนไปตามเกณฑฯ และขอกําหนดของหลักสูตรและอยูประจําหลักสูตรน้ีเพียงหลักสูตรเดียว
ตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 
  1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป) ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
 
 2. บัณฑิตหลักสูตรมีการบริหารจัดการใหบัณฑิตมีคุณภาพดังน้ี 
  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบและ5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต ซึ่งตองไดคะแนน 
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  2.2 การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ป  
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา 
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 3. นักศึกษาหลักสูตรใหความสําคัญกับนักศึกษาโดยมีการดําเนินการดังน้ี 
  3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดําเนินการรับและการเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษาโดยในการดําเนินการรับนักศึกษาใหคุณสมบัติของนักศึกษาสอดคลองกับธรรมชาติ
ของหลักสูตร มีการกําหนดเกณฑโปรงใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอม
ในการเรียนเขาศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ทั้งกิจกรรมดาน
วิชาการ มีกิจกรรมการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และระบบสารสนเทศ 
เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดในระยะเวลาที่กําหนด 
  3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่
จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
  3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหนักศึกษาไดมีความพรอมทางการเรียนและมีความพึง
พอใจตอการบริหารหลักสูตรไมนอยกวา รอยละ 80 รวมทั้งมีการเปดโอกาสใหมีชองทางใหนักศึกษา
ไดใหขอเสนอแนะและมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อใหมีนักศึกษาคงอยู
และสําเร็จตามแผนการเรียนของหลักสูตร 
 
 4. อาจารย 
  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
อาจารยที่ครอบคลุมประเด็นระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรระบบการบริหาร
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพที่ทําใหหลักสูตรมี
อาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอยางตอเน่ือง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย 
เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
  4.2 คุณภาพอาจารย มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตรและใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาชีพ         
มีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานวิชาการอยาง
ตอเน่ืองใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ 
  4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตรคงอยูและมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรและมีผลการประเมินความพึงพอใจ      
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
 5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียนหลักสูตรมีการบริหารจัดการดังน้ี 
  5.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดําเนินงานตามสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยมีการ
ออกแบบหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาและมีการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในแตละปการศึกษา ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ 
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  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีระบบและกลไก
ในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณโดยมีการกําหนดผูสอน 
การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุ
เปาหมาย 
  5.3 การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาและกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
และมีการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาไมนอยกวารอยละ25ของวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษาที่เปดสอนเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาใหนักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู และเปนไป
ตามความคาดหวังของหลักสูตร ดวยวิธีการเครื่องมือประเมินที่เช่ือถือได ที่ทําใหผูสอนและผูเรียนมี
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
  5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบงช้ีการดําเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ขอที่ 7 โดยมีผลการดําเนินงาน ผาน
เกณฑในขอที่ 1 -5 และไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป 

 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตรมีคุณภาพพรอมใชงาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีไดคะแนนไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพื่อเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู โดยหลักสูตรมีหองปฏิบัติการและครุภัณฑ
หลักที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
 1. ทรัพยากรการเรียนการสอน 

  1.1 หองบรรยาย ใชอาคารเรียนรวมชางอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   1) หองบรรยายขนาด 40 ที่น่ัง จํานวน 4 หอง 
   2) หองบรรยายขนาด 60 ที่น่ัง จํานวน 2 หอง 
  1.2 หองบรรยาย ใชอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   1) หองบรรยายขนาด 60 ที่น่ัง จํานวน 4 หอง 
   2) หองบรรยายขนาด 120 ที่น่ัง จํานวน 6 หอง 
         1.3 หองปฏิบัติการ ใชอาคารอํานวยการและสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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   1) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 30 ที่น่ัง จํานวน 1 หอง 
   2) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ขนาด 40 ที่น่ัง จํานวน 1 หอง 
   1.4 หองปฏิบัติการทางภาษา ใชอาคารเรียนรวมชางอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   1) หองปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 40 ที่น่ัง จํานวน 1 หอง 
     1.5 หองสมุด  

    ใชหองสมุดประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งมีตําราเรียน วารสาร สิ่งตีพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ศูนยการเรียนรูดวย
ตัวเอง การใหบริการทาง Internet และการบริการทางดานวิชาการตางๆ ซึ่งในปจจุบันหองสมุดมี
หนังสือและเอกสารเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดดังน้ี 

1) หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย จํานวน 18,800 เลม 

2) หนังสือและตําราเรียนอังกฤษ จํานวน 2,100 เลม 

3) วารสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

จํานวน 90 รายการ 

4) จุลสารภาคภาษาไทย จํานวน 97 รายการ 

5) หนังสือพิมพภาษาไทย/

ภาษาตางประเทศ 

จํานวน 8 สํานักพิมพ 

6) สื่อโสตทัศน จํานวน 450 เรื่อง 

  1.6 รายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน 
   1) ฐานขอมูล  IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 
   2) ฐานขอมูล  ProQuest Dissertation & Theses 
   3) ฐานขอมูล  ABI/INFORM Complete 
   4) ฐานขอมูล  ACM Digital Library 
   5) ฐานขอมูล  H.Wilson 
   6) ฐานขอมูล  ISI Web of Science 
   7) ฐานขอมูล  Academic Search Premium 
   8) ฐานขอมูล  Springerlink Journal 
    9) ฐานขอมูล  Education Research Complete 
 10) ฐานขอมูล  Computers & Applied Sciences Complete 
 11) ฐานขอมูล  EMERALD MANAGEMENT E-JOUNAL 
 12) ฐานขอมูล  ACS : American Chemical Society 
 13) ฐานขอมูล  ScienceDirect 
 14) ฐานขอมูล  TDC Thai Digital Collection 
 15) ฐานขอมูล  Science Direct (e-book) 
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2. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 มีการวางแผนการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของเพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดศึกษา
คนควาและใชประกอบการเรียนการสอนในการจัดซื้อหนังสือน้ันอาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมี
สวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จําเปนเพื่อบริการหนังสือตําราหรือ
วารสารเฉพาะทางและวางแผนงบประมาณจัดซื้อสื่อการสอนอื่นๆเพิ่มเติมอยางเพียงพอเพื่อใหการ
เรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเชนเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรคอมพิวเตอรเครื่องฉาย
แผนทึบเปนตน 

 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติโดยมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ี         
ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
1. การกํากับ  
มาตรฐาน 

1. มีการบริหารจัดการใหมีจํานวนและ
คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558  

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.2ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา  

X X X X X 

3. มีการปรับปรงุหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 5ป) 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

    X 

2. บัณฑิต 4. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ที่มีตอบัณฑิต โดยการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตใหครอบคลุมผลการ
เรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ  

   1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  
   2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง

ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนน
ประเมิน ไมนอยกวา 3.51  

  จากคะแนนเต็ม 5  

    X 
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องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
5. มีการสํารวจติดตามการมีงานทํา

ของบัณฑิต ไมนอยกวารอยละ 70 
ของบัณฑิตที่จบการศึกษา และผล
การมีงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระของผูสําเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรภายใน 1 ป ไมนอยกวา
รอยละ 80 ของผูตอบแบบสํารวจ  

    X 

3. นักศึกษา 6. มีระบบและกลไกดําเนินงาน 
   ครอบคลุมประเด็น 
   1) การรับและการเตรียมความ 
   พรอมใหกับนักศึกษา 
   2) การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา 
   วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
   3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
   และการเสริมสรางทักษะการเรียนรู 
   ในศตวรรษที่ 21 และ  
   4) มีชองทางการรับขอเสนอแนะ 
   ของนักศึกษาและการปรับปรุงตาม 
   ขอเสนอแนะ และผลการดําเนินงาน 
    ตามระบบมีคะแนนประเมิน  
    ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

X X X X X 

4. อาจารย 7. มีระบบและกลไกดําเนินงาน 
ครอบคลุมประเด็น 1) ระบบการรับ 
และแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร  
2) ระบบการบริหารอาจารย และ  
3) ระบบการสงเสริมและพัฒนา 
อาจารย และผลการดําเนินงาน  
ตามระบบ มีคะแนนประเมิน        
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

X X X X X 

8. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 
รอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม 
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน 
การดําเนินงานหลักสูตร  

X X X X X 

9. อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับ 
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน 
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

10. อาจารยประจําทุกคนไดรับการ 
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือ 
วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

X X X X X 
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องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
11. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ 
เรียนการสอน ไดรับการพัฒนา 
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอย 
กวารอยละ 50 ตอป   

X X X X X 

5. หลักสูตร
การเรียนการ
สอนการ
ประเมิน
ผูเรียน 

12. มีระบบและกลไกดําเนินงาน
ครอบคลุมประเด็น 1) การออกแบบ
หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขาวิชา 2) การปรับปรุง
สาระรายวิชาในแตละปการศึกษา 
3) การกําหนดผูสอน 4) การกํากับ 
ติดตาม การตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรูและการจัดการเรียน
การสอน 5) การจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคมและ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6) การประเมินผูเรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติและ 7) การกํากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน
และมีการทวนสอบผลการเรียนรู 
และผลการดําเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

X X X X X 

13. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกวิชา  

X X X X X 

14. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
รายวิชาและประสบการณ
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา   

X X X X X 
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องคประกอบ ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 
15. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของหลักสูตรตาม แบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด 

    ปการศึกษา 

X X X X X 

16. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25  

    ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ 
    ปการศึกษา 

X X X X X 

17. มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนกลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  
ปที่แลว 

 

 X X X X 

18. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

6. สิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู  

19. มีระบบและกลไกดําเนินงาน   
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอนตามธรรมชาติของหลักสูตร
และผลการดําเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

X X X X X 

รวมตัวบงชี้ในแตละป 14 15 15 16 19 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
  กระบวนการที่ใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนน้ัน พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนตองประเมินผูเรียนในแตละขอวา มีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว
ขางตนแลว สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทํา
ใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน            
จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเน้ือหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการ
ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป  

 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  1. การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
  2. การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม    
งานที่มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 
   3. การประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน      

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาทุกช้ันปในแตละรายวิชาของทุกภาค
การศึกษาในรูปแบบสอบถาม  

 2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 
การประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นตอรางหลักสูตรที่มีการ
ปรับปรุงวามีความเหมาะสมหรือไม หรือวิเคราะหปญหาและแนวทางในการแกไขของหลักสูตร     
โดยการเชิญประชุม หรือสงเอกสารไปใหชวยพิจารณาและใหความเห็นในประเด็นตาง ๆ   

 2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ 
  ประเมินจากผูใชบัณฑิตหรือสถานประกอบการ โดยใชวิธีการสงแบบประเมินความพึงพอใจ
ตอคุณภาพของบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ใหประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมขอมูลทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละ
รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ันๆ ไดทันที ซึ่งจะ
เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยน้ันจะดําเนินการไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับน้ันสามารถดําเนินการไดทุก 5 ป ทั้งน้ีเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังน้ี 
 1) อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหวางภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากขอมูลที่ไดรับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชา (มคอ. 5 และหรือ มคอ. 6) เสนอหัวหนาสาขาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานจากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
 3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําป (มคอ.7) โดยรวบรวม
ขอมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และ 
สิ่งอํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผล
การดําเนินการหลักสูตรประจําป เสนอหัวหนาสาขา 
 4) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จากราง
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใชในรอบการศึกษาตอไป โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร เสนอผูอํานวยการผานหัวหนาสาขา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 
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ภาคผนวก  ก 
รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560) เปนหลักสูตรฉบับปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรขอใช เพื่อใหมีความสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม มีการเพิ่มเติมและปรับเปลี่ยน
รายวิชาเพื่อเปนการสรางบัณฑิตดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจที่มีอัตลักษณ มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในกลยุทธของธุรกิจและ
เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรที่กาวหนาไปมาก โดยหลักสูตรไดมีการมุงเนนทางดานวิชาชีพที่ให
ความสําคัญตอช่ัวโมงปฏิบัติมากข้ึน ซึ่งเนนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทํา
ธุรกิจและการพัฒนาเว็บแอพพลิเคช่ันเพื่อบริหารจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ แตยังคงเนนทักษะดาน
คุณธรรม จริยธรรมการทํางานรวมกับผูอื่น การบริหารจัดการและทํางานเปนทีม  โดยมีรายละเอียด
ประเด็นที่นํามาพิจารณาและปรับปรุง ดังน้ี  
 
1. สถานการณภายนอกและความกาวหนาทางเทคโนโลย ี
เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 
1.1 เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงการ
แขงขัน และความ
ตองการของ
ตลาดแรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปรับเน้ือหา 
คําอธิบายรายวิชาใหมี
ความเหมาะสม
สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด 
แรงงาน 
 

1. ปรับคําอธิบายรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและกลุม
วิชาชีพบังคับใหมีความทันสมัย ดังน้ี 

09-332-101 เทคนิคการพิมพดวยคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 

09-332-203 การใชโปรแกรมประยุกตในงาน
ธุรกิจ 

3(1-4-4) 

09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

3(2-2-5) 

09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 
09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
09-334-201 โครงสรางขอมูลและการ

ประยุกตใช 
3(2-2-5) 

2. ปรับรายวิชาใหมี
สัดสวนจํานวนชั่วโมง
ทฤษฎีตอชั่วโมงปฏิบัติ
ใหเปน 54:46 เพื่อให
ผูเรียนเกิดความรู 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ 

2. ตรวจสอบหัวขอปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะและทําการ
กําหนดจํานวนชั่วโมงทฤษฎีกับชั่วโมงปฏิบัติใหมีความ
สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่เนนผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติ โดยมีรายวิชาดังตอไปน้ี 
09-331-102 พื้นฐานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3(2-2-5) 

09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ 

3(1-4-4) 

09-332-101 เทคนิคการพิมพดวยคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 
09-332-203 การใชโปรแกรมประยุกตในงาน

ธุรกิจ 
3(1-4-4) 
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เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 
  09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 

09-333-305 ปฏิบัติการการโปรแกรม
ฐานขอมูล 

3(1-4-4) 

 09-333-306 การวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

3(2-2-5) 

09-333-307 โปรแกรมตารางคํานวณทางธุรกิจ 3(1-4-4) 
09-333-408 การประยุกตใชโปรแกรมส่ือผสม    3(1-4-4) 
09-333-409 โปรแกรมประยุกตดาน

คอมพิวเตอรกราฟก   
3(2-2-5) 

09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 3(1-4-4) 
09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ 
6(0-40-0) 

 09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพดาน
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

3(0-40-0) 

   

 

2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 
2.1 การเปล่ียนแปลง
ของกระแสโลกที่มีการ
ใชเทคโนโลยีมากขึ้น 

1. ปรับรายวิชาที่เนน
ในการนําเทคโนโลยีมา
ใชใหสอดคลองตอการ
เปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี 

1. ปรับคําอธิบายรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและกลุม
วิชาชีพบังคับใหมีความทันสมัย ดังน้ี 

09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ 

3(1-4-4) 

09-332-203 การใชโปรแกรมประยุกตในงาน
ธุรกิจ 

3(1-4-4) 

09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

3(2-2-5) 

09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 
09-333-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

  09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
 09-334-201 โครงสรางขอมูลและการ

ประยุกตใช 
3(2-2-5) 

 09-334-302 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
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เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 
2.1 การเปล่ียนแปลง
ของกระแสโลกที่มีการ
ใช เทคโนโลยีมากขึ้น 
(ตอ) 

2. ปรับรายวิชาใหมี
สัดสวนจํานวนชั่วโมง
ทฤษฎีตอชั่วโมงปฏิบัติ
ใหเปน 54:46 เพื่อให
ผูเรียนเกิดความรู 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ 
 

2. ตรวจสอบหัวขอปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะและทําการ
กําหนดจํานวนชั่วโมงทฤษฎีกับชั่วโมงปฏิบัติใหมีความ
สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่เนนผลิตบัณฑิต 
นักปฏิบัติ โดยมีรายวิชาดังตอไปน้ี 

 09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ 

3(1-4-4) 

 09-333-305 ปฏิบัติการการโปรแกรม
ฐานขอมูล 

3(1-4-4) 

 09-333-306 การวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

3(2-2-5) 

09-333-307 โปรแกรมตารางคํานวณทางธุรกิจ 3(1-4-4) 
 09-333-408 การประยุกตใชโปรแกรมส่ือผสม    3(1-4-4) 

09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 3(1-4-4) 
 09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ 
6(0-40-0) 

 09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพดาน
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

3(0-40-0) 

 

3. ปรับปรุงจากผลการดําเนินงานใน มคอ.7 
เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 
3.1 ควรใหบัณฑิต 
มีความรู
ภาษาตางประเทศ 
 
 

1. เพิ่มทักษะดาน
ภาษาอ่ืน ๆ ใหแก
นักศึกษา  

1. เพิ่มรายวิชาภาษาตางประเทศ 
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
01-312-002 ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
09-331-411 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ   3(2-2-5) 
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4. ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน 
เหตุผลในการปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง วิธีการดําเนินงานและผลการปรับปรุง 
4.1 ควรมีการฝกทักษะ
ดานวิชาชีพกอนออกไป
ปฏิบัติงาน 

1. จัดใหมีการลงเรียน
วิชาบังคับกอนการ
ออกฝกประสบการณ
วิชาชีพดานระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

1. นักศึกษาตองลงเรียนในรายวิชาตอไปน้ีกอนออก 
ฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

   1..1 วิชาที่ตองลงเรียนกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 
   ดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ 

  3(1-4-4) 

4.2 ควรใหบัณฑิตฝก
ทักษะปฏิบัติใหมากขึ้น 
เพื่อเพิ่มทักษะ      
ความเชี่ยวชาญศาสตร
ของสาขา  

1. เนนการเรียนการ
สอนที่เนนใหผูเรียนฝก
ทักษะปฏิบัติมากขึ้น 

1. เพิ่มรายวิชาพัฒนาทักษะปฏิบัติ ที่ทันสมัยโดยฝกปฏิบัติให
มีความเชี่ยวชาญกอนออกไปปฏิบัติงานจริง 
09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อ

ธุรกิจ 
  3(1-4-4) 

09-331-410 การสัมมนาทางระบบสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ 

1(1-0-2) 

09-332-202 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 
09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
3(2-2-5) 

09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 
09-333-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
09-333-409 โปรแกรมประยุกตดาน

คอมพิวเตอรกราฟก   
3(2-2-5) 

09-334-302 เครือขายคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 
09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 3(1-4-4) 
09-334-304 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบน

อุปกรณเคล่ือนที่ 
3(2-2-5) 

4.3 ควรพัฒนา
ความสามารถของ
นักศึกษาใหมีการใช
อุปกรณเทคโนโลยี 
มากขึ้น 
 
 

1. เพิ่มทักษะการ
ปฎิบัติของการใช
อุปกรณทางดาน
เทคโนโลยี 

1. เพิ่มรายวิชาในการเพิ่มความรูและทักษะที่เก่ียวของกับ
เทคโนโลยี 
09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
3(2-2-5) 

09-333-409 โปรแกรมประยุกตดาน
คอมพิวเตอรกราฟก   

3(2-2-5) 

 09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 3(1-4-4) 
 09-334-304 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบน

อุปกรณเคล่ือนที่ 
3(2-2-5) 
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ภาคผนวก  ข 
รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ไดปรับปรุงหลักสูตรข้ึนเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของ
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมรวมถึงผลิตบัณฑิตใหมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองเพื่อตอบสนองความตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและในการประกอบ
อาชีพอิสระโดยไดแสดงรายละเอียดของรายวิชาตางๆ ที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตร   
แตละขอ ดังตอไปน้ี 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ
ตอไปน้ี 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ  
ทําหนาที่เปนพลเมืองดี 
รับผิดชอบตอตนเอง สังคม 
วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ
ซ่ือสัตยสุจริต และเสียสละ 

09-331-102 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
09-331-103 ระบบสารสนเทศในองคกร 3(3-0-6) 
09-331-204 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
09-331-205 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
09-331-306 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(1-4-4) 
09-331-307 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(3-0-6) 

09-331-308 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(1-4-4) 
09-331-410 การสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1(1-0-2) 
09-331-411 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 

 09-332-101 เทคนิคการพิมพดวยคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 
 09-332-202 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 09-332-203 การใชโปรแกรมประยุกตในงานธุรกิจ 3(1-4-4) 
 09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
 09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 
 09-332-306 คลาวดคอมพิวติ้งเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 09-332-307 มัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 09-332-408 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
 09-332-409 ปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย    3(2-2-5) 
 09-332-410 การจัดการคลังขอมูล 3(2-2-5) 
 09-333-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
 09-333-304 ซอฟตแวรเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 09-333-305 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล 3(1-4-4) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

 09-333-306 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ 

3(2-2-5) 

 09-333-307 โปรแกรมตารางคํานวณทางธุรกิจ 3(1-4-4) 
 09-333-408 การประยุกตใชโปรแกรมส่ือผสม   3(1-4-4) 
 09-333-409 โปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอรกราฟก   3(2-2-5) 
 09-334-201 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใช 3(2-2-5) 
 09-334-302 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 3(1-4-4) 
 09-334-304 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ

เคล่ือนที่ 
3(2-2-5) 

 09-335-401 การเตรียมการฝกประสบการวิชาชีพและ 
สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      

1(1-0-2) 

 09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6(0-40-0) 
 09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 
3(0-40-0) 

2. มีความรูในศาสตรทางดาน
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
สามารถประยุกตใชศาสตร
ดังกลาวอยางเหมาะสม 
 

09-331-102 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
09-331-103 ระบบสารสนเทศในองคกร 3(3-0-6) 
09-331-204 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
09-331-205 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
09-331-306 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(1-4-4) 
09-331-307 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(3-0-6) 

09-331-308 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(1-4-4) 

 09-331-410 การสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1(1-0-2) 
 09-331-411 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 09-332-101 เทคนิคการพิมพดวยคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 
 09-332-202 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 09-332-203 การใชโปรแกรมประยุกตในงานธุรกิจ 3(1-4-4) 
 09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
 09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 
 09-332-306 คลาวดคอมพิวติ้งเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 09-332-307 มัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 09-332-408 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
 09-332-409 ปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย    3(2-2-5) 
 09-332-410 การจัดการคลังขอมูล 3(2-2-5) 
 09-333-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

 09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
 09-333-304 ซอฟตแวรเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 09-333-305 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล 3(1-4-4) 
 09-333-306 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 
3(2-2-5) 

 09-333-307 โปรแกรมตารางคํานวณทางธุรกิจ 3(1-4-4) 
 09-333-408 การประยุกตใชโปรแกรมส่ือผสม   3(1-4-4) 
 09-333-409 โปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอรกราฟก   3(2-2-5) 
 09-334-201 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใช 3(2-2-5) 
 09-334-302 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 3(1-4-4) 
 09-334-304 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ

เคล่ือนที่ 
3(2-2-5) 

 09-335-401 การเตรียมการฝกประสบการวิชาชีพและ 
สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      

1(1-0-2) 

 09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6(0-40-0) 
 09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 
3(0-40-0) 

3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
มีความใฝรูในองคความรูและ
เทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลง
พัฒนาอยางตอเน่ือง 

09-331-102 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

09-331-103 ระบบสารสนเทศในองคกร 3(3-0-6) 

09-331-204 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

09-331-205 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

09-331-306 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(1-4-4) 

09-331-307 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

09-331-308 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(1-4-4) 

09-331-410 การสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1(1-0-2) 
 09-331-411 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 09-332-101 เทคนิคการพิมพดวยคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 
 09-332-202 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 09-332-203 การใชโปรแกรมประยุกตในงานธุรกิจ 3(1-4-4) 
 09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
 09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 
 09-332-306 คลาวดคอมพิวติ้งเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 09-332-307 มัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 09-332-408 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
 09-332-409 ปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย    3(2-2-5) 
 
 

 
 

 



มคอ.2 

132 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

 09-332-410 การจัดการคลังขอมูล 3(2-2-5) 
 09-333-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
 09-333-304 ซอฟตแวรเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 09-333-305 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล 3(1-4-4) 
 09-333-306 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 
3(2-2-5) 

 09-333-307 โปรแกรมตารางคํานวณทางธุรกิจ 3(1-4-4) 
 09-333-408 การประยุกตใชโปรแกรมส่ือผสม   3(1-4-4) 
 09-333-409 โปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอรกราฟก   3(2-2-5) 
 09-334-201 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใช 3(2-2-5) 
 09-334-302 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 3(1-4-4) 
 09-334-304 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ

เคล่ือนที่ 
3(2-2-5) 

 09-335-401 การเตรียมการฝกประสบการวิชาชีพและ 
สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      

1(1-0-2) 

 09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6(0-40-0) 
 09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 
3(0-40-0) 

4. มีมนุษยสัมพันธและ           
มีความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนมีทักษะในดาน 
การทํางานเปนทีมและมีทัศนคติ
ที่ดีในการทํางาน 
 
 
 
 

09-331-102 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

09-331-103 ระบบสารสนเทศในองคกร 3(3-0-6) 

09-331-204 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(1-4-4) 
09-331-410 การสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1(1-0-2) 
09-331-411 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
09-332-202 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 
09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 
09-332-408 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
09-332-410 การจัดการคลังขอมูล 3(2-2-5) 

 09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
 09-333-304 ซอฟตแวรเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 09-333-305 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล 3(1-4-4) 
 09-333-306 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 
3(2-2-5) 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

 09-334-304 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ
เคล่ือนที่ 

3(2-2-5) 

 09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6(0-40-0) 
 09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 
6(0-40-0) 

5. มีความสามารถในการ
ติดตอส่ือสารและนําเสนอ
ผลงาน รวมถึงการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเปนอยางดี 
 

09-331-103 ระบบสารสนเทศในองคกร 3(3-0-6) 
09-331-204 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
09-331-306 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(1-4-4) 
09-331-307 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3(3-0-6) 

09-331-308 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(1-4-4) 
09-331-410 การสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1(1-0-2) 

 09-331-411 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
 09-332-202 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 
 09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 
 09-332-408 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
 09-332-409 ปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับมนุษย 3(2-2-5) 
 09-332-410 การจัดการคลังขอมูล 3(2-2-5) 
 09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
 09-333-304 ซอฟตแวรเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 
 09-333-305 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล 3(1-4-4) 
 09-333-306 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติ 
3(2-2-5) 

 09-333-409 โปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอรกราฟก   3(2-2-5) 
 09-334-201 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใช 3(2-2-5) 
 09-334-302 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน 3(1-4-4) 
 09-334-304 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ

เคล่ือนที่ 
1(1-0-2) 

 09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6(0-40-0) 
 09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 
3(0-40-0) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

กับหลักสูตรเดิมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กับเกณฑตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 

 
หมวดวิชา / กลุมวิชา 

เกณฑข้ัน
ต่ําของ 
สกอ. 

 
 

 
(หนวยกิต) 

มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 

สาขา
คอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2552 
(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

 
 
 
 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

(หนวยกิต) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม 
1.2 กลุมความรูทางดาน 
     มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1.3 ความรูทางดานวิทยาศาสตร  
     และคณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข 
     และทักษะการใชเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/ 
     สหวิชาการ 
1.5 กลุมความรูทางดาน 
     ศิลปวัฒนธรรม 
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและ 
     การส่ือสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
1.1 กลุมวิชาภาษา 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและ 
     สังคมศาสตร 
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 
1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและ 
     นันทนาการ 
1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) 

30 
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หมวดวิชา / กลุมวิชา 

เกณฑข้ัน
ต่ําของ 
สกอ. 

 
 

 
(หนวยกิต) 

มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี 

สาขา
คอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2552 
(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 

 
 
 
 

(หนวยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 

 
 
 
 

(หนวยกิต) 
2.  หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา    
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
    2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
    2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 
    2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
    2.1 กลุมวิชาแกน 
    2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 
         2.2.1 กลุมประเด็นดาน 
         องคการและระบบสารสนเทศ 
         2.2.2 กลุมเทคโนโลยีเพื่อ 
     งานประยุกต 
     2.2.3 กลุมเทคโนโลยีและ 
     วิธีการทางซอฟตแวร 
     2.2.4 กลุมโครงสรางพื้นฐาน 
         ของระบบ 
     2.2.5 กลุมประสบการณ 
     ภาคสนาม 
   2.3 กลุมวิชาเลือก 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา      
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จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 120 137     134 
สัดสวนหนวยกิตทฤษฎี : ปฏิบัติรอยละ - - - 64 : 36 
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ภาคผนวก ง 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กับหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
1. โครงสรางหลักสูตร 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร           137     หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

                                       ไมนอยกวา 134     หนวยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 32 หนวยกิต 
 1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม 3 หนวยกิต  1.1 กลุมวิชาภาษา                              12     หนวยกิต 
 1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 
6 หนวยกิต  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
6 หนวยกิต 

 1.3 ความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข           
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 หนวยกิต  1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

3 หนวยกิต 

 1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/ 
สหวิชาการ  

3 หนวยกิต  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 

 1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 3  หนวยกิต  1.5 กลุมวิชาคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 
 1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและ 

สุขพลานามัย  
1 หนวยกิต  1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) 6 หนวยกิต 

 1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต     
        
        
        
2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ           ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 35 หนวยกิต  2.1 กลุมวิชาแกน 34 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 47 หนวยกิต  2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 50 หนวยกิต 
      2.1.1 กลุมประเด็นดานองคการ 

และระบบสารสนเทศ 
16 หนวยกิต 

      2.2.2 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองาน 
 ประยุกต 

12 หนวยกิต 

       2.2.3 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการ 
 ทางซอฟตแวร 

9 หนวยกิต 

      2.2.4 กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของ 
 ระบบ 

6 หนวยกิต 

      2.2.5 กลุมประสบการณ
 ภาคสนาม 

7 หนวยกิต 

 2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต  2.3 กลุมวิชาเลือก 12 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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2. รายวิชา 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   34  หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไมนอยกวา    32 หนวยกิต 
   1.1 ความรูตามหลักจริยธรรม จํานวน 3   หนวยกิต    1.1 กลุมวิชาภาษา          ไมนอยกวา    12  หนวยกิต 
    ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้      ใหเลือกศึกษารายวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต 

จากรายวิชาตอไปนี ้

 01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย 3(3-0-6) 1) รายวิชาภาษาไทย 

     01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย 3(3-0-6) 
     01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6) 
     01-011-004 ศิลปะการพูด 3(3-0-6) 

     
01-011-005 การอานและการเขียนเชิง 

วิชาการ  
3(3-0-6) 

    
และเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ 9 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้       

    2) รายวิชาภาษาตางประเทศ 

     01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 
     01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
     01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
     01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
     01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
     01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน 3(3-0-6) 
     01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 
     01-313-009 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     01-314-010 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     01-316-012 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     01-317-013 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     01-318-014 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
1.2 ความรูทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
                                              จํานวน   6   หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  
                                          ไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้      ใหศึกษา 3 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้        

 01-021-002 มนุษยสัมพันธและ 3(3-0-6)      01-022-001     พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม       3(3-0-6) 

  การพัฒนาบุคลิกภาพ       และเลือกศึกษาอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้

 01-021-003 ไทยศึกษา  1) รายวิชามนุษยศาสตร 

 
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6)  

01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

3(3-0-6) 

 01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6)  01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 

 01-022-003 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6)  01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) 

 
   

 
01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับ

มนุษย 
3(3-0-6) 

     01-021-005 สารัตถะแหงความงามๆ 3(3-0-6) 
     01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ 3(3-0-6) 
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     01-021-007 ดนตรีเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
     01-021-008 ศิลปะการเลนเงา 3(3-0-6) 

     
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพ่ือการ

ดํารงชีวิต 
3(3-0-6) 

     01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 
    2) รายวิชาสังคมศาสตร 

     01-022-002 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 

    
 01-022-003 สังคม ประเพณี และ 

อารยธรรม 
3(3-0-6) 

    
 01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบท 

โลกาภิวัตน 
3(3-0-6) 

    
 01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของ 

มนุษย 
3(3-0-6) 

     01-022-006 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

    
 01-022-007 กฎหมายและระบบของ

กฎหมาย 
3(3-0-6) 

     01-022-008 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
     01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
     01-022-010 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 

    
 01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณี

ของภาคใต 
3(3-0-6) 

    
 01-022-012 เศรษฐศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6) 

1.3 ความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรทักษะเชิง 
     ตัวเลขและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                   จํานวน 6 หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         3    หนวยกิต 
 

     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้     ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้

 02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 1) รายวิชาวิทยาศาสตร 

 02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากร 

3(3-0-6)  02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทาง
วิทยาศาสตร 

3(3-0-6) 

 02-032-008 แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6)  02-031-002 มนุษยกับชีวมลฑล 3(3-0-6) 
 02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคม ี 3(3-0-6) 
     02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
     02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการ

ทรัพยากร 
3(3-0-6) 

     02-031-006 ความยั่งยืนทาง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3(3-0-6) 

     02-031-007 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6) 
     02-031-008 ของเสียและมลภาวะ 3(3-0-6) 
     02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
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1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ จํานวน 3 หนวยกิต                                              1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร                    จํานวน 3 หนวยกิต 

     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้      ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้

 01-040-001 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับ 3(3-0-6)  02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  มนุษย   02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา 3(3-0-6)  02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลป

ศาสตร 
3(3-0-6) 

 01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)  02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 02-040-008 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)  02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับ

วิทยาศาสตร 
3(3-0-6) 

     02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
1.5 ความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม         
                                                 จํานวน  3  หนวยกิต 

1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ   
                                                จํานวน 2  หนวยกิต 

     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้  ใหเลือกศึกษา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้

 01-021-007 วัฒนธรรมและ 3(3-0-6)  01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ 2(1-2-3) 

  ขนบประเพณีของภาคใต   01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย 2(1-2-3) 

 01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบท 3(3-0-6)  01-050-003 การรักษาสุขภาพ 2(1-2-3) 

  โลกาภิวัตน   01-050-004 ผูนํานันทนาการ 2(1-2-3) 

 01-021-009 สารัตถะแหงความงาม 3(3-0-6)  01-050-005 กีฬาลีลาศ 2(1-2-3) 

 01-021-011 ดนตรีเพ่ือชีวิต 3(2-2-5)  01-050-006 จักรยานเพ่ือนันทนาการ 2(1-2-3) 

     01-050-007 พลศึกษา 1(0-2-1) 

     01-050-008 ฟุตบอล 1(0-2-1) 

     01-050-009 บาสเกตบอล 1(0-2-1) 

     01-050-010 ตะกรอ 1(0-2-1) 

     01-050-011 ฟุตซอล 1(0-2-1) 

     01-050-012 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

     01-050-013 วายน้ํา 1(0-2-1) 

     01-050-014 วอลเลยบอล 1(0-2-1) 

     01-050-015 เทนนิส 1(0-2-1) 

     01-050-016 กอลฟ 1(0-2-1) 

1.6 ทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัยจํานวน       1 หนวยกิต 1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)                     2  หนวยกิต 

    ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้
     01-023-001      พลศึกษา                          1(0-2-1) 
     01-023-005      ฟุตซอล                            1(0-2-1) 
     01-023-006      แบดมินตัน                        1(0-2-1) 
     01-023-009      กีฬาลีลาศ                         1(0-2-1) 
 

 นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา  
6 หนวยกิต  โดยตองเปนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ตองสอดคลองกับขอกําหนดดังนี ้
     1.  กลุมวิชาพลานามัยและนันทนาการ 
          เลือกศึกษาไดอีกไมเกิน  1  หนวยกิต 
     2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
          05-022-014  การวางแผนการเงินสวนบุคคล 
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1.7 ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร     จํานวน  12  หนวยกิต     

     ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้     

 01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)     

 01-312-001 ภาษาอังกฤษ1 3(3-0-6)     

 01-312-002 ภาษาอังกฤษ2 3(3-0-6)     

 01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)     

 01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ทํางาน 

3(3-0-6)     

 01-312-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษา
บันเทิง 

3(3-0-6)   
 

  

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                 97   หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                  96  หนวยกิต 

   2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ         จํานวน  35   หนวยกิต    2.1 กลุมวิชาแกน                      จํานวน   34  หนวยกิต 

    ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้     ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้

 05-111-101 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)  09-321-101 การบัญชีการเงิน  3(2-2-5) 

 05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6)  09-311-102 หลักการตลาด 3(2-2-5) 

 05-311-001 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)  09-312-202 สถิติธุรกิจ  3(2-2-5) 
 05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)  09-312-203 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3(3-0-6) 
 05-311-003 การภาษีอากร 3(3-0-6)     

 05-311-004 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)     

 05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)  09-311-203 หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6) 

     09-311-204 หลักเศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 

 05-311-108 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)  09-311-101 การจัดการและพฤติกรรม
องคการ 

3(2-2-5) 

 05-311-233 การเปนผูประกอบการใหม 3(3-0-6)  09-315-303 การเปนผูประกอบการและ 
การจัดการธุรกิจใหม 

3(2-2-5) 

 05-311-317 การจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน 

3(3-0-6)     

 05-313-101 ทักษะการพิมพสัมผัส 2(0-4-2)  09-332-101 เทคนิคการพิมพดวย 
คอมพิวเตอร 

1(0-2-1) 

 05-411-101 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือธุรกิจ 

3(2-2-5)     

     09-313-306 การจัดการธุรกิจระหวาง 
ประเทศ 

3(2-2-5) 

     09-313-408 การจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

     09-331-411 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ                    จํานวน  47  หนวยกิต 2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน                  จํานวน  50  หนวยกิต 

     ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนีจํ้านวน 40 หนวยกิต       ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี ้

 05-411-202 ระบบสารสนเทศในองคกร    3(3-0-6)  09-331-103 ระบบสารสนเทศในองคกร 3(3-0-6) 
 05-411-304 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ   
3(3-0-6)  09-331-204 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบสารสนเทศ 
3(2-2-5) 

 05-411-306 สัมมนาทางระบบารสนเทศ  1(1-0-2)  09-331-410 การสัมมนาทางระบบ
สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

1(1-0-2) 

 05-411-317 กฎหมายธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส 

3(3-0-6)     
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 05-412-101 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 1         
3(2-2-5)  09-333-101 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
3(2-2-5) 

 05-412-102 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 3(3-0-6)     

 05-412-206 โครงสรางขอมูลและ
อัลกอริทึม 

3(3-0-6)  09-334-201 โครงสรางขอมูลและการ
ประยุกตใช 

3(2-2-5) 

 05-412-207 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5)  09-332-202 ระบบจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 05-412-210 การเขียนโปแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5)  09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 

 05-412-314 คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-2-5)  09-334-302 เครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 
05-412-421 

การคนคืนสารสนเทศ 
3(3-0-6) 

 09-331-102 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5) 

 
05-413-101 

ระบบปฏิบัติการ 
3(2-2-5) 

 09-331-205 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

 05-413-102 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)  09-331-306 การสื่อสารทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

3(1-4-4) 

 05-413-203 การสื่อสารขอมูลและ
เครือขายคอมพิวเตอร             

3(2-2-5)  09-332-203 การใชโปรแกรมประยุกตใน
งานธุรกิจ 

3(1-4-4) 

     09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 
     09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

  09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

3(2-2-5) 

1) ใหผูเลือกสหกิจศึกษา ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้  
                                                 จํานวน  7  หนวยกิต 

1) ใหผูเลือกสหกิจศึกษา ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้  
                                                จํานวน  7  หนวยกิต 

 *05-411-312 การเตรียมความพรอม 
สหกิจศึกษาดานสารสนเทศ 

1(1-0-2)  *09-335-401 การเตรียมการฝกประสบการณ
วิชาชีพและสหกิจศึกษาดาน
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

1(1-0-2) 

 *05-411-416 สหกิจศึกษาดานสารสนเทศ 6(0-40-0)  *09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

6(0-40-0) 

2) ใหผูเลือกฝกงาน ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้  
                                                จํานวน  7  หนวยกิต 

2) ใหผูเลือกฝกงาน ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้  
                                                จํานวน  7  หนวยกิต 

 *05-411-313 การเตรียมความพรอมการ
ฝกงานดานสารสนเทศ 

1(1-0-2)  *09-335-401 การเตรียมการฝก
ประสบการณวิชาชีพและสห
กิจศึกษาดานระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

1(1-0-2) 

 05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

3(1-4-6)  *09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศ
เพ่ือธุรกิจ 

3(1-4-4) 

 *05-411-415 ฝกงานดานสารสนเทศ 3(0-40-0)  *09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ดานระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

3(0-40-0) 

หมายเหต ุ  * คือรายวิชาไดระดับคะแนนเปน U หรือ S 
นักศึกษาที่สามารถเทียบโอนวิชาฝกงานดานสารสนเทศได ไมตอง
เรียนวิชาการเตรียมความพรอมการฝกงานดานสารสนเทศ 

หมายเหตุ   * คือรายวิชาไดระดับคะแนนเปน U หรือ S 
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2.3 กลุมวิชาชีพเลือก                  จํานวน   15   หนวยกิต 2.3 กลุมวิชาเลือก                      จํานวน   12   หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี ้

 05-411-203 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 

3(3-0-6)     

 05-411-305 การสื่อสารทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5)     

 05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)     

 05-411-308 การพาณิชยเคลื่อนที ่ 3(2-2-5)     

 05-411-309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)     

 05-411-310 การบริหารโครงการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(3-0-6)  09-331-308 การบริหารโครงการระบบ
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

 05-411-311 การจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

3(3-0-6)     

 05-411-414 ระบบการบริหารงาน
คอมพิวเตอร 

3(3-0-6) 
    

 05-412-103 การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 1 

3(2-2-5)    
 

 05-412-104 การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 2 

3(2-2-5)     

 05-412-105 เทคนิคการเขียนโปรแกรม 3(3-0-6)     

 05-412-208 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 2 

3(2-2-5)     

 05-412-209 ภาษาซี 3(2-2-5)     

 05-412-211 ภาษาจาวา 3(2-2-5)     

 05-412-212 การสรางสื่อผสม 3(2-2-5)     

 05-412-213 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอร 

3(3-0-6)  09-332-409 ปฏิสัมพันธระหวาง
คอมพิวเตอรกับมนุษย 

3(2-2-5) 

 05-412-315 โปรแกรมประยุกตทาง
ฐานขอมูล 

3(2-2-5)     

 05-412-316 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บ 
ไดนามิค 

3(2-2-5)     

 05-412-317 โปรแกรมคอมพิวเตอรในงาน
ธุรกิจ 

3(2-2-5)     

 05-412-318 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เบ้ืองตน 

3(2-2-5)     

 05-412-319 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6)     

 05-412-320 การโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5)     

 05-412-422 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5)     

 05-412-423 ซอฟตแวรพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 

3(2-2-5)  09-333-304 ซอฟตแวรเพ่ือพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 

3(2-2-5) 

 05-412-424 การบริหารฐานขอมูลแบบ
กระจาย 

3(2-2-5)     

 05-412-425 คอมพิวเตอรวิชั่น 3(2-2-5)     

 05-413-204 ระบบอินเทอรเน็ตอินทรา-เน็ต
และเครือขายไรสาย 

3(2-2-5)     

 05-413-205 การโปรแกรมระบบเครือขาย 3(2-2-5) 
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 05-413-306 การจัดการและออกแบบ

เครือขาย 
3(3-0-6)     

 05-413-307 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ 

3(3-0-6)     

 05-413-308 ระบบปฏิบัติการยูนิกสและการ
เขียนโปรแกรมเปลือกระบบ 

3(2-2-5)     

 05-413-309 ปฏิบัติการเครือขายใน
สํานักงาน 

3(2-2-5)  09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายใน
สํานักงาน 

3(1-4-4) 

 05-413-410 ระบบฐานขอมูลแบบไคลแอนท
และเซิรฟเวอร 

3(2-2-5)     

 05-413-411 การวิเคราะหและออกแบบ
เครือขายเชิงประสิทธิภาพ 

3(3-0-6)     

  09-311-406 กิจการเพ่ือสังคม 3(2-2-5) 

  09-331-307 การบริหารโครงสรางพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(3-0-6) 

  09-332-306 คลาวดคอมพิวติ้งเพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
  09-332-307 มัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
  09-332-408 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 

  09-332-410 การจัดการคลังขอมูล 3(2-2-5) 
  09-333-305 ปฏิบัติการการโปรแกรม 

ฐานขอมูล 
3(1-4-4) 

  09-333-306 การวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ

3(2-2-5) 

 09-333-307 โปรแกรมตารางคํานวณทาง
ธุรกิจ 

3(1-4-4) 

 09-333-408 การประยุกตใชโปรแกรม
สื่อผสม 

3(1-4-4) 

 09-333-409 โปรแกรมประยุกตดาน
คอมพิวเตอรกราฟก 

3(2-2-5) 

 09-334-304 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่
บนอุปกรณเคลื่อนที ่

3(2-2-5) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                    จํานวน    6   หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                ไมนอยกวา  6   หนวยกิต 

    นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
โดยเปนรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งในและ
ตางประเทศ โดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
หัวหนาสาขา 

    นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
โดยเปนรายวิชาสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กับหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ปรัชญา 
มุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดาน
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีทักษะในการปฏิบัติงาน อยางมีคุณธรรม และ
จริยธรรม 

ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการบริหารจัดการฐานขอมูล 
พัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และพัฒนาเว็บ
ประยุกตทางธุรกิจ มีทักษะการทํางานเปนทีม 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และ 
มีความรับผิดชอบตอสังคม 

วัตถุประสงค 
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูพื้นฐานทางดาน

บริหารธุรกิจดานสารสนเทศใหสามารถ
ปฏิบัติงานในองคกรตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ปลูกฝงลักษณะของบัณฑิตผูมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคมีกิจนิสัยในการคนควาเรียนรูดวย
ตนเองตลอดชีวิตรูจักปรับปรุงตนเองใหกาวหนา
ทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

3. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิต  
ในการประกอบอาชีพ ใหมีระเบียบวินัย 
มีความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร มีจิตอาสา 
มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม  
ทํานุบํารุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและของชาติ 

 

วัตถุประสงค 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตอไปน้ี 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ ทําหนาที่เปนพลเมือง
ดี รับผิดชอบตอตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติ
ตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซ่ือสัตย
สุจริต และเสียสละ 

2. มีความรูในศาสตรทางดานระบบสารสนเทศ 
ทางธุรกิจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสม  

3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความใฝรูในองคความรู
และเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  

4. มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนมีทักษะในดานการทํางานเปนทีมและมี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

5. มีความสามารถในการติดตอส่ือสารและนําเสนอ
ผลงาน รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปน
อยางด ี
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ชื่อ – สกุล 
 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปที่สําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ชื่อ – สกุล 
 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

นางสาวเสาวคนธ ชูบัว 
3 9007 00359 73 3 

อาจารย 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), 
           2555 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร), 
         2548 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ), 2542 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นางสาวเสาวคนธ ชูบัว 
3 9007 00359 73 3 

อาจารย 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), 
           2555 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร), 
         2548 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ), 2542 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นางอารีรัตน ชูพันธ 
3 9505 00008 91 1 

อาจารย วท.ม. (การจัดการเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ), 2547 
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ), 2543 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร 

นางอารีรัตน ชูพันธ 
3 9505 00008 91 1 

อาจารย วท.ม. (การจัดการเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ), 2547 
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ), 2543 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร 

นางสุพัชชา คงเมือง 
3 1702 00032 37 6 

อาจารย วท.ม. (การจัดการเทคโนโลย ี
         สารสนเทศ), 2552 
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ), 2542 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นางสุพัชชา คงเมือง 
3 1702 00032 37 6 

อาจารย วท.ม. (การจัดการเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ), 2552 
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ), 2542 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นายศักรินทร กลีบแกว 
1 8099 00119 47 0 
 

อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 
        2555 
 
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร), 2552 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร 

นายศักรินทร กลีบแกว 
1 8099 00119 47 0 
 

อาจารย วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 
        2555 
 
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร), 2552      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร 

นางสาวสุภา กาญจนวงศ 
3 8015 00109 58 1 
 

อาจารย วท.ม. (สถิติประยุกตและเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ), 2554 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ), 2548 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

นางสาวสุภา กาญจนวงศ 
3 8015 00109 58 1 
 

อาจารย วท.ม. (สถิติประยุกตและเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ), 2554 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ), 2548 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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ภาคผนวก ช 
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอนของ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ นางสาวเสาวคนธ ชูบัว 
 
ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญาเอก  ปร.ด. )เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา(  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 ระดับปริญญาโท  ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

 ระดับปริญญาตร ี  บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 
     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 
ประวัติการทํางาน   
 2550 – ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
                                      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
 2543 – 2550   อาจารยประจําสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   วิทยาเขตจันทบุร ี
 
ผลงานวิชาการ 
เสาวคนธ  ชูบัว และ อารีรัตน ชูพันธ. 2560. การสํารวจขอมูลทรัพยากรระบบนิเวศปาชายเลน

ดวยกิจกรรมเดินปา เพื่อกําหนดความตองการของระบบสารสนเทศศูนยเรียนรู
ดิจิตตอลบานทาบอโก. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 
และการประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7 , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม, 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, หนา 280-291. 

นิรมล  ขวาของ และ เสาวคนธ  ชูบัว. 2560. การศึกษาขอมูลและศักยภาพทางประวัติศาสตร 
เพื่อการจัดการองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรเมืองขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การ
ประชุมวิชาการผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 และการประชุมผลงานวิจัย
ดานการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 7 , มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม, 24 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, หนา 252-263. 
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นิรมล ขวาของ, เสาวคนธ ชูบัว, นาถนลิน สีเขียว และ จุฑามาศ พรหมมา. 2559. แนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางย่ังยืน กรณีศึกษา บานขนาบนาก อําเภอปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13, มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม, 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2559,  
หนา 1,445–1,453. 

พิมพรรณ จิตนุพงศ, นาตยา ชูพันธ และ เสาวคนธ ชูบัว. 2559. การศึกษาความตองการของ
กลุมธุรกิจนําเที่ยวตอการจัดการการทองเที่ยวในอําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช.  
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร
ธานีสุราษฎรธานี, 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559, หนา 321-329. 

ศักรินทร กลีบแกว, เสาวคนธ ชูบัว, สุภา กาญจนวงศ, อารีรัตน ชูพันธ, สุพัชชา คงเมือง และ  
ปรียาดา หวันตุหมัน. 2559. แอนิเมชันเสริมการเรียนรูปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 
เรื่อง มหัศจรรยหยดนํ้าฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยสวนสุนัน
ทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559, หนา 90-98. 
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ชื่อ นางอารีรัตน ชูพันธ 
 
ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญาโท  วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 ระดับปริญญาตร ี  บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 
ประวัติการทํางาน   
 2548 – ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
                                      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
 2543 – 2547 อาจารยประจําสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร 
                                      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตศรีวิชัย 
 

ผลงานวิชาการ   
เสาวคนธ  ชูบัว และ อารีรัตน ชูพันธ. 2560. การสํารวจขอมูลทรัพยากรระบบนิเวศปาชายเลน

ดวยกิจกรรมเดินปา เพื่อกําหนดความตองการของระบบสารสนเทศศูนยเรียนรู
ดิจิตตอลบานทาบอโก. การประชุมวิชาการผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 10 
และการประชุมผลงานวิจัยดานการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครัง้ที่ 7 , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม,  
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, หนา 280-291. 

อารีรัตน ชูพันธ, ศักรินทร กลีบแกว และ สุภา กาญจนวงศ 2560. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใหคําปรึกษาสําหรับการพัฒนาโครงงาน กรณีศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสรางสรรคและนวัตกรรม  
กาวสูประเทศไทย 4.0” , คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา กรุงเทพมหานคร, 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, หนา 1,068-1,076. 

ศักรินทร กลีบแกว, เสาวคนธ ชูบัว, สุภา กาญจนวงศ, อารีรัตน ชูพันธ, สุพัชชา คงเมือง และ  
ปรียาดา หวันตุหมัน. 2559. แอนิเมชันเสริมการเรียนรูปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 
เรื่อง มหัศจรรยหยดนํ้าฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยสวนสุนัน
ทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559, หนา 90-98. 
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ชื่อ นางสุพัชชา คงเมือง 
 
ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญาโท  วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 ระดับปริญญาตร ี  บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
     มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 
ประวัติการทํางาน   
 2547 – ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
                                      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
 

ผลงานวิชาการ 
วาจิศา จันทรักษ, เมธาพร มีเดช, สุพัชชา คงเมือง และ สุชาติ อินกล่ํา. 2558. การประเมิน

ศักยภาพการทองเที่ยว อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎรธานีวิจัย ครั้งที่ 11, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
สุราษฎรธานี, 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2558, หนา 34-35.  

ศักรินทร กลีบแกว, เสาวคนธ ชูบัว, สุภา กาญจนวงศ, อารีรัตน ชูพันธ, สุพัชชา คงเมือง และ  
ปรียาดา หวันตุหมัน. 2559. แอนิเมชันเสริมการเรียนรูปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 
เรื่อง มหัศจรรยหยดนํ้าฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยสวนสุนัน
ทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559, หนา 90-98.  
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ชื่อ นายศักรินทร  กลีบแกว 
 
ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญาโท  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 ระดับปริญญาตร ี  วท.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร) 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 
ประวัติการทํางาน   
 2557 – ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
                                      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
 2556 – 2557  นักวิเคราะหธุรกิจ  
  บริษัท ฮิวแมนิกา จํากัด   
 2554 – 2556 นักวิเคราะหระบบ  
  บริษัท คอมพิวเตอรซายน จํากัด 
 2551 – 2552  นักวิเคราะหระบบ  
  ศูนยบมเพาะรัฐวิสาหกิจ             
ผลงานวิชาการ   
อารีรัตน ชูพันธ, ศักรินทร กลีบแกว และ สุภา กาญจนวงศ 2560. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อใหคําปรึกษาสําหรับการพัฒนาโครงงาน กรณีศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสรางสรรคและนวัตกรรม  
กาวสูประเทศไทย 4.0” , คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา กรุงเทพมหานคร,  
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, หนา 1,068-1,076. 

ศักรินทร กลีบแกว, เสาวคนธ ชูบัว, สุภา กาญจนวงศ, อารีรัตน ชูพันธ, สุพัชชา คงเมือง และ  
ปรียาดา หวันตุหมัน. 2559. แอนิเมชันเสริมการเรียนรูปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 
เรื่อง มหัศจรรยหยดนํ้าฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยสวนสุนัน
ทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559, หนา 90-98. 
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ชื่อ นางสาวสุภา  กาญจนวงศ 
 
ประวัติการศึกษา 
 ระดับปริญญาโท  วท.ม. (สถิติประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ระดับปริญญาตร ี  บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 
     สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 
ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 
ประวัติการทํางาน   
 2558-ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
 2557-2558  หัวหนาแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ       
  บริษัท ซีทรานเฟอรรี่ จํากัด 

2555-2557      โปรแกรมเมอร    
 บริษัท ไลทออนอิเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด              
2549-2555 โปรแกรมเมอร   
 บริษัท ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด  
 

ผลงานวิชาการ   
อารีรัตน ชูพันธ, ศักรินทร กลีบแกว และ สุภา กาญจนวงศ 2560. การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อใหคําปรึกษาสําหรับการพัฒนาโครงงาน กรณีศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การสรางสรรคและนวัตกรรม  
กาวสูประเทศไทย 4.0” , คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา กรุงเทพมหานคร,  
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, หนา 1,068-1,076. 

ศักรินทร กลีบแกว, เสาวคนธ ชูบัว, สุภา กาญจนวงศ, อารีรัตน ชูพันธ, สุพัชชา คงเมือง และ  
ปรียาดา หวันตุหมัน. 2559. แอนิเมชันเสริมการเรียนรูปรากฏการณทางลมฟาอากาศ 
เรื่อง มหัศจรรยหยดนํ้าฟา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกัลยาณีศรี
ธรรมราช. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยสวนสุนัน
ทา กรุงเทพมหานคร, 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559, หนา 90-98. 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 1. พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (Computer and Information Technology Fundamentals) 
 2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming) 
 3.  โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี (Data Structures and Algorithms) 
 4. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) 
 5.   ระบบฐานขอมูล (Database Systems) 
 6.   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) 
 7.   การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 
 8.   เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networking) 
 9.   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information System Security) 
 10.  โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ (Business Computer Project) 
 11.  ทักษะการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร (Computer Software Usage Skill) 
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1. พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
09-331-102 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
x     

09-331-307 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

x     

2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร      
09-333-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร   x   
09-333-202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   x   
09-333-304 ซอฟตแวรเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล   x   
3. โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธ ี      
09-334-201 โครงสรางขอมูลและการประยุกตใช    x  
4. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ      
09-332-305 ระบบการจัดการขอมูลบนเว็บ  x    
09-333-303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ   x   
09-334-304 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ

เคล่ือนที่ 
   x  

5. ระบบฐานขอมูล      
09-332-202 ระบบจัดการฐานขอมูล  x    
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      
09-331-103 ระบบสารสนเทศในองคกร x     
09-331-306 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
x     

09-332-304 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  x    
09-332-306 คลาวดคอมพิวติ้งเพื่อธุรกิจ  x    
09-332-410 การจัดการคลังขอมูล  x    
7. การวิเคราะหและออกแบบระบบ      
09-331-204 การวิเคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศ 
x     

09-331-308 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ x     
09-332-409 ปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับ

มนุษย  
 x    

8. เครือขายคอมพิวเตอร      
09-334-302 เครือขายคอมพิวเตอร    x  
09-334-303 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน    x  
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9. ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ      
09-331-205 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ x     
10. โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ      
09-331-409 โครงงานดานระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ x     
09-331-410 การสัมมนาทางระบบสารสนเทศเพื่อ

ธุรกิจ 
x     

09-335-401 การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ
และสหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 

    x 

09-335-402 สหกิจศึกษาดานระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

    x 

09-335-403 การฝกประสบการณวิชาชีพดานระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

    x 

11. ทักษะการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร      
09-332-203 การใชโปรแกรมประยุกตในงานธุรกิจ  x    
09-332-307 มัลติมีเดีย  x    
09-333-305 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล   x   
09-333-306 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ 
  x   

09-333-307 โปรแกรมตารางคํานวณทางธุรกิจ   x   
09-333-408 การประยุกตใชโปรแกรมส่ือผสม   x   
09-333-409 โปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอร

กราฟก   
  x   
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ภาคผนวก  ฌ 
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร 

1. ผูบริหารจัดการฐานขอมูล 
สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ  

1.1 จัดการฐานขอมูล ความรู (Knowledge)  
1. ความรูพื้นฐานของฐานขอมูล  
    คุณสมบัติของฐานขอมูล 
2. ความรูดานภาษาของฐานขอมูล 
 
3. ความรูในการออกแบบและการใชงาน 
   ระบบฐานขอมูล 

 
1. ประเมินโดยการสอบและ 
    กรณีศึกษา 
2. ประเมินโดยการสอบและงานที่ 
    ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินโดยการสอบและงานที่ 
    ไดรับมอบหมาย 

 
1. ขอสอบและกรณีศึกษา 
 
2. ขอสอบและงานที่ 
    มอบหมาย 
3. ขอสอบและกรณีศึกษา    
 

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวารอยละ 50 

 

ทักษะ (Skill) 
1. การใชภาษาของฐานขอมูล 
2. การวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล 
3. การใชซอฟตแวรประยุกตในการจัดการ 
   ฐานขอมูล    
4. การใชซอฟตแวรประยุกตในงานพัฒนา 
   ระบบ 

 
1. ประเมินโดยสอบปฏิบัติ 
2. ประเมินโดยสอบปฏิบัติ 
3. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
 
4. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

 
1. แบบทดสอบปฏิบัติ  
2. แบบประเมินผลงาน 
3. แบบประเมินผลงาน 
 
4. แบบประเมินผลงาน 
 

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวารอยละ 50 

 

คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. มีความรอบคอบ  
2. ชอบเรียนรูตลอดเวลา 
3. ชอบแกปญหา  

 
1. ประเมินจากความถูกตองของงาน  
2. ประเมินจากความสนใจ 
3. ประเมินจากความสามารถใน  
    การแกปญหาเฉพาะหนา  
 

 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. กิจกรรมหรืองานกลุม 
3. กิจกรรมหรืองานกลุม 

 
ผลการประเมิน
โดยรวมมีความสําเร็จ
ไมต่ํากวารอยละ 50 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ  
1.2 รักษาความ
ปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล 
 
 
 
 

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการความม่ันคงปลอดภัยของ 
    ระบบฐานขอมูล 
2. หลักการดูแลความปลอดภัยของขอมูล 
    และระบบฐานขอมูล 
3. หลักการสํารองขอมูลและ 
    การกูคืนขอมูล 

 
1. ประเมินโดยการสอบและ 
    กรณีศึกษา 
2. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานทีไ่ดรับมอบหมาย 
3. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานทีไ่ดรับมอบหมาย   

 
1. ขอสอบและกรณีศึกษา 
 
2. ขอสอบและงานที่ 
    มอบหมาย 
3. ขอสอบและกรณีศึกษา    

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวารอยละ 50 

 
 

ทักษะ (Skill) 
1. การรักษาความปลอดภัยของ 
   ระบบฐานขอมูล 
2. การควบคุมและกําหนดสิทธ์ิการเขาถึง 
    ขอมูลการจัดการขอมูล 
3. การตรวจสอบการเขาถึงและ 
   การใชงานระบบฐานขอมูล 
4. การตรวจสอบการสํารองขอมูลและ 
    ขั้นตอนการกูคืนขอมูล 

 
1. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การใชกรณีศึกษา 
2. ประเมินโดยการสอบปฏิบัติและ 
    การใชกรณีศึกษา 
3. ประเมินโดยการสอบปฏิบัติและ 
    การใชกรณีศึกษา 
4. ประเมินโดยการสอบปฏิบัติและ 
    การใชกรณีศึกษา 

 
1. แบบฝกหัดและกรณีศึกษา 
 
2. แบบทดสอบปฏิบัติและ 
    กรณีศึกษา 
3. แบบทดสอบปฏิบัติและ 
    กรณีศึกษา 
4. แบบทดสอบปฏิบัติและ 
    กรณีศึกษา 

 
มีความถูกตองของ
แบบฝกหัดที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีผล
การประเมิน 
ไมต่ํากวากวา 50 %  

 

คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. มีความซ่ือสัตย 
2. มีความรอบคอบ  
 

 
1. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินจากความสามารถในการ    
    แกปญหาเฉพาะหนา 

 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. แบบประเมินผลงาน 

 
ผลการประเมิน
โดยรวมมีความสําเร็จ
ไมต่ํากวารอยละ 50 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ  
1.3 ตรวจสอบการใช
งานของระบบ
ฐานขอมูล 
 

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการความม่ันคงปลอดภัยของ 
    ระบบฐานขอมูล 
2. หลักการดูแลความปลอดภัยของขอมูล 
    และระบบฐานขอมูล 

 
1. ประเมินโดยการสอบ  
 
2. ประเมินโดยใชกรณีศึกษา  
 

 
1. ขอสอบ 
 
2. กรณีศึกษา 
 

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวารอยละ 50 
 

 

 ทักษะ (Skill) 
1. การควบคุมและกําหนดสิทธ์ิการเขาถึง 
   ขอมูลการจัดการขอมูล  
2. การตรวจสอบการเขาถึงและ 
   การใชงานระบบฐานขอมูล 

 
1. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 
2. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 

 
1. แบบฝกหัดและ  
    แบบทดสอบปฏิบัติ  
2. แบบฝกหัดและ 
   แบบทดสอบปฏิบัต ิ

 
ผานเกณฑคะแนนของ
แบบฝกหัดและการ
สอบปฏิบัติ 
ไมต่ํากวารอยละ 50 

 

 คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. มีความละเอียดรอบคอบ 
 

 
1. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 
 

 
1. แบบฝกหัดและ 
   แบบทดสอบปฏิบัต ิ

 
ผลการประเมิน
โดยรวมมีความสําเร็จ
ไมต่ํากวารอยละ 50 
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1.4 จัดหาและดูแล
รักษาฮารดแวรและ
ซอฟตแวรระบบ
ฐานขอมูล 

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการพื้นฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
    ระบบปฏิบัติการ 
2. หลักการพื้นฐานเก่ียวกับระบบ 
    ฐานขอมูล 
3. หลักการองคประกอบของคอมพิวเตอร  

 
1. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 

 
1. ขอสอบและกรณีศึกษา 
 
2. ขอสอบและกรณีศึกษา 
 
3. ขอสอบและกรณีศึกษา 
 

 
คะแนนผาน 50 % 

 

 ทักษะ (Skill) 
1. การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
    การใชอุปกรณฮารดแวรตางๆ 
2. การใชงานซอฟตแวรระบบฐานขอมูล 
    และซอฟตแวรอ่ืนๆ   
3. การแกปญหาและบํารุงรักษา 

 
1. ประเมินโดยการสอบปฏิบัติและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินโดยการสอบปฏิบัติและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินโดยการสอบปฏิบัติและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 

 
1. สอบปฏิบัติและ 
    แบบประเมินผลงาน 
2. สอบปฏิบัติและ 
    แบบประเมินผลงาน 
3. สอบปฏิบัติและ 
    แบบประเมินผลงาน 

 
มีความถูกตองของ
แบบฝกหัดที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีผล
การประเมิน          
ไมต่ํากวา 70 %  

 

 
 
 
 
 

คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. ทํางานเปนทีม 
 
2. มีมนุษยสัมพันธที่ดี   
 

 
1. ประเมินจากการมีสวนรวม 
    ในกิจกรรมกลุม   
2. ประเมินจากการมีสวนรวม 
    ในกิจกรรมกลุม   

 
1. กิจกรรมกลุมและ 
   แบบประเมินผลงาน 
2. กิจกรรมกลุม 
 

 
ผลการประเมิน
โดยรวมมีความสําเร็จ
ไมต่ํากวา 60 %  
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2. นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
 

สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ  

2.1 วิเคราะห
และออกแบบ
ระบบ  

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการพื้นฐานการวิเคราะห 
    ระบบสารสนเทศ  
2. หลักการของวงจรการพัฒนา 

    ระบบทางธุรกิจ 
3. การกําหนดปญหาและ 

    ศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนา 

   ระบบสารสนเทศ   
4. การวิเคราะหความตองการของผูใช 

 
1. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินโดยใชกรณีศึกษาและ 
    การสอบ 
4. ประเมินโดยใชกรณีศึกษาและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 

 
1. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 
 
2. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 
 
3. กรณีศึกษาและ 
    แบบประเมินผลงาน 
4. กรณีศึกษาและ 
    แบบประเมินผลงาน 

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวารอยละ 50 

 

ทักษะ (Skill) 
1. การใชเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวม 
    ขอมูล 
2. การใชเครื่องมือหรือโปรแกรมวาด 
    ไดอะแกรมการวิเคราะหและ 
    ออกแบบระบบ   

 
1. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 
2. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 

 
1. แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
ปฏิบัติ  
2. แบบฝกหัดและแบบทดสอบ
ปฏิบัติ 
 

 
มีความถูกตองของ
แบบฝกหัดที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีผลการ
ประเมินไมต่ํากวา 70 %  

 

คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. อดทนในการทํางาน  
2. มีความละเอียดถี่ถวน  
 
3. มีความคิดสรางสรรค 
 

 
1. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินจากความสามารถในการ 
    แกปญหาเฉพาะหนา    
3. ประเมินจากความสามารถในการ 
    แกปญหาเฉพาะหนา    

 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. แบบประเมินผลงานและ 
    กิจกรรมกลุม   
3. แบบประเมินผลงานและ 
    กิจกรรมกลุม   

 
ผลการประเมินโดยรวม
มีความสําเร็จ 
ไมต่ํากวา 60 %  
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สมรรถนะ
หลัก 

สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑการประเมิน หมายเหตุ  

2.2 ออกแบบ
ลําดับงาน  
 
 
 
 
 
 
 

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการออกแบบระบบการวิเคราะห 
    ระบบตามลําดับงาน 
2. หลักการวิเคราะหระบบแผนภาพ 
    จําลองระบบ 
3. หลักการปฏิบัติการใชเครื่องมือ 
    ออกแบบจําลองระบบและ 
    การนําเสนอผลการวิเคราะหและ 
    ออกแบบระบบ 

 
1. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินโดยการสอบและกรณีศึกษา 
 

 
1. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 
 
2. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 
 
3. ขอสอบและกรณีศึกษา 
 

 
คะแนนผาน 50 % 
 
 

 

ทักษะ (Skill) 
1. การใชเครื่องมือหรือโปรแกรมวาด 
   ไดอะแกรมการวิเคราะหและ 
   ออกแบบระบบ   
2. การปฏิบัติการใชเครื่องมือออกแบบ 

   จําลองระบบและการนําเสนอผล 

   การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 
1. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 
 
2. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 
 

 
1. แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
   ปฏิบัต ิ
 
2. แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
   ปฏิบัต ิ
 

 
มีความถูกตองของ
แบบฝกหัดที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีผลการ
ประเมินไมต่ํากวา 70 %  

 

คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. อดทนในการทํางาน  
2. ตรงตอเวลา   
 
3. มีความละเอียดถี่ถวน 
 
4. มีความคิดสรางสรรค 

 
1. ประเมินจากความถูกตองของงาน  
2. ประเมินจากความสามารถในการ 
    แกปญหาเฉพาะหนา    
3. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย  
4. ประเมินจากการมีสวนรวมใน 
    กิจกรรมกลุม 

 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. กรณีศึกษา 
 
3. แบบทดสอบปฏิบัติ 
 
4. กิจกรรมกลุม   

 
ผลการประเมินโดยรวม
มีความสําเร็จ 
ไมต่ํากวา 60 %  
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สมรรถนะ
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2.3 ออกแบบ
ฐานขอมูล  

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการออกแบบระบบฐานขอมูล 
 
 2. หลักการออกแบบแผนภาพแสดง 
    ความสัมพันธของขอมูล  

 
1. ประเมินโดยการสอบและงานที่ไดรับ 
    มอบหมาย  
2. ประเมินโดยการสอบและกรณีศึกษา  

 
1. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 
2. ขอสอบและกรณีศึกษา  

 
คะแนนผาน 50 % 

 

 ทักษะ (Skill) 
1. การใชเครื่องมือหรือโปรแกรมออกแบบ 
    แผนภาพฐานขอมูล  
2. การใชเครื่องมือหรือโปรแกรมออกแบบ 
   แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล  

 
1. ประเมินโดยการสอบปฏิบัติและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินโดยการสอบปฏิบัติและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
 

 
1. แบบฝกหัดและ 
    แบบทดสอบปฏิบัติ  
2. แบบฝกหัดและ 
   แบบทดสอบปฏิบัต ิ
 

 
มีความถูกตองของ
แบบฝกหัดที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีผลการ
ประเมินไมต่ํากวา 70 %  

 

 คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. อดทนในการทํางาน 
2. ตรงตอเวลา  
 
3. มีความละเอียดถี่ถวน 
4. มีความคิดสรางสรรค 
 

 
1. ประเมินจากความถูกตองของงาน  
2. ประเมินจากความสามารถในการ 
    แกปญหาเฉพาะหนา    
3. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
4. ประเมินจากการมีสวนรวมใน 
    กิจกรรมกลุม   

 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. กรณีศึกษา 
 
3. แบบทดสอบปฏิบัติ 
4. กิจกรรมกลุม   

 
ผลการประเมินโดยรวม
มีความสําเร็จ 
ไมต่ํากวา 60 %  
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2.4 ออกแบบ
หนาจอและ / 
หรือรายงาน  

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการออกแบบตามการวิเคราะห 
    ความตองการของผูใช 
2. หลักการออกแบบหนาจอระบบ  
3. หลักการออกแบบรายงาน  

 
1. ประเมินโดยการสอบ  
 
2. ประเมินโดยใชกรณีศึกษา  
3. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย  

 
1. ขอสอบ 
 
2. กรณีศึกษา   
3. แบบประเมินผลงาน 

  

 ทักษะ (Skill) 
1. การใชเครื่องมือในการออกแบบหนาจอ 
 
2. การใชเครื่องมือในการออกแบบ 
   รายงาน  

 
1. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 
2. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 

 
1. แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
    ปฏิบัต ิ
2. แบบฝกหัดและแบบทดสอบ 
    ปฏิบัต ิ

 
คะแนนผาน 50 % 

 

 คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. มีความละเอียดถี่ถวน 
2. มีความคิดสรางสรรค  

 
1. ประเมินจากความถูกตองของงาน 
2. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย  

 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. กรณีศึกษา 
 

 
มีความถูกตองของงานที่
ไดรับมอบหมาย 
โดยมีผลการประเมิน 
ไมต่ํากวา 70 %  
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2.5 การพัฒนา
ระบบ 

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการในการเขียนหรือพัฒนาระบบ 
2. หลักการในการออกแบบระบบ 
3. หลักการในการดําเนินงานพัฒนาระบบ 
4. หลักการใชงานระบบฐานขอมูล  

1. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย  
2. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
4. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 

 
1. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 
2. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน   
3. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน   
4. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน  

 
คะแนนผาน 50 % 
 

 

 ทักษะ (Skill) 
1. การใชภาษาคอมพิวเตอรในการพัฒนา 
   ระบบ  
2. การใชเครื่องมือหรือซอฟตแวรในการ 
    พัฒนาระบบ 
3. การใชเครื่องมือหรือซอฟตแวรในการ 
   สรางฐานขอมูล 

 
1. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

 
1. แบบประเมินผลงาน   
 
2. แบบประเมินผลงาน   
 
3. แบบประเมินผลงาน   

 
มีความถูกตองของงานที่
ไดรับมอบหมาย โดยมี
ผลการประเมิน 
ไมต่ํากวา 70 % 

 

 คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. อดทนในการทํางาน 
2. ตรงตอเวลา  
 
3. มีความละเอียดถี่ถวน 
 
4. มีความคิดสรางสรรค 

 
1. ประเมินจากความถูกตองของงาน  
2. ประเมินจากความสามารถในการ 
    แกปญหาเฉพาะหนา    
3. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย  
4. ประเมินจากการมีสวนรวมใน 
    กิจกรรมกลุม   

 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. กรณีศึกษา 
 
3. แบบทดสอบปฏิบัติ 
 
4. กิจกรรมกลุม   

 
ผลการประเมินโดยรวม
มีความสําเร็จ 
ไมต่ํากวา 60 %  
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2.6 ทดสอบ
ระบบ 
 
 
 
 
 

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการในการนําระบบไปใชงาน 
2. ลักการทวนสอบและทดสอบระบบ 
3. หลักการในการประเมินระบบ 

 
1. ประเมินโดยการสอบ  
2. ประเมินโดยใชกรณีศึกษา  
3. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

 
1. ขอสอบ 
2. กรณีศึกษา   
 

 
คะแนนผาน 50 % 
 

 

ทักษะ (Skill) 
1. การใชงานระบบ 
2. การทวนสอบและทดสอบระบบ 
3. การประเมินระบบและการให 
   ขอเสนอแนะ แกไขในตัวระบบ   

 
1. ประเมินโดยทําแบบฝกหัด  
2. ประเมินโดยการทําขอสอบ 
3. ประเมินโดยทําแบบฝกหัด 
 

 
1. แบบฝกหัด  
2. แบบทดสอบปฏิบัติ 
3. แบบฝกหัด  
 

 
มีความถูกตองของ
แบบฝกหัดที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีผลการ
ประเมินไมต่ํากวา 70 %  

 

คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. อดทนในการทํางาน 
2. ตรงตอเวลา  
 
3. มีความละเอียดถี่ถวน 
 
4. มีความคิดสรางสรรค 
 

 
1. ประเมินจากความถูกตองของงาน 
2. ประเมินจากความสามารถในการ 
    แกปญหาเฉพาะหนา    
3. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย  
 
4. ประเมินจากการมีสวนรวมใน 
    กิจกรรมกลุม   

 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. กรณีศึกษา 
 
3. แบบทดสอบปฏิบัติ 
 
4. กิจกรรมกลุม   

 
ผลการประเมินโดยรวม
มีความสําเร็จ         
ไมต่ํากวา 60 %  
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3. นักพัฒนาเว็บประยุกตทางธุรกิจ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

3.1 กําหนดวัตถุประสงค  
ขอบเขต และวางแผนการ
พัฒนาเว็บ 

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการพื้นฐานการวิเคราะห 
    การพัฒนาเว็บ 
2. หลักการของวงจรการพัฒนาเว็บ 

    ทางธุรกิจ 
3. การกําหนดปญหาและศึกษาความ 

    เปนไปไดของการพัฒนาเว็บ 
4. การวิเคราะหความตองการของผูใช 
 

 
1. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินโดยใชกรณีศึกษาและ 
    การสอบ 
4. ประเมินโดยใชกรณีศึกษาและ 
   งานที่ไดรับมอบหมาย 

 
1. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 
 
2. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 
 
3. กรณีศึกษาและแบบประเมินผลงาน 
 
4. กรณีศึกษาและแบบประเมินผลงาน 

 
ผานเกณฑคะแนน 
ไมต่ํากวา 
รอยละ 50 
 

 

ทักษะ (Skill) 
1. การใชเครื่องมือสําหรับ 
    เก็บรวบรวม ขอมูล 
2. การใชเครื่องมือหรือโปรแกรมวาด 
    ไดอะแกรมการวิเคราะหและ 
    ออกแบบระบบ   

 
1. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 
2. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 

 
1. แบบฝกหัดและ 
    แบบทดสอบปฏิบัติ  
2. แบบฝกหัดและ 
   แบบทดสอบปฏิบัต ิ
 

 
มีความถูกตองของ
แบบฝกหัดที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมี
ผลการประเมิน       
ไมต่ํากวา 70 %  

 

คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. อดทนในการทํางาน  
2. มีความละเอียดถี่ถวน  
 
3. มีความคิดสรางสรรค 
 

 
1. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย    
2. ประเมินจากความสามารถใน 
    การแกปญหาเฉพาะหนา    
3. ประเมินจากความสามารถใน 
    การแกปญหาเฉพาะหนา    

 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. แบบประเมินผลงานและ 
    กิจกรรมกลุม   
3. แบบประเมินผลงานและ 
    กิจกรรมกลุม   

 
ผลการประเมิน
โดยรวมมี
ความสําเร็จ        
ไมต่ํากวา 60 %  
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3.2 วิเคราะหและจัด
โครงสรางฐานขอมูล   
 
 
 
 
 
 
 

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการออกแบบฐานขอมูล 
 
2. หลักการวิเคราะหการใชฐานขอมูล 
 
3. หลักการปฏิบัติการใชเครื่องมือ 
    ออกแบบฐานขอมูล 

 
1. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินโดยการสอบและ 
    กรณีศึกษา 

 
1. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 
 
2. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 
 
3. ขอสอบและกรณีศึกษา 
 

 
คะแนนผาน 50 % 
 
 

 

ทักษะ (Skill) 
1. การใชเครื่องมือหรือโปรแกรมวาด 
    ไดอะแกรมการวิเคราะหและ 
    ออกแบบฐานขอมูล 
2. การปฏิบัติการใชเครื่องมือใน 
   สรางฐานขอมูล 

 
1. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 
 
2. ประเมินโดยทําแบบฝกหัดและ 
    การสอบปฏิบัติ 

 
1. แบบฝกหัดและ 
    แบบทดสอบปฏิบัต ิ
 
2. แบบฝกหัดและ 
    แบบทดสอบปฏิบัต ิ

 
มีความถูกตองของ
แบบฝกหัดที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมี
ผลการประเมิน       
ไมต่ํากวา 70 %  

 

คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. อดทนในการทํางาน  
2. ตรงตอเวลา   
 
3. มีความละเอียดถี่ถวน 
 
4. มีความคิดสรางสรรค 

 
1. ประเมินจากความถูกตองของงาน  
2. ประเมินจากความสามารถใน 
    การแกปญหาเฉพาะหนา    
3. ประเมินจากงานที่ไดรับ 
    มอบหมาย  
4. ประเมินจากการมีสวนรวมใน 
    กิจกรรมกลุม  
 
 

 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. กรณีศึกษา 
 
3. แบบทดสอบปฏิบัติ 
 
4. กิจกรรมกลุม  

 
ผลการประเมิน
โดยรวมมี
ความสําเร็จ        
ไมต่ํากวา 60 % 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

3.3 การเตรียมขอมูลและ
ออกแบบหนาเว็บ  

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการออกแบบหนาเว็บ 
  
2. หลักการใชเครื่องมือในการออกแบบ 
     หนาเว็บในดานกราฟก 
 3. หลักการใชเครื่องมือในการออกแบบ 
     หนาเว็บ และการเชื่อมโยงของขอมูล 
     ในการพัฒนาเว็บ 

 
1. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย  
2. ประเมินโดยการสอบและ 
   กรณีศึกษา 
3. ประเมินโดยการสอบและ  
   งานที่ไดรับมอบหมาย  
 

 
1. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 
 
2. ขอสอบและกรณีศึกษา 
 
3. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 

 
คะแนนผาน 50 % 

 

 ทักษะ (Skill) 
1. การใชเครื่องมือหรือโปรแกรม 
    ในการออกแบบหนาเว็บ 
2. การใชเครื่องมือหรือโปรแกรมออกแบบ 
    แผนภาพแสดงความสัมพันธของขอมูล 
3. การใชเครื่องมือหรือโปรแกรมกราฟก  
    ออกแบบหนาเว็บ  

 
1. ประเมินโดยการสอบปฏิบัติและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินโดยการสอบปฏิบัติและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินโดยการสอบปฏิบัติและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 

 
1. แบบฝกหัดและ 
    แบบทดสอบปฏิบัติ  
2. แบบฝกหัดและ 
    แบบทดสอบปฏิบัต ิ
3. แบบฝกหัดและ 
   แบบทดสอบปฏิบัต ิ

 
มีความถูกตองของ
แบบฝกหัดที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมี
ผลการประเมิน       
ไมต่ํากวา 70 %  

 

 คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. อดทนในการทํางาน 
2. ตรงตอเวลา  
 
3. มีความละเอียดถี่ถวน 
 
4.มีความคิดสรางสรรค 

 
1. ประเมินจากความถูกตองของงาน  
2. ประเมินจากความสามารถใน 
    การแกปญหาเฉพาะหนา    
3. ประเมินจากงานที่ไดรับ 
    มอบหมาย  
4. ประเมินจากการมีสวนรวมใน 
    กิจกรรมกลุม   

 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. กรณีศึกษา 
 
3. แบบทดสอบปฏิบัติ 
 
4. กิจกรรมกลุม   

 
ผลการประเมิน
โดยรวมมี
ความสําเร็จ        
ไมต่ํากวา 60 %  
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะยอย แนวทางการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 
เกณฑการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

3.4 การพัฒนา  
และทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู (Knowledge)  
1. หลักการในการเขียนหรือพัฒนาเว็บ 
 
2. หลักการในการออกแบบเว็บ 
 
3. หลักการในการดําเนินงานพัฒนาเว็บ 
 
4. หลักการใชงานระบบฐานขอมูล  

 
1. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย  
2. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
3. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 
4. ประเมินโดยการสอบและ 
    งานที่ไดรับมอบหมาย 

 
1. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน 
 
2. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน   
 
3. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน   
 
4. ขอสอบและแบบประเมินผลงาน   

 
คะแนนผาน 50 % 

 

 ทักษะ (Skill) 
1. การใชภาษาคอมพิวเตอร 
    ในการพัฒนาเว็บ 
2. การใชเครื่องมือหรือซอฟตแวร 
    ในการพัฒนาเว็บ 
3. การใชเครื่องมือหรือซอฟตแวร 
    ในการสรางฐานขอมูล 

 
1. ประเมินจากงานที่ไดรับ 
    มอบหมาย 
2. ประเมินจากงานที่ไดรับ 
    มอบหมาย 
3. ประเมินจากงานที่ไดรับ 
    มอบหมาย 

 
1. แบบประเมินผลงาน   
 
2. แบบประเมินผลงาน   
 
3. แบบประเมินผลงาน   

 
มีความถูกตอง ของ
งานที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมี
ผลการประเมิน       
ไมต่ํากวา 70 % 

 

 คุณลักษณะ (Characteristics /Traits) 
1. อดทนในการทํางาน 
2. ตรงตอเวลา  
 
3. มีความละเอียดถี่ถวน 
4. มีความคิดสรางสรรค 

 
1. ประเมินจากความถูกตองของงาน  
2. ประเมินจากความสามารถใน 
    การแกปญหาเฉพาะหนา    
3. ประเมินจากงานที่ไดรับ  
4. ประเมินจากการมีสวนรวมใน 
    กิจกรรมกลุม   

 
1. แบบประเมินผลงาน 
2. กรณีศึกษา 
 
3. แบบทดสอบปฏิบัติ 
4. กิจกรรมกลุม   

 
ผลการประเมิน
โดยรวมมี
ความสําเร็จ        
ไมต่ํากวา 60 %  
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