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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

0700
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in
Business Computer

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
B.B.A. (Business Computer)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

3. วิชาเอก
ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 34 (5/2559) วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2559
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 119(3/2560) เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่วา่ เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

พนักงานสนับสนุนระบบงานด้านคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
นักพัฒนาระบบ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผูป้ ระกอบการธุรกิจส่วนตัว
พนักงานสนับสนุนงานบริหารทั่วไป

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลา
เลขบัตรประจาตัว
ชื่อ – สกุล
ดับ
ประชาชน
1 นายธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา 3-5606-004xx-xx-x

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

2

นางสาวสมพร สายปัญญา

3-5708-001xx-xx-x

อาจารย์

3

นางสาวสุดารัตน์ อาจหาญ

5-5607-900xx-xx-x

อาจารย์

4

นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร

3-6701-003xx-xx-x

อาจารย์

5

นางสาวนภา ราชตา

1-5799-000xx-xx-x

อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม.
วส.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิตปิ ระยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชา

ปี
2549
2542
2547
2544
2553
2548
2555
2547
2552
2548
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมและผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(Digital Economy) ที่มุ่งเน้นการนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะปรับเปลี่ยนประเทศสู่รูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง
ยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อนาไปต่อยอดเพิ่มมูลค่ า สร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
ทั้งนี้ ปัจจุบันหน่ว ยงานภาครัฐ บาลยังประสบอุป สรรคในการพัฒนาขี ดความสามารถเชิง
ดิจิทัล โดยจากมุมมองและเสียงสะท้อนของภาคหน่วยงานภาครัฐ สามารถจาแนกปัญหาหลักของการ
พัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ได้ 5 ประการ ได้แก่ 1) แนวทางการพัฒนาภาครัฐของไทยสู่รัฐบาล
ดิจิทัลของทุกหน่วยงาน 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ “ต่างคนต่างทา” 3) งบประมาณที่
ได้ รั บ ไม่ ต่ อ เนื่ อ งเป็ น รู ป ธรรม 4) ปั ญ หาบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสม และ 5) กฎหมายรองรับการดาเนินงานอิเล็กทรอนิกส์
จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าว จึงจาเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจน
เกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางในการพั ฒ นาประเทศในทุ ก ระดั บ สอดคล้ อ งกั น ประกอบมี อ งค์ ป ระกอบของ
ยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถ
ของประเทศ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป
ทั้งนี้ จากเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่สามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
กระบวนการดาเนินงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินงาน การเพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร และสร้ างความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับองค์กรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก นั่นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศ ถือเป็นส่วนประกอบอันสาคัญต่อความสาเร็จของธุรกิจและองค์กรในยุคปัจจุบัน ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแปรสาคัญที่ทาให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจาก
ระบบเศรษฐกิจแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก การเชื่อมโยงของเครือข่ายสารสนเทศก่อให้เกิดสังคมโลกา
ภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจากัดภายในประเทศ เกิดการกระจายเป็นเศรษฐกิจโลกที่ทุก
ประเทศมีการเชื่อมโยงกันในการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าบริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
ดังนั้นการที่ประเทศไทยต้องเปิดเสรีทางการค้าโดยมีข้อผูกพันกับองค์กรต่างประเทศ รวมถึง
ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เช่น WTO, EU, AFTA, APEC, ASEAN, AEC หรือกลุ่มเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจจึงเป็นเหตุผลสาคัญที่องค์กรต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
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ใช้ในการดาเนินงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้แข่งขันได้ในเวทีโลก ทั้งด้านการวางแผน
การตัดสินใจและการดาเนินงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและรับทราบข้อมูล
ข่าวสารเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จากความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ทาให้เกิดคาถามมากมาย เช่น ประเทศไทยมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนหรือไม่ การเตรียมความพร้อมพลเมืองไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558 มีความพร้อม
เพียงใด การศึกษาจึงมีส่วนช่วยในการค้นหาคาตอบซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กับการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมียุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มเี สถียรภาพบนฐานความรู้
พัฒนาให้ไ ทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริก ารในภูมิภาคอาเซีย นบนฐานปัญญา นวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบจากนโยบายและวิสัย ทัศน์ที่ประเทศมุ่งสร้างความร่วมมือและเครื อข่ายในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก ส่งผลให้การเข้าถึงเทคโนโลยีและการพัฒนาการสื่อสาร กลายเป็นเรื่องจาเป็นและมี
ความส าคั ญ ความก้ า วหน้า ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารที่ท าให้สั งคมโลก สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงด้วยระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วั ฒ นธรรมอย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ในยุ ค แห่ ง โลกที่ ไ ร้ พ รมแดน การเผยแพร่ ค วามคิ ด ความเชื่ อ และ
พฤติกรรมของสังคมหนึ่งไปสู่อกี สังคมหนึ่งที่เกิดขึน้ อย่างสะดวก รวดเร็วและสม่าเสมอ ซึ่งส่งผลกระทบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสังคมผู้รับได้ด้วย ดังจะเห็นได้จากตั วอย่างของความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ทาให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มหรือระหว่างประเทศเป็นไป
อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่ว ถึงก่อให้เกิดสื่อทางสังคม (Social Media) ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คน
หลากหลายประเภทจนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม (Social Network) หรือสังคมออนไลน์ขนึ้
จากลักษณะเด่นของสื่อทางสังคมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และในประเด็นนี้เป็นปัจจัยหลักที่ทาให้วงการธุรกิจให้ความสาคัญกับสังคมออนไลน์เป็นอย่าง
มากเพราะเป็นช่องทางที่ทรงอานุภาพเป็นอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์และทาการตลาด
อย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ ว่ า ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารจะให้
คุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติแต่ในอีกด้านหนึ่งก็กลับเป็นภัยคุกคามอย่างมหันต์ด้วย
เช่นกัน การใช้อินเทอร์เน็ตในการแพร่ขยายข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนอาจทาให้การดูแลและป้องกัน
เด็ก และวั ยรุ่นจากค่านิย มที่ไม่พึงประสงค์เ ป็นไปอย่างลาบากมากขึ้น เนื่องจากประเทศชาติยังขาด
มาตรการที่เป็นระบบในการควบคุมดูแลการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์
เหล่านี้อาจกระทบต่อจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจาเป็นต้อง
ให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มวัยที่กาลังศึกษา รวมทั้ง
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การเสริมสร้างศีลธรรมและสานึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดาเนินชีวิตด้วยความ
เพี ย ร อัน จะเป็น ภูมิ คุ้ มกั นในตัว ที่ดี ใ ห้พ ร้อ มเผชิ ญ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิด ขึ้น ทั้ งในระดับ ครอบครั ว
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เป็น
พื้นฐานสาคัญยังมีไม่เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงมีความจาเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรที่มีศักยภาพและก้าวทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยต้องเน้นและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่คานึงถึงศีลธรรมและคุณธรรม รวมไปถึงจริยธรรมทางวิชาชีพจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่และการดาเนินชีวติ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปในแนวทางที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม เพื่อรองรับการแข่งขันทาง
ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดวัตถุประสงค์รว่ มที่ครอบคลุมพันธกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่
12.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นสิ ิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทา
และเป็นคนดีของสังคม
12.2.2 ทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน
12.2.3 บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมูเ่ พื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
12.2.4 ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล
12.2.5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจึ ง มุ่ ง เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งท ากิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้และบริการแก่สังคม
เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ทางานได้ทุกแห่งทั่วโลก
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
121211
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
122131
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
122220
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Production and Operations Management
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124131
126100
128120

การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
หลักการตลาด
Principle of Marketing

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์
100004
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
100007
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
1(1-0-2)

3(3-0-6)

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
222121
การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Project Management
222122
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
3(2-2-5)
มนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction Design
229221
แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Concepts of Multimedia Design
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
221110
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Fundamental Information Technology in Business
221204
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Design and Development
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13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/
ผู้อานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่
กาหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรีย นการสอน หมวดวิชาศึก ษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิ ชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อานวยการ เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จั ด ให้ มี ก ลไกการบริ ห ารจั ด การรายวิ ช าเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าและอาจารย์ ผู้
ประสานงานรายวิชาและจัดระบบการบริหารจัดการโดยการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาคือทาหน้าที่ประสานงาน/ ช่วยประสานงานกับ
อาจารย์ ผู้ ส อนในสาขาวิ ช าและอาจารย์ ผู้ แ ทนจากสาขาวิ ช า/คณะวิ ช าอื่ น หรื อ สถาบั น ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรีย นและสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา รวมทั้งจัดทารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อเป็น
มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรีย นการสอนให้สอดคล้องกับ มาตรฐานของการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
บู ร ณาการความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศอย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ การจั ด การและ
การบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ
1.2 ความสาคัญ
หลัก สูตรบริหารธุ รกิ จบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นให้
บัณฑิตมีความรูแ้ ละความเข้าใจในหลักการของศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู่
ไปกับศาสตร์ทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อที่ผู้เรียนสามารถที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อ สารสมั ย ใหม่ ม าประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นงานด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สังคมและท้องถิ่น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ ที่มคี ุณสมบัติ ดังนี้
1.3.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและองค์กร
1.3.2 มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูง
1.3.3 มีทักษะด้านการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใ ช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และ
ปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อกาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3.4 รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ
พัฒนาสังคมได้
1.3.5 มีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร และสามารถทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่นื ได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ธุรกิจให้มมี าตรฐานตามเกณฑ์ที่
สกอ. กาหนด

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการและ
สมาคมคอมพิวเตอร์ IEEEและ
ACM โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและ
ผูท้ รงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีสว่ นร่วม
1.2 มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการสู่
2.1จัดทาแผนการสรรหาและ
อาจารย์มอื อาชีพ และมีคุณวุฒิตาม พัฒนาบุคลากร
เกณฑ์มาตรฐาน
2.2สนับสนุนให้อาจารย์เข้า
ร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้
2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

3.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างฐานการวิจัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1.1 หลักสูตรผ่านการ
เห็นชอบจาก สกอ.
1.2 จานวนการได้งานทา
ของบัณฑิต

2.1 จานวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิตามเกณฑ์
มาตรฐาน
2.2 แบบฟอร์มบันทึก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
2.3 รายงานประจาปีรายชื่อ
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑ์ที่สามารถขอ
ตาแหน่งทางวิชาการได้
3.1สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย 3.1 จานวนอาจารย์ที่ทา
3.2จัดให้มกี ารพัฒนา
วิจัย
ศักยภาพอาจารย์ในการทา
3.2จานวนผลงานวิจัยที่
วิจัย
ได้รับการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 พืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์
2.3.3 พืน้ ฐานด้านการคิดเชิงตรรกะ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพืน้ ฐานความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการคิด
เชิงตรรกะก่อนเปิดภาคเรียน
2.4.2 จัดหลักสูตรอบรมเสริมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และการคิดเชิงตรรกะให้นิสติ
ในระหว่างภาคการศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

2560
12,255,126
12,255,126
1,700,000
300,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
2,040,000
16,699,126

2561
12,990,433
12,990,433
1,800,000
400,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
2,150,000
17,640,433

ปีงบประมาณ
2562
13,725,740
13,725,740
1,900,000
500,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
2,256,000
18,581,740

2563
13,725,740
13,725,740
2,000,000
600,000
1,000,000
400,000
800,000
800,000
2,300,000
18,825,740

2564
13,800,000
13,800,000
2,000,000
600,000
1,000,000
400,000
800,000
800,000
2,300,000
18,900,000

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 30,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ างหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ นหมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ องกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ มคอ.1

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกนทางธุรกิจ
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
2.3 วิชาเลือก
2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
30
42
15
12
9
6

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
จานวน
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
30
46
15
15
9
7
9
6
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
127(1)

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกนทางธุรกิจ
จานวน
100004
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
121211
การเงินธุรกิจ
Business Finance
122131
หลักการจัดการ
Principles of Management
122220
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
124131
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
126100
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
128120
หลักการตลาด
Principle of Marketing
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

91 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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221101
221110

English for Specific Purposes
คณิตศาสตร์และสถิตธิ ุรกิจ
3(2-2-5)
Business Mathematics and Statistics
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Fundamental Information Technology in Business

2.2 วิชาเฉพาะด้าน
จานวน
46 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ จานวน 15 หน่วยกิต
221203
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Information System
221301
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทางธุรกิจ 3(2-2-5)
Business System Analysis and Design
221390
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
1(0-3-2)
Project in Business Computer I
221402
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2-5)
Business Computer Security
221490
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
2(0-6-3)
Project in Business Computer II
222122
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
3(2-2-5)
มนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction Design
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
จานวน 15 หน่วยกิต
221201
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
3(2-2-5)
Application Software Packages
221204
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Design and Development
221302
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Technology for Business Application
221303
ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
221401
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Architecture
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2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ จานวน 9 หน่วยกิต
221103
โครงสร้างข้อมูลและพืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
Data Structure and Introduction to Programming
221202
การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Application Development
221205
การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Web-Programming in Business
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
จานวน 7 หน่วยกิต
100007
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1 (1-0-2)
Computer Laws and Ethics
221102
ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Logical Thinking and Problem Solving in Business
221304
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Network Approach in Business
2.3 วิชาเลือก
จานวน
9 หน่วยกิต
โดยให้เลือกรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต้องไม่เกิน 2 กลุ่ม ต่อไปนี้
2.3.1 กลุ่มระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
221311
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(2-2-5)
Finance Information System
221312
ระบบสารสนเทศเพื่องานทางด้านโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Information System for Logistics
221313
หัวข้อปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)
Current Topics in Business Management System
222121
การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Project Management
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2.3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
221321
คลังข้อมูลทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Data Warehouse for Business
221322
การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Mining for Business Application
221323
การวิเคราะห์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Analytics
221324
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและ
3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Current Topics in Business Analytics and Application
229221
แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Concepts of Multimedia Design
2.3.3 กลุ่มซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์การ
221331
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี 3(2-2-5)
Application Software in Finance and Accounting
221332
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Application Software in Human Resource
221333
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการผลิต
3(2-2-5)
Application Software in Production
221334
หัวข้อปัจจุบันด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์
3(2-2-5)
เพื่องานธุรกิจในองค์การ
Current Topics in Business Application and Software
2.3.4 กลุ่มเทคโนโลยีประยุกต์สาหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม
221341
เทคโนโลยีส่อื ประสม
3(2-2-5)
Multimedia Technology
221342
บทเรียนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และนวัตกรรม 3(2-2-5)
Mobile Learning and Innovation
221343
พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronics Commerce
221344
ระบบจัดการเนื้อหาทางด้านธุรกิจ
3(2-2-5)
Content Management System in Business
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221345

หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีประยุกต์
3(2-2-5)
สาหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม
Current Topics in Web Application and Innovation

2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม จานวน
221491*
การฝึกงาน
Professional Training
*
221492
สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สาม ารถเลื อกเรี ย น รายวิ ช าที่ เ ปิ ด ส อนในม หาวิ ท ยา ลั ย พะเ ยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
1 หน่วยกิต
221391
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Preparation for Business Computer Professional Experience
(ไม่นับหน่วยกิต)
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
122131 หลักการจัดการ
Principles of Management
221101 คณิตศาสตร์และสถิตธิ ุรกิจ
Business Mathematics and Statistics
221102 ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
Logical Thinking and Problem Solving in Business
รวม

001103
004101
100004
128120
221110
221103

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
หลักการตลาด
Principles of Marketing
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in Business
โครงสร้างข้อมูลและพืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
Data Structure and Introduction to Programming
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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001204
002202
004201
126100
221201
221202

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
Applications Software Packages
การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ
Object-Oriented Application Development
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
002201
003201
124131
221203
221204
221205

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Database Design and Development
การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ
Web-Programming in Business
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
121211
146200
221301
221302
221303
222122

122220
221304
221390
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

การเงินธุรกิจ
Business Finance
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทางธุรกิจ
Business System Analysis and Design
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application
ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction Design
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการผลิตและการปฎิบัติการ
Production and Operations Management
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
Computer Network Approach in Business
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
Project in Business Computer I
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต
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221401
221402
221490
100007
221391
xxxxxx
xxxxxx

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
Enterprise Architecture
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
Information security
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
Project in Business Computer II
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Preparation for Business Computer Professional Experience
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-6-3)
1 (1-0-2)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
221491

การฝึกงาน *
Professionl Training
221492
สหกิจศึกษา *
Co-operation Education
รวม
หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญ
จากการฟั งและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะการใช้
ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
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001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอัง กฤษด้ านการฟั ง พูด อ่ าน เขีย น คาศัพ ท์แ ละไวยกรณ์ ใ นการสื่ อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไ ม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and
sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for
further study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิท ธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมือ งในสังคมทุก ระดั บ จิตอาสา สานึ ก สาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
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002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชี วิตประจาวัน
การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเ คราะห์แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่อ สุ ขภาพ ผลิต ภั ณฑ์ สุ ขภาพในชีวิ ต ประจาวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลัง กาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าใน
ชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste processing and
environmental saving
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004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด
เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒนธรรมไทย ทัก ษะการพูดในที่ชุมชน คุ ณลัก ษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลัก ษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
100004 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างกฎหมายกั บ ธุ รกิ จ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ รู ป แบบการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ และกฎหมายสาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษีอากร
Relation between the legal with business, the course provides an understanding of the nature of
public law and the regulation of business and of the basic principles which control business practice; topics
include important laws, intellectual law, labor law, and taxation
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100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1 (1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบี ยบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคมออนไลน์ กฏหมายทรั พย์สิ นทางปัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล
Regulations, rules, ethics, online social network etiquette, intellectual property law, law of
information and communication technology in Thailand and international
121211 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การ
จัดหาเงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงินตาม
เวลา งบลงทุน ต้นทุนของเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Introduction to business finance, financial statement analysis, short-term financing, longterm financing, accounts receivable management, inventory management, time value of money,
capital budgeting, cost of capital, dividend policy
122131 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความหมายและความสาคัญของการจัดการ องค์ประกอบของการจัดการทั่วไป ลักษณะโครงสร้าง
ขององค์การธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหารทุกด้าน การวางแผน การจัดองค์การ
การสรรหาบุคคล การสั่งการ และการควบคุม การบรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้ ด้วยกิจกรรมของการ
จัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการวางระบบการบริหารงานสมัยใหม่
Meaning and significance of management, general management component, structure of
business organization, administration principles and essential function of whole administrative section for
instance planning, organizing, staffing, directing and controlling, attained goals and policy by management
activities and enhancing efficiency and effectiveness by advanced administration system
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122220 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Production and Operations Management
ความหมายของการผลิตและปฏิบัติการ กิจกรรมและขั้นตอนของการทาธุรกิจ หน้าที่และความ
รับผิดชอบพื้นฐานของผู้บริหารการผลิต การวางแผนกาลังการผลิต การเลือกทาเลที่ตั้ง การวางแผนผัง
กระบวนการผลิ ต การวางแผนการผลิ ตรวม การวางแผนและบริ หารโครงการ การจั ดซื้ อและระบบ
คลังสินค้า การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ และการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการวาง
แผนการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and operation meaning, activity and steps of business creation, basic function and
responsibility of production executive, capacity planning, location selection, layout planning of production
processing, aggregate planning, project management and planning, purchasing and warehouse system,
material requirement planning, quality control, and analysis and tackling of production and operation
planning
124131 การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
ความหมายและวัตถุ ป ระสงค์ของการบัญ ชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญ ชี
กรอบ
แนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินและการนาเสนองบการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลักการบัญชีคู่ วงจรบัญชี งบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน สาหรับกิจการบริการ กิจการซื้อขาย
สินค้า การบัญชีสาหรับธุรกิจอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบสาคัญ
Definitions and objectives of accounting, benefits of accounting information, conceptual framework
for financial reporting and presenting financial statement, principles and recording transactions in
double entry system, profit and loss statement, statement of financial position for service,
merchandising businesses, accounting for industrial business, special journal, vouching system

32

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคาโดยอุปสงค์
อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกั บพฤติกรรมผู้บริโภค
ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงิน
เฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ
Definition, importance of economics, economic systems, demand and supply, demand and
supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior theory, production
and production cost, national income, money and banking, monetary and fiscal policies, inflation and
deflation, international trade
128120 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principle of Marketing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภค การวิจัยตลาด การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factors affecting market
system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting target markets, consumer
behavior, market research, usability of marketing tool in business
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills related to
students’ discipline
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221101 คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Mathematics and Statistics
จานวนเต็มและเศษส่วน การคานวณและลาดับในการคานวณ ร้อยละและการประยุกต์ใช้ สมการ
และอสมการ การประยุ กต์ ของสมการเส้ นตรงทางเศรษฐศาสตร์และธุ รกิ จ ความหมาย ขอบเขตและ
ประโยชน์ของสถิติทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
Integer number and fraction number, mathematic operations and order of operations, percent and
their applications, equations and inequalities, equations of a straight line and their applications in
economics and business, definition and advantages of statistics in business, fundamental of data analysis,
estimation and testing hypotheses
221102 ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Logical Thinking and Problem Solving in Business
ความหมาย โครงสร้างความรู้ การพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและลาดับขั้นตอน การคิดเชิง
ระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ เทคนิคและเครื่องมือในการคิดเพื่อการตัดสินใจ พื้นฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ ผัง
งาน โครงสร้างควบคุมแบบลาดับ โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบทาซ้า
Meaning, body of knowledge, skills development in reasonable and sequential thinking,
systematic thinking, analytical thinking, logical thinking techniques and tools, introduction to
business analysis, flowchart, sequence control structure, selection control structure, repetition
control structure
221103 โครงสร้างข้อมูลและพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Data Structure and Introduction to Programming
ความหมาย ประเภทโครงสร้างข้อมูล การสร้างและการจัดการโครงสร้างข้อมูล ความรู้เบื้องต้นการ
เขียนโปรแกรม ภาษา ตัวแปรและชนิดข้อมูล การดาเนินการ การรับและแสดงข้อมูล คาสั่งควบคุมการ
ทางาน การฝึกเขียนโปรแกรม
Meaning, types of data structure, data creation and data management, fundamental of
programming, language, variable and data types, operation, input and output, control statement, practical
programming
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221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Fundamental Information Technology in Business
เทคโนโลยี สารสนเทศขั้ นพื้ นฐาน ระบบอิ นเทอร์ เน็ ต เครื่ องมื อการสื บค้ นข้ อมู ล พื้ นฐานการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ และโปรแกรมการ
นาเสนองานในงานธุรกิจ จริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดาเนินการธุรกิจ
Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to operation
system software application, word processing program, spreadsheet program, and presentation
program in business, etiquette in using computer system for operating business
221201 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
3(2-2-5)
Application Software Packages
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป การจัดการและการใช้เอกสารร่วมกัน การออกแบบเอกสาร
และการสร้างการอ้างอิงขั้นสูง การจัดการและการใช้ตารางงานร่วมกัน การใช้รูปแบบที่กาหนดเองและเค้า
โครง การสร้าง สู ตร แผนภู มิและตารางงานขั้ นสูง สร้ างงานนาเสนอ การจั ดตกแต่งการเปลี่ ยนภาพ
ภาพเคลื่อนไหว และการนาเสนองานขั้นสูง
Application of software package and document sharing advance document design create
advanced references manage and share workbook how to use custom template and layout create
advanced charts and table create advanced formula create a presentation apply transitions and
animations advance presentations
221202 การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Application Development
แนวคิดเชิงวัตถุ การโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและการซ่อน
ข้อมูล การสืบทอดคุณสมบัติ การพ้องรูป การออกแบบและสร้างส่วนต่อประสาน
Concept of object-oriented, object-oriented programming, class and object, attribute, method,
encapsulation and information hiding, inheritance, polymorphism, graphic user interface design and
development
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221203 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Information System
แนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ แนวโน้มของระบบสารสนเทศ บุคลากรด้านสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช้ระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ
Introduction to business information system concept, component and type of business information
system, trends in information system, personnel in information system, implementation of information
system, how to use information systems to support business processes
221204 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Design and Development
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล แนวคิดของระบบจัดการฐานข้อมูล
สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการนอมัลไลซ์
การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ฝึกปฎิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Definition, importance, component of database system, database management system concept,
database management system architecture, data model, relational database, normalization process,
database design, database management system language, database system development practice
221205 การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Web-Programming in Business
หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ กระบวนการพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การเขียน
โปรแกรมฝัง่ ลูกข่าย การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ
Web programming principle, web development process, server side programming, client side
programming, database connection programming, web programming for using in busines
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221301 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business System Analysis and Design
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของ
องค์กรและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาวงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทและ
หน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การสร้างแผนภาพแสดงการ
ไหลของข้อมูล การออกแบบส่วนการนาข้อมูลเข้าและการออกรายงานข้อมูล
Business system analysis and design concept, business system analysis methodology, system
analysis and development tools, system development life cycle, input and output design
221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Technology for Business Application
แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่องานธุรกิจขนาด
ต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านอื่นๆ
Basic concepts of applies technology in business, enterprise information system issues,
understanding process in business computer, technology application for various business in specific areas,
information management system, business analytics, application and software for business, web
technology and innovation and other areas
221303 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ คลังข้อมูล เหมืองข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจขั้นพื้นฐาน การ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การนาข้อมูลมาแสดงเป็นภาพ การจัดการ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ทางด้านธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence framework, data warehousing (DW), data mining, introduction to business
analysis, online analytical processing (OLAP), decision support system (DSS), data visualization, business
performance management (BPM), business intelligence applications
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221304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Network Approach in Business
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอลการสื่อสารและโทโพโลยี สื่อกลาง
การเข้าถึงและควบคุม การเชื่อมต่ออุปกรณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์ การออกแบบและวิเคราะห์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจเบื้องต้น การตั้งค่าและการแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ความ
ปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจและหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน
Based on data communications, network architectures, communication protocols and topologies,
medium access control, network interfaces between various hardware, introduction to design and analysis
of computer communication networks in business, configure and troubleshoot computer network in
business, network security in business and current topics
221311 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(2-2-5)
Finance Information System
แนวคิดระบบสารสนเทศทางการเงิน โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการเงิน หลักการออกแบบและ
พั ฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินการวิเคราะห์สารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศสาหรับการ
วิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์รายงานทางด้านการเงิน
Financial information system concept, application program in financial, financial information system design
and development principle, financial information analysis, information system for investment analysis,
finance report analysis
221312 ระบบสารสนเทศเพื่องานทางด้านโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Information System for Logistics
รูปแบบของธุ รกิจโลจิสติกส์ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการโลจิสติกส์ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติสก์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์กับการบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์
Logistics business model, information system roles in logistics management, logistics management
information system, software application for logistics management
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221313 หัวข้อปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Current Topics in Business Management System
หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และ
การประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Current trend of technology, evolution, standard, theory, innovation, technique, material and application in
business management system
221321 คลังข้อมูลทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
Data Warehouse for Business
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคลังข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การจัดเก็บความ
ต้องการของผู้ใช้สาหรับการพัฒนาคลังข้อมูล การออกแบบและการสร้างโมเดลแบบหลายมิติ การสกัดการ
แปลงและการโหลดข้อมูล การดูแลรักษาคลังข้อมูล แนวคิดของเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ เทคโนโลยีและ
เครื่องมือในการพัฒนาคลังข้อมูล รวมถึงการจัดการธุรกิจและการประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์การ
Principle of data warehouse, elements and architecture of data warehouse, requirement
gathering for data warehousing, dimensional model design for data warehousing, extracting, transforming,
and loading strategies, data warehouse maintenance, introduction to business intelligence, technology
and application in data warehouse development, business management and application in data
warehouse for enterprise
221322 การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Mining for Business Application
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล ประเภทเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบเหมืองข้อมูล
การเลือกใช้รูปแบบเหมืองข้อมูลสาหรับองค์กรและธุรกิจ การหากฎความสัมพันธ์ การแบ่งหมวดหมู่ การ
จัดกลุ่ม การประเมินประสิทธิภาพเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการทาเหมืองข้อมูล
Principle of data mining, types of data mining, data mining analytics and design, data mining
selection for business and enterprise, association rule, clustering, classification, data mining measuring and
performance, technology and application for data mining
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221323 การวิเคราะห์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Analytics
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทานาย
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งทางเลื อก วงจรชี วิ ตของการวิ เคราะห์ ธุ รกิ จ แบบจ าลองการวิ เคราะห์ ธุ รกิ จ
ระดับพื้นฐาน แบบจาลองการวิเคราะห์ธุรกิจชั้นสูง เทคโนโลยีและเครื่องมือสาหรั บการวิเคราะห์ข้อมูล
Concepts of business analytics, descriptive analytics, predictive analytics, prescriptive analytics,
business analytics life cycle, basic analytics models, advanced analytic models, technology and tools for
analytics
221324 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Current Topics in Business Analytics and Application
หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และ
การประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Current trend of technology, evolution, standard, theory, innovation, technique, material and
application in business analytics and application
221331 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี
3(2-2-5)
Application Software in Finance and Accounting
การประยุ กต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ ด้ านการเงินและการบั ญชี ระบบขายสิ นค้ า ระบบซื้ อสิ นค้ า ระบบ
บัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีแยกประเภท งบการเงินและรายงานสาหรับ
ผูบ้ ริหาร
Application of finance and accounting application software including billing system, purchasing
system, account receivable system, account payable system, inventory control system, general ledger
system, financial statement and managerial report

40

221332 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
Application Software in Human Resource
การประยุ กต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบบทะเบียนประวัติ ระบบเงินเดือน ระบบ
ควบคุมเวลาและลงเวลาการทางาน ระบบการฝึกอบรม ระบบสวัสดิการของพนักงาน และรายงานสาหรับ
ผูบ้ ริหาร
Application of human resource software personnel Information system, payroll systems, Mornitor
and register work time system, Training systems, employee welfare system and managerial report for
manager
221333 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการผลิต
3(2-2-5)
Application Software in Production
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านการผลิต ระบบจัดตารางการผลิต ระบบวางแผนความต้องการวัสดุ
ระบบวางแผนความต้องการกาลังการผลิต
Application of production application software production scheduling system, material requirement
planning System, capacity requirement planning system
221334 หัวข้อปัจจุบันด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์การ
3(2-2-5)
Current Topics in Business Application and Software
หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และ
การประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์กร
Current trend of technology, evolution, standard, theory, innovation, technique, material and
application in organization application and software
221341 เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Technology
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อประสม สื่อชนิดต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม
เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม และการประยุกต์เทคโนโลยีสื่อประสม
สาหรับทางธุรกิจ
Fundamental multimedia technology, media types, technology types in multimedia, hardware
and software technologies and application with multimedia technology for business
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221342 บทเรียนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และนวัตกรรม
3(2-2-5)
Mobile Learning and Innovation
แนวคิ ดพื้ นฐานของคอมพิวเตอร์เคลื่ อนที่ เพื่ อการเรียนการสอน การประยุ กต์ ใช้ คอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่เพื่อการเรียนการสอน โครงสร้างและสถาปัตยกรรม รูปแบบการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน การออกแบบเนื้อหา การจัดการหน่วยการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Principle of mobile learning, application of mobile learning, structure and architecture, learning
style, mobile learning development, learning management system, learning contents, learning units,
measurement and evaluation of learning, application technology and tools for mobile learning
221343 พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronics Commerce
โครงสร้างพื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุ ทธ์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัย ระบบชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและจริยธรรม การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-commerce infrastructure, e-commerce business models, e-commerce strategies, e-commerce
security and controls, electronic payment systems, mobile commerce, legal and ethical issues in ecommerce, building an e-commerce website
221344 ระบบจัดการเนื้อหาทางด้านธุรกิจ
3(2-2-5)
Content Management System in Business
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบจัดการเนื้อหา ประเภทและองค์ประกอบระบบจัดการเนื้อหา การ
ออกแบบเนื้อหา การติดตั้งและการใช้ระบบจัดการเนื้อหา การจัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหา เครื่องมือและ
วิธีการในการออกแบบ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนื้อหาเชิงธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบจัดการ
เนื้อหาเชิงธุรกิจแบบต่างๆ
Principle of content management system, types and element of content management system,
content design, installation and management system, storage and publication content, tools and
methodology in web designing, development and application for content management system in business,
the content management system application for business in other areas
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221345 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีประยุกต์สาหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม
3(2-2-5)
Current Topics in Web Application and Innovation
หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และ
การประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีประยุกต์สาหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม
Current trend of technology, evolution, standard, theory, innovation, technique, material and
application in web application and innovation
221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
1(0-3-2)
Project in Business Computer I
ศึกษาปัญหาและความต้องการทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้ กาหนด
แนวทางแก้ปัญหา การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหา จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง นาเสนอหัวข้อ
โครงงาน
Business information system problem and requirement collection, feasibility study, solutions
definition, solutions analysis and design, related documentation and project topic presentation
221391 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1(0-2-1)
Preparation for Business Computer Professional Experience
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารธุรกิจ
Process of professional experience, working places, virtue and morality, communication and
communication techniques, human relations in workplace, working personality development , report
writing and presentation techniques, specialist skills training in Management Information Technology
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221401 สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Architecture
แนะนาสถาปัตยกรรมองค์กร ขอบข่ายงานสถาปัตยกรรมองค์กร แบบจาลองและสถาปัตยกรรม
อ้างอิง กระบวนการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร การสร้างและจัดการแผนงานสถาปัตยกรรมธุรกิจ
สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอพลิเคชั่น และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมองค์กร
กับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการซอฟต์แวร์ทางด้านการวางแผน
ทรัพยากรวิสาหกิจ สถาปัตยกรรมองค์กรกับธรรมภิบาล การนาสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้งาน การ
ประเมินผล
Introduction to enterprise architecture, enterprise architecture frameworks, reference models and
architectures, processes for developing enterprise architecture, establishing and managing business
architecture, information architecture, application architecture and technology architecture, Enterprise
architecture and cloud computing, big data analysis, enterprise resource planning software management,
enterprise architecture and IT governance, using enterprise architecture, evaluation
221402 ความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information security
หลักการของการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
ภาพรวมของแนวโน้มปัจจุบันในผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์และการใช้งานและการวิจัยด้านความปลอดภัย
เครือข่ายพื้นฐาน แนวคิดและนโยบายกลไกการรักษาความปลอดภั ย การควบคุมการเข้าถึงและความ
สมบูรณ์ของเทคนิคการเข้ารหัสขั้นพื้นฐาน การประกันการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลและฐานข้อมูล กลไก
การรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ การประเมินผลการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
กรณีที่เกิดขึ้นจริง เทคนิคและวิธีการที่จะดาเนินการทดสอบการเจาะระบบเครือข่าย ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยขององค์กร วิธีการจัดการความเสี่ยง
Principle of information security , computer security technology, overview of recent trends in
commercial products and applications and security research in basic network security, concepts and
policies, security mechanisms of access control and integrity, basic cryptography techniques, assurance,
authentication, digital signatures and database security mechanisms, firewalls, security evaluation, and
real-life security cases, techniques and procedures to perform penetration testing on networks and
applications, organizational security risks, how to manage exposure to those risks
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221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
2(0-6-3)
Project in Business Computer II
การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา การทดสอบ การติดตั้งและนาไปใช้ การประเมินผล จัดทาเอกสารที่
เกี่ยวข้องและนาเสนอสรุปผลการศึกษา
Solution development, testing, installation and implementation, evaluation, related documentation
and conclusion presentation
221491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in business computer in private or
government sectors
221492 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working in an organisation under co-operative education, learning, gaining experience, improving
working skills in business computer as an apprentice in private or government sectors
222121 การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Project Management
องค์ประกอบของโครงการ วัฏจักรของโครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ
การติดตามและการควบคุ มโครงการ การทบทวนโครงการ การประเมินโครงการ การทดสอบและการ
ประกันคุณภาพ
Components of project, project life cycle, project planning, project estimating, project monitoring
and controlling, project reviewing, project evaluating, testing and quality assurance

45

222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Human-Computer Interaction Design
การออกแบบปฏิ สั มพั นธ์ หลั กการออกแบบการปฏิ สั มพั นธ์ ระหว่ างมนุ ษย์ และคอมพิ วเตอร์
พฤติกรรมของมนุษย์ในปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ การยศาสตร์เบื้องต้น แบบจาลองกระบวนการพัฒนา
ปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์งานและ การเก็บรวบรวมความต้องการ การออกแบบ การออกแบบแผ่นภาพ
ลาดับเรื่อง การพัฒนาต้นแบบส่วนต่อประสาน รูปแบบและกระบวนทัศน์ของการปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่
นามาใช้ในการออกแบบปฏิสัมพันธ์ การประเมินส่วนต่อประสาน
interaction design, human-computer interaction, human aspects to the interaction with computer,
basic ergonomics, interaction design process models, task analysis and requirements gathering, design,
storyboarding, user interface prototyping, interaction styles and paradigms, technology for interaction
design, evaluation of user interfaces
229221 แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Concepts of Multimedia Design
ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบมัลติมีเดีย องค์ประกอบของมัลติมีเดีย แนวคิดการออกแบบงาน
มัลติ มีเดี ย เทคนิ คและกระบวนการสร้ างงานมั ลติ มีเดี ย เทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวข้องกั บงานมั ลติมี เดี ย การ
ออกแบบจากประสบการณ์ผู้ใช้งาน การใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปออกแบบงานมัลติมีเดียเบื้องต้น การนาเสนอ
ผลงานมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้งานออกแบบมัลติมีเดียกับงานด้านอื่น ๆ
Introduction to multimedia design, component of multimedia, concepts of multimedia design,
technique and process of creating multimedia, related multimedia technology, user experience design,
basic using industrial multimedia software tools, multimedia presentation, applying multimedia design to
other fields
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. เลขสามลาดับแรก 221 หมายถึง
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 9
หมายถึง
4. เลขในลาดับที่ 6

หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับชั้นปีของการศึกษา
ระดับชั้นปีที่ 1
ระดับชั้นปีที่ 2
ระดับชั้นปีที่ 3
ระดับชั้นปีที่ 4
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
กลุ่มฝึกวิชาชีพ/การอภิปราย/หัวข้อพิเศษ/
การประยุกต์ใช้
อนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลา
เลขบัตรประจาตัว
ชื่อ – สกุล
ดับ
ประชาชน
1 นายธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา* 3-5606-004xx-xx-x
2

นางสาวสมพร สายปัญญา*

3-5708-001xx-xx-x

3

นางสาวสุดารัตน์ อาจหาญ*

5-5607-900xx-xx-x

4

นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร*

3-6701-003xx-xx-x

5

นางสาวนภา ราชตา*

1-5799-000xx-xx-x

6

นางฐิตริ ัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

3-5307-006xx-xx-x

ตาแหน่ง คุณ
วิชาการ วุฒิ
อาจารย์ วท.ม.
บธ.บ.
อาจารย์ วท.ม.
วส.บ.
อาจารย์ วท.ม.
บธ.บ.
อาจารย์ วท.ม.
บธ.บ.
อาจารย์ วท.ม.
บธ.บ.
ผู้ช่วย Ph.D.
ศาสตรา วท.ม.
จารย์ บธ.ม.
ศศ.บ.

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถิตปิ ระยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Computer Science
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore,India
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการ
สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมป์
สาขาวิชา

ปี
2549
2542
2547
2544
2553
2548
2555
2547
2552
2548
2552
2546
2543
2537

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
-ไม่มี47
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์
ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอก
บังคับและมีความต้องการให้นิสติ ทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ แต่ในทางปฏิบัติกรณีที่นสิ ิตมีปัญหาไม่
สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกงานแทนสหกิจศึกษาได้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูป้ ระสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โดยมีจานวนผูร้ ่วมโครงงานไม่เกิน 3 คน และมีรายงานที่ตอ้ งนาส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด โดยในหลักสูตรกาหนดให้ในรายวิชาโครงงาน 1 มีเนือ้ หา
ครอบคลุมการกาหนดหัวข้อโครงการ การออกแบบวิธีการดาเนินงาน และการวิเคราะห์และการ
ออกแบบ และในรายวิชาโครงงาน 2 กาหนดให้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมการพัฒนาระบบที่สบื
เนื่องมาจากโครงงาน 1 ให้ได้ระบบงานที่เสร็จสมบูรณ์
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นิสติ สนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถ
แก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการทา
โครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสติ สามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ มีความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีใน
การทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
(1) โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
(2) โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
กาหนดให้มีอาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม ชั่วโมงการให้คาปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม สมุดจดบันทึกการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มแก่
นิสติ คูม่ อื การเขียนรายงานรายวิชาโครงงาน ตลอดจนจัดให้มหี อ้ งเรียนและเว็บไซต์เพื่อชีแ้ จง
รายละเอียดหรือกระจายข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนิสิต
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน สมุดบันทึกการให้
คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) ประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทางานได้
ในเบื้องต้น และการจัดสอบนาเสนอปากเปล่าโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.2 นิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาทุกคนจะต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมมัชฌิมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ที่จัดโดยคณะหรือ
มหาวิทยาลัย
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.1 แนะนาแหล่งเผยแพร่ผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.2 จัดให้มบี อร์ดให้ความรูเ้ กี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.3 กาหนดกฎและกติกาที่จะสร้างวินัยให้กับนิสติ ตัวอย่างเช่น การเข้า
เรียนตรงเวลาและสม่าเสมอ การทางานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามเวลาที่กาหนด
3. ด้านภาวะผู้นา
3.1 กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทางานเป็นกลุ่มและมีการกาหนด
หัวหน้ากลุ่มในการทารายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การนาเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นาและการ
เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
3.2 มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสติ หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา
และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
4. เคารพสิทธิแลรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
5. ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. การสอดแทรกความรูท้ างด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ตลอดจนปลูกฝังให้นิสติ มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
2. การสร้างกฎ กติกา หรือข้อบังคับ ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบสาหรับการปฏิบัติ
ตนด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนิสิต
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากความถี่ในการเข้าเรียนตรงต่อเวลา ตลอดจนการทางานและส่งงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายทันต่อเวลาที่กาหนด
2. ปริมาณการทาทุจริตในการสอบแต่ละครั้ง
3. ประเมินจากจานวนนิสติ ที่ประพฤติตนไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาสาขาวิชาที่ศึกษา
2. สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ ปั ญ หา เข้า ใจและอธิบ ายความต้อ งการทางคอมพิว เตอร์
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ
นาไปประยุกต์
5. รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6. มีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิ บั ติ ใ นสภาพแวดล้ อ มจริ ง โดยทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี
ตลอดจนมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
2. การจัดการเรียนสอนให้นิสติ ได้ศึกษาและทาการค้นคว้าตนเอง
3. การจัดให้มศี กึ ษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนจากสถานกรณ์จริง
4. จัดให้มกี ารบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือผูท้ ี่มปี ระสบการณ์ตรง
5. การจัดให้มกี ารฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ทั้งนีก้ ลยุทธ์ต่าง ๆ ข้างต้นให้เป็นไปตามลักษณะและเนือ้ หาสาระของแต่ละรายวิชา
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2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
2. ประเมินจากผลการสอบปฏิบัติ หรือทดสอบย่อย
3. ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาและการนาเสนอของนิสิต
4. ประเมินจากผลการประเมิน ด้านความรู้และการพัฒนาความรู้ของนิสิต โดยสถาน
ประกอบการที่นิสติ ไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้น ตีค วาม และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ใ นการแก้ไขปัญ หาอย่าง
สร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาทางคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
5. ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดให้มกี ารเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในการคิดหาเหตุผล วิ เคราห์ปัญหา
ก าหนดวิ ธี ก ารแก้ ไ ข อย่ า งเป็ น ระบบ ตลอดจนให้ นิ สิ ต ได้ฝึ ก ปฏิ บั ติ วิ เ คราะห์แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาจาก
สถานการณ์จริง ดังนี้
1. ก าหนดให้ โ ครงงานด้ านคอมพิ วเตอร์ ข องนิ สิ ต เป็ นการศึ ก ษาและพั ฒนาวิ ธี ก าร
แก้ปัญหาจากกรณีศึกษาที่มอี ยู่จริง
2. มอบหมายงานให้นิ สิ ต ท าในลั ก ษณะที่ นิสิ ต จะต้ อ งท าการศึ ก ษา วิเ คราะห์ และ
กาหนดวิธีการแก้ปัญหาโดยการนาความรู้และทักษะการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้ ทั้งนีก้ ลยุทธ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามลักษณะและเนื้อหาสาระของแต่ละ
รายวิชา
3. การจัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากผลการศึกษาและการจัดทาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีการ
จัดสอบปากเปล่า
2. ประเมินจากผลงานและการนาเสนอ
3. ประเมินจากผลการสอบกลางภาค ปลายภาค หรือทดสอบย่อย ในส่วนของข้อสอบ
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา
(ถ้ามี)
4. ประเมิน จากผลการประเมิน ด้ านความรู้ แ ละทั ก ษะการใช้ค อมพิว เตอร์ เ พื่อ การ
ปฏิบัติงานของนิสิต โดยสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง
ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้รว่ มทีมทางาน
3. สามารถใช้ความรูใ้ นศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ น กลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกั บ ผู้อื่น ข้ามหลั ก สู ตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ โดยมี ค วามคาดหวั งในผลการเรี ย นรู้ด้านทั ก ษะความสัมพันธ์ร ะหว่างตัว บุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
1. สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง
ดี
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4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5. มีภาวะผู้นา
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรีย นและสั งเกตจากพฤติก รรมที่แ สดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความ
ครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้
2. ประเมินจากผลการประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ของนิสิต โดยสถานประกอบการที่นิสติ ไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มี ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่ เ กี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิตปิ ระยุกต์ตอ่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กับลักษณะและเนือ้ หาสาระของรายวิชา
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิค การนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เ ครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เ กี่ย วข้อง โดยประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึง
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ข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้น
เรียน
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1. มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยการนาหลักการทางศิลปะมาประยุกต์ มี
การสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในการเรียนการสอน มีรูปแบบการสอนเพื่อให้มีบรรยากาศการ
เรียนที่ผ่อนคลาย ให้นสิ ิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการนาเสนอผลงาน โดยใช้แบบประเมินที่มี
หัวข้อด้านสุนทรียศิลป์
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2. สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตตระหนักและเห็นความสาคัญของการดูแลรักษา
สุขภาพ การจัดท่าทางในการทางานและการเรียนให้ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีการนาเสนอผลงานหน้า
ห้องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้มีความมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะการนาเสนอด้าน
วิชาการ
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมินจากการนาเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข้อด้านบุคลิกภาพ และมีการใช้
แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเองให้มีภาวะสุขภาพที่ดยี ิ่งขึ้น

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2.ความรู้

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

 ความรับผิดชอบรอง
6.สุนทรียภาพ

 ความรับผิดชอบหลัก

(1)

(2)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่
โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุ
วัฒนธรรม
003201 การสื่อสารใน
สังคมดิจิทัล

●
●

○ ●
●

●
●

○
●

○
●

○ ●
●

●

○ ○
● ●

○ ○ ●
● ● ●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●
● ●

●

●

●

●

●

● ●

● ● ●

●

●

●

●

● ●

● ● ●

●

○
●

○
●

○ ○
●
● ○ ○ ○

● ●
●

● ● ○ ● ○ ○ ● ○
● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

●

●

● ●

●

○

○ ○ ● ● ●

●

● ○
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(1)

003202 การจัดการ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการ
ดาเนินชีวิต
004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ

(2)

●
●

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

○

○ ○

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

● ● ● ● ●
○ ○

○

(4)

(1)

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

2.ความรู้

6.สุนทรียภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

● ○ ●

○

○ ○ ●
●

●

●

กลุ่มวิชาแกน
100004 กฎหมายธุรกิจ

● ●

● ○

●

○

○ ○

121211 การเงินธุรกิจ

●

○ ○

●

○

○ ○ ● ● ●

○ ○

○ ○

122131 หลักการจัดการ

○ ○

●

●

●

● ● ○ ○ ●

○ ○

○ ○ ○

122220 การจัดการการ
ผลิตและการปฏิบัตกิ าร
124131 การบัญชีการเงิน

○

●

●

●

● ● ● ● ●

○

○ ○ ○

○

○

●

126100 เศรษฐศาสตร์
เบือ้ งต้น

○ ○

○ ○

●

●
○

○

○
○ ○ ○

○ ○ ●

○

○

○

○ ● ○ ○ ○
○
●
○

○

○

○
○ ○

○
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(1)

128120 หลักการตลาด

○

221110 เทคโนโลยี
สารสนเทศพืน้ ฐานทาง
ธุรกิจ
221101 คณิตศาสตร์และ
สถิตธิ ุรกิจ
146200 ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

●

(2)

(3)

(4)

(5)

○

(6)

(7)

(1)

(2)

●

(3)

(4)

●

● ●

●

(6)

(7)

(8)

○

●

●

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(1)

●
○

●

●

●

(2)

(3)

(4)

○

(5)

(1)

(2)

●

(3)

(4)

(5)

○ ○

● ○ ●

(6)

(1)

(2)

(3)

● ○

(4)

●

○ ●

(1)

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

2.ความรู้

6.สุนทรียภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

○

●

●
●

● ●

● ● ● ● ●





●

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
222122 การออกแบบ
การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์
221203 ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ
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(1)

(2)

(3)

(4)

221301 การวิเคราะห์และ
●
การออกแบบระบบทาง
ธุรกิจ
221402 ความปลอดภัย ● ○
ของสารสนเทศ
221390 โครงงานด้าน
●
●
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
221490 โครงงานด้าน
●
●
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
221201 การประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
221204 การออกแบบ
และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

(5)

●

(7)

(1)

(2)

(3)

●

(4)

(5)

(6)

●

(7)

(8)

(1)

(2)

●

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

● ●



●

(1)

● ○ ●

○

●

○

●

○ ● ●

● ●

○

● ●

○ ●

● ●

●

● ●

○ ● ●

● ●

○

● ●

○ ●

● ●

●

●

 
●

(2)

●

● ●



(1)

●

●


●

●

(4)

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

3.ทักษะทางปัญญา

●

●

●

(6)

2.ความรู้

6.สุนทรียภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ





●

●
●

●

●
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(1)

(2)

(3)

221302 เทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์ทางธุรกิจ
221303 ธุรกิจอัจฉริยะ

(4)

(5)

(7)

(1)

○



(2)



 ●  

221401 สถาปัตยกรรม
●
วิสาหกิจ
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
221103 โครงสร้างข้อมูล
และพื้นฐานการเขียน
โปรแกรม
221202 การพัฒนาแอพ
พลิเคชันเชิงวัตถุ
221205 การเขียน
โปรแกรมระบบเว็บทาง
ธุรกิจ

(6)

○

●

○

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

○

(2)

●





● ● ● ●

● ●

3.ทักษะทางปัญญา

(4)

(5)



(1)

(2)

○

○ ○ ●

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)



●

(2)

●

(4)

(1)


○

● ●

(3)

○

(1)

(2)





●

○ ○

○

(3)

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

2.ความรู้

6.สุนทรียภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

●

○ ○

●

○ ○

●
●

●

●

●
●

○

● ●

○

○ ○ ●

● ●

○

○ ●

● ●

○

○ ○ ●

● ●

●

○

●

●

○

●

●

●

●
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

2.ความรู้

6.สุนทรียภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

กลุ่มโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบ
221102 ตรรกะการคิดและ
○
การแก้ปัญหาทางธุรกิจ
221304 เครือข่าย
○ ○
คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
100007 กฎหมายและ
● ●
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเอกเลือก

○ ●
●

● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ○ ●
●

●

○
●

●

○ ●

●

●
○

●
●

●

○ ○ ○

กลุ่มระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
221311 ระบบสารสนเทศ
ทางการเงิน
221312 ระบบสารสนเทศ
เพื่องานทางด้านโลจิสติกส์
221313 หัวข้อปัจจุบันด้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

●

● ● ●

●

● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ●

●

● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ●

●

○ ● ○

○ ●

●

●
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

222121 การจัดการ
โครงการด้านระบบ
 
สารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ
221321 คลังข้อมูลทาง
ธุรกิจ
221322 การประยุกต์ใช้
เหมืองข้อมูลทางธุรกิจ
221323 การวิเคราะห์
ธุรกิจ
221324 หัวข้อปัจจุบัน
ด้านเทคโนโลยีและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ
229221 แนวคิดการ
ออกแบบมัลติมีเดีย

(6)

(7)

(1)

(2)









(3)

(4)

●

●

● ○ ○

●

(8)

(1)

● ● ●

(2)



○

○ ● ○

○

(7)

○

● ○ ● ●

●

(6)



●

●

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(3)

(4)

(5)



(1)

(2)



(4)

(5)





(6)

(1)

(2)



●

●

○

●

● ○



● ● ● ●

● ●

○ ○ ● ○

●

○

(3)

(4)

(1)

(1)

(2)



● ○

○ ●

○

(3)

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

2.ความรู้

6.สุนทรียภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

●

●

○ ●

○ ● ○

63

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

2.ความรู้

6.สุนทรียภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

กลุ่มซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์การ
221331 ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ด้านการเงินและ
การบัญชี
221332 ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ด้านทรัพยากร
มนุษย์
221333 ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ด้านการผลิต
221334 หัวข้อปัจจุบัน
ด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์
เพื่องานธุรกิจในองค์การ

○

○
●

○

●
○

●
○
●

○

●
○  ○





●





●





○
●

○

●

●

○
○ ●





64

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

2.ความรู้

6.สุนทรียภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

กลุ่มเทคโนโลยีประยุกต์สาหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม
221341 เทคโนโลยีส่อื
ประสม
221342 บทเรียน
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และ
นวัตกรรม
221343 พาณิชย์
อิเล็คทรอนิกส์
221344 ระบบจัดการ
เนื้อหาทางด้านธุรกิจ
221345 หัวข้อปัจจุบัน
ด้านเทคโนโลยีประยุกต์
สาหรับเว็บไซต์และ
นวัตกรรม

○ ○

● ●

●

●

○
●

●



○

●
●

○

●
○ ○



●

○

●
● ●
●

○  ○

●

○
○



●

●

 

○

●



○ 



○

○ ○
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.ทักษะทางปัญญา

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

7. ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ

2.ความรู้

6.สุนทรียภาพ

1.คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

4.ทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

ประสบการณ์ภาคสนาม
221491 การฝึกงาน

● ●

● ● ●

● ●

●

● ● ● ● ● ●

●

●

● ●

● ●

●

● ● ●

● ●

●

● ● ● ● ● ●

●

●

● ●

● ●

221492 สหกิจศึกษา
221391 การเตรียมพร้อม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

○




○


○
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา กาหนดให้มีกระบวนการดังนี้
1. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยผู้ ป ระเมิ น ได้ แ ก่ นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น และ/หรื อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร หรื อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
2. จัดให้มีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน โดยผู้
พิจารณา ได้แก่ อาจารย์ประจาหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การทวนสอบในระดั บ หลัก สูตร ก าหนดให้เ ป็นไปตามระบบประกั นคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา คือ มุ่งเน้น
การทาวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร ดังนี้
1. การสารวจและประเมินผลสัมฤทธิ์จากภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2. การทวนสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ และ/หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการ
นั้นในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
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3. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นของบัณฑิตที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น
4. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมถึงเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
5. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรือความเห็นจากอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรูข้ องนิสิต
6. ผลงานของนิสิตที่สามารถวัดได้เป็นรูปธรรม อาทิ จานวนโปรแกรมสาเร็จรูปที่
พัฒนาเองและนาไปประยุกต์ใช้งานจริง จานวนสิทธิบัตร จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จานวน
กิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อ
สังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร
I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา
3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
คณะ และหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา
1.3 สนับสนุนด้านฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุมปฏิบัติการ วิชาการ สัมมนา ทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถนามาปรับประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนการสอน
2.1.2 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของอาจารย์
2.1.3 เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลให้ ทั น สมั ย โดย
สนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น
การศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หรือวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้าน
การบริหารและเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุม
ปฏิบัติการ และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม โดยการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรมทางานวิจัย การให้บริการ
หรือการช่วยกิจกรรมทางด้านวิชาการแก่สังคม
2.2.3 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
โดยจัดสรรงบประมาณการทาวิจัยให้กับอาจารย์ สนับสนุนให้อาจารย์เข้า ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิง
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ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้มีการร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ
2.2.4 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของอาจารย์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกากับมาตรฐาน
มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลัก สูตร โดยมีหน้าที่เ สนอหลักสูตรใหม่ หลัก สูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
มุ่ง เน้ น กระบวนการท าวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาสั ม ฤทธิ์ ผ ลของการประกอบอาชีพ ของบั ณ ฑิ ต อย่ า ง
ต่อเนื่อง และนาผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบ
วงจร ตลอดจนใช้ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ดังนี้
1. จัดให้มีการสารวจและประเมินผลสัมฤทธิ์จากภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2. จัดให้มีกระบวนการติดตามและสอบถามจากนายจ้างหรือสถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้งาน
บัณฑิต เพื่อประเมินถึงความพึงพอใจที่มีต่อทักษะและความสามารถในการทางานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ กั บ นิ สิ ต ทุ ก คนพร้ อ ม
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่ นิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาใน
การจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้ งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาชาวิชาของรายวิชาที่สอน หรือมีตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาหรือรายวิชาที่สอน ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาระดับปริญาโทหรือปริญญาเอก
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล การ
รวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจ ารณาจั ด หาอาจารย์ พิ เ ศษที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละความเชี่ย วชาญเฉพาะด้ า น หรื อ มี วุ ฒิ
การศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาโทหรือตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อเรียนเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน หรือเสนอต่อคณะกรรมการฯ ใน
การพิจารณาอนุมัติ และดาเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัย พะเยาจัดให้มีก ารประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย
คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ
สอน และสิ่ งสนับ สนุ นการเรี ย นการสอน ทั้ งนี้ เ พื่อ ให้ ผู้ส อนและคณะฯได้รั บ ทราบข้ อมู ลและนาไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน
ข้อมูลการดาเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ
สาเร็จการศึกษา จานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป
ปัจจั ย /สาเหตุที่ มีผ ลกระทบต่อ จานวนนิสิต ตามแผนการศึ ก ษา การเปลี่ ย นแปลงต่า ง ๆ ทั้ งภายใน
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร
การประเมินหลั ก สู ต รจากผู้ส าเร็จ การศึ ก ษา การประเมิน จากผู้ มีส่ว นได้ ส่วนเสีย รวมถึ งแผนการ
ดาเนินการใหม่สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสติ มีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคา
ร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต ร เป็ น แบบรวมศู น ย์ โดย
มหาวิทยาลัย/คณะ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและจัดหาให้มีเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียน
การสอน ประกอบด้วย
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุ 100 ที่นั่ง จานวน 3 ห้อง ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
2. ห้องปฏิ บัติก ารคอมพิว เตอร์ ความจุ 80 ที่ นั่ง จานวน 2 ห้อง ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ
อุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง
สืบค้นข้อมูลและสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
4. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา
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5. บริการ Wireless Access Point จานวน 456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและ
หอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
จานวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจานวน
62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ
อิเล็กทรอนิก ส์จะมีจานวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจานวนที่กาหนดโดย ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ
จองหนั ง สื อ จากเว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยออนไลน์ ไ ด้
นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมู ลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า
งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct,
Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ในกรณีที่ตอ้ งจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เนื่องจากทรัพยากรมีไม่เพียงพอ
หรือไม่ทันสมัย ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร
สารวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและตาราที่ใช้ในการเรียนการ
สอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจาคณะ
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อการวางแผน
จัดสรรงบประมาณประจาปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
4. มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์และ
นิสติ ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน ดาเนินการโดย คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ ผู้สอน ผู้ใช้ และบุคลากรที่
รับผิดชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5






9
1-5
9

10
1-5
9

10
1-5
9

11
1-5
9

12
1-5
9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการสังเกตการณ์เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิต ณ ขณะเรียน หรือ
การทากิจกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ทาในรายวิชา
1.1.2 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตจากผลคะแนนการสอบ ทั้งนี้หากพบว่ามี
ปัญหา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนจะต้องดาเนินการวางแผนเพื่อกาหนด
กลวิธีในการแก้ไขปัญหา
1.1.3 มีก ารประเมินผลการสอนของอาจารย์โ ดยนิสิต และนาผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอน และปรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 มีการเฝ้าสังเกตการณ์บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.2.2 หลั ง สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาอาจารย์ ผู้ ส อนหรื อ
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา จะต้องจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) โดยมีผลการประเมิน
การเรียนการสอนของอาจารย์แนบมาด้วย นาส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทาการพิจารณาและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ แผนกลยุท ธ์ การสอน เพื่อการปรับ ปรุงหรือก าหนดเป็นกลยุท ธ์วิธีเพื่อใช้ใ นการ
จัดการเรียนการสอนในครั้งถัดไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 จัดให้มกี ารประเมินหลักสูตร โดยนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา หรือนิสติ ที่เรียนอยู่ใน
ระดับชั้นปีสุดท้าย
2.2 จัดให้มกี ารประเมินหลักสูตร โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.3 จัดให้มกี ารประเมินหลักสูตรโดยผูใ้ ช้บัณฑิต ตลอดจนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอื่นในหลักสูตร
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
หลังเสร็จสิ้นการดาเนิน การของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรหรือ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบฟอร์มที่เป็นไป
ตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.7) ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรของ
คณะหรือคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร และนาผล
การประเมินที่ได้มาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา/คณะ ดาเนินการรวบรวมและจัดเก็บผลของการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน การประเมินหลักสูตรในภาพรวม และการประเมินผลการดาเนินงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร ตลอดจนการประเมินผลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อนามาเป็น
ข้อมูล ประกอบการวิเ คราะห์และวางแผนในการปรับปรุงหลัก สูตรในรอบถั ดไป ทั้งนี้ การปรับ ปรุง
หลักสูตรนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560
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ตาราง ข 1 เปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกนทางธุรกิจ
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต์
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
2.3 วิชาเลือก
2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30 หน่วยกิต
93 หน่วยกิต
30
63
45
12
6
6 หน่วยกิต
129

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
30
46
15
15
9
7
9
6
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
127(1)
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ตาราง ข 2 เปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
กลุม่ วิชาภาษา
12 หน่วยกิต
001103
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
ปิดรายวิชา
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
เปิดรายวิชา
ใหม่
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
003134
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(2-2-5)
ปิดรายวิชา
Civilization and Indigenous
Wisdom
003136
พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
1 หน่วยกิต
ปิดกลุ่มพลานามัย
004150
กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151
เกม
1(0-2-1)
Game
004152
บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
ปิดรายวิชา
004154
ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155
ลีลาศ
Ballroom Dance
1(0-2-1)
004156
ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
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004157

นันทนาการ
Recreation
ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

004159

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

004160

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball

1(0-2-1)

004158

004161

004162

แบดมินตัน
Badminton
004163
ฟุตบอล
Football
004164
วอลเลย์บอล
Volleyball
004165
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171
ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173
ทักษะชีวติ
Life Skills

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1(0-2-1)

1(0-2-1)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
ปิดรายวิชา
1(0-2-1)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3
002201
002202
003102
003201
004101
004201

พลเมืองใจอาสา

3(3-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)

Socialized Personality

เปิดรายวิชา
ใหม่
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วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 3(3-0-6)
ค้นคว้า
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุค
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง
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006145

พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
100004

กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6) 100004
Business Law
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ก ฎ ห ม า ย กั บ ธุ ร กิ จ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รู ป แบบการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ
ความสัม พันธ์ระหว่างผู้เป็ นหุ้น ส่วน ความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญา
ทางธุรกิจ และกฎหมายสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายทรัพย์สิน ทางปั ญ ญา กฎหมาย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ กฎหมายแรงงาน และ
กฎหมายภาษีอากร
An introduction to the legal
environment of business, the course provides an
understanding of the nature of public law and
the regulation of business and of the basic
principles

121201

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
ภาพรวมของการบริ ห ารการเงิ น ของธุ ร กิ จ การ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเงินที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนิน งาน แนวคิดพื้น ฐานทาง
การเงิ น การวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น การ
วางแผนทางการเงินหลักการและแนวทางในการ
จั ด หาเงิ น ทุ น การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถ าวร การ
บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย น การจั ด โครงสร้ า ง
เงินทุนและการหาต้นทุนของเงินทุน นโยบายเงินปัน
ผล รวมถึง เครื่องมือและการบริห ารทางการเงิน
ใหม่ๆ ที่เกิดขึน้

121211

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
91

หน่วยกิต

กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
ปรับ
Business Law
คาอธิบาย
รายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ กฎหมาย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวลกฎหมาย
แพ่ง และพาณิช ย์ เอกเทศสัญ ญารวมทั้งสั ญ ญา
ทางธุรกิจ และกฎหมายสาคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายพาณิชย์
อิเ ล็ ก ทรอนิค ส์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมาย
ภาษีอากร
Relation between the legal with business, the
course provides an understanding of the nature
of public law and the regulation of business and
of the basic principles which control business
practice; topics include important laws,
intellectual law, labor law, and taxation
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
ปรับ
Business Finance
รหัสวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์ จานวนชั่วโมง
งบการเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหา การบรรยาย
ปฏิบัติ
เงินทุนระยะยาว งบประมาณเงินสด การบริหาร
การศึกษา
ลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงินตาม
เวลา งบลงทุ น ต้ น ทุ น ของเงิ น นโยบายการ ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
จ่ายเงินปันผล
คาอธิบาย
Introduction to business finance,
รายวิชา
financial statement analysis, short-term
financing, long-term financing, accounts
receivable
management,
inventory
management, time value of money, capital
budgeting, cost of capital, dividend policy
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หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ธุ ร กิ จ
องค์ประกอบหลักของการบริหารทั่วไป ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เป็ น การวางระบบการบริ ห ารงาน
สมั ย ใหม่ ป ระสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร สิ่ ง แวดล้ อ ม
องค์กร การวางแผนองค์การ โครงสร้างองค์การ
วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผูน้ า
Meaning and importance of the business, a key
component of general management in both
publican private sectors, a modern management
system, effectiveness of the organization,
environmental organizations, organization
planning, organizational structure, organizational
culture and leadership are planned

122131

122232

การจัดการการผลิตและการ
3(2-2-5)
ปฏิบัติการ
Production and Operations
Management
สภาพการณ์ของธุรกิจ การพยากรณ์การผลิต การ
เลื อ กท าเลที่ ตั้ ง การวางแผนผั ง โรงงาน การ
ออก แ บ บ ก ร ะบ วน ก ารผ ลิตแ ล ะระบ บ ก า ร
ปฏิบัติการ การบริหารโครงการ การควบคุมสินค้า
คงเหลือ และการควบคุมคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีเชิง
ปริมาณและเทคโนโลยี การวิเคราะห์และแก้ปัญหา
การวางแผนการปฏิบัติการ

122220

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความหมายและความส าคั ญ ของการจั ด การ
องค์ ป ระกอบของการจั ด การทั่ ว ไป ลั ก ษณะ
โครงสร้างขององค์การธุรกิจ หลักการบริหารและ
หน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหารทุกด้าน การวางแผน
การจั ด องค์ ก าร การสรรหาบุ ค คล การสั่ ง การ
และการควบคุม การบรรลุเป้าหมายและนโยบาย
ที่ตั้งไว้ ด้วยกิจกรรมของการจัดการ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการวางระบบ
การบริหารงานสมัยใหม่
Meaning and significance of
management, general management component,
structure
of
business
organization,
administration principles and essential function
of whole administrative section for instance
planning, organizing, staffing, directing and
controlling, attained goals and policy by
management activities and enhancing efficiency
and effectiveness by advanced administration
system
การจัดการการผลิตและการปฎิบัติ 3(2-2-5)
การ
Production and Operations
Management
ความหมายของการผลิตและปฏิบัติการ กิจกรรม
และขั้ น ตอนของการท าธุ รกิ จ หน้า ที่แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ฐานของผู้ บ ริ ห ารการผลิ ต การ
วางแผนกาลังการผลิ ต การเลือกทาเลที่ตั้ง การ
วางแผนผัง กระบวนการผลิ ต การวางแผนการ
ผลิตรวม การวางแผนและบริหารโครงการ การ
จัด ซื้อ และระบบคลั ง สิน ค้า การวางแผนความ
ต้ อ งการวั ส ดุ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ และการ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาการวางแผนการผลิต
และการปฏิบัติการ
Production and operation meaning, activity and
steps of business creation, basic function and
responsibility of production executive, capacity
planning, location selection, layout planning of
production processing, aggregate planning,
project management and planning, purchasing

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับ
รหัสวิชา และ
คาอธิบายวิชา

ปรับ
รหัสวิชา และ
คาอธิบายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

and warehouse system, material requirement
planning, quality control, and analysis and
tackling of production and operation planning
122241

122433

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ
3(2-2-5)
ธุรกิจ
Quantitative Analysis and Business
Statistics
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิตทิ ี่ใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจ
ภายใต้ ค วามแน่ น อนและความไม่ แ น่ น อน การ
โปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน การ
จ าลองสถานการณ์ รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณาและสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านเพื่ อ วางแผนและ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
Mathematical and statistical knowledge using in
quantitative analysis, techniques of decision
theory under accuracy and unaccuracy, linear
programming, network analysis and simulation
including the application of descriptive
statisticsand inferential statistics for planning and
business decisions
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(2-2-5)
Strategic Management
ความหมาย ความส าคัญ และองค์ป ระกอบของ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกล
ยุทธ์ กระบวนการจัดการกลยุทธ์และกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกล
ยุท ธ์ ภ ายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มที่มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และนานาชาติ
รวมถึงการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินผล
กลยุทธ์และความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน
กลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงานในระดั บ ต่ า งๆ ภายใน
องค์การ
Definition, importance, and component of
strategic management, level and category of
strategy, process of strategic management and
decision making, scenario analysis for both inside
and outside organization, strategic planning
under changing circumstance for both local and
international levels, application and evaluation of

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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strategy plan, and relationship between policy
and strategic plan for each department in an
organization
การเป็นผู้ประกอบการ
3(2-2-5)
Entrepreneurship
ความหมายลั ก ษณะประเภทรู ป แบบความเป็ น
เจ้าของลักษณะและคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่
ดีหลักทฤษฏีและหลักปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ
วิ ส าหกิ จ ขนาดย่ อ มวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
วิสาหกิจขนาดใหญ่การจัดตั้งธุรกิจการบริหารการ
ผลิตการบริหารเงินทุนการจัดรูปแบบองค์กร การ
ว่ า จ้ า งแผนธุ ร กิ จ บทบาทของธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก
บทบาทของวิสาหกิจในการพัฒนาประเทศสาเหตุ
และปั จ จัยที่ ท าให้ธุ รกิ จประสบความส าเร็จ หรื อ
ล้มเหลว
Meaning, characteristic and kind of
entrepreneur, properties of good entrepreneurs,
theories and practices of business management,
small enterprise, medium enterprise and large
enterprise, business settlement, production
management, financial management, organizing
management, employment, business plan, role
of any enterprises to country development,
causes and factors to business success or failure
การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
ความหมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการบั ญ ชี
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชี
และข้ อ สมมติ ฐ านทางการบั ญ ชี หลั ก การและ
วิธีก ารบั น ทึก ตามหลั ก การบั ญ ชีคู่ในสมุด รายวั น
ทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปยัง
บั ญ ชี แ ยกประเภท การปรั บ ปรุ ง และปิ ด บั ญ ชี
กิจการซื้อขายสิน ค้า กิจการอุตสาหกรรม ระบบ
ใบสาคัญ
Definitions and objectives of accounting, benefits
of accounting information, accounting framework
and accounting assumptions, principles and
process of recording transactions in double entry
system in general journal and special journals,
posting transactions to journal ledgers, adjusting
and closing, reversing, preparation of trial
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สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา
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การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี
ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
กรอบ
แนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงินและการ
นาเสนองบการเงิน หลักการและวิธกี ารบันทึก
บัญชีตามหลักการบัญชีคู่ วงจรบัญชี งบกาไร
ขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินสาหรับกิจการ
บริการ กิจการซือ้ ขายสินค้า การบัญชีสาหรับ
ธุรกิจอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบ
ใบสาคัญ
Definitions and objectives of accounting,
benefits of accounting information, conceptual
framework for financial reporting and
presenting financial statement, principles and
recording transactions in double entry system,
profit and loss statement, statement of financial

ปรับ
คาอธิบายวิชา
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balance, working papers, accounting and
financial statements for service businesses,
merchandising businesses, industrial businesses,
and vouching system
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6) 126100
Introduction to Economics
ความหมายและความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์
ระบบเศรษฐกิ จ การก าหนดราคาโดยอุ ป สงค์
อุ ป ทาน ความยื ด หยุ่ น ของอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ
การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการ
คลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ
Definition, importance of economics, economic
systems, demand and supply, demand and
supply elasticity, price determination and market
equilibrium, basic consumer behavior theory,
production and production cost, national income,
money and banking, monetary and fiscal
policies, inflation and deflation, international
trade
หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวความคิด บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่
รวมพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค การก าหนดตลาด
เป้าหมาย การเลือกส่วนแบ่งตลาด การวิเคราะห์
และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การกาหนด
นโยบายการตลาด การเลื อ กกลยุ ท ธ์ ก ารตลาด
และการจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
ความรับผิดชอบขององค์กรทางธุรกิจต่อสังคม

128120

สาระที่
ปรับปรุง

position for service, merchandising businesses,
accounting for industrial business, special
journal, vouching system
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
คงเดิม
Introduction to Economics
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง วิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การกาหนดราคา
โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์
และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ทฤษฎี ก ารผลิ ต ต้ น ทุ น
รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และ
การค้าระหว่างประเทศ
Definition, importance of economics,
economic systems, demand and supply,
demand
and supply elasticity, price
determination and market equilibrium, basic
consumer behavior theory, production and
production cost, national income, money and
banking, monetary and fiscal policies, inflation
and deflation, international trade
หลักการตลาด
3(3-0-6)
ปรับ
Principle of Marketing
รหัสวิชา และ
ความรู้เ บื้อ งต้น เกี่ยวกับ การตลาด ความหมาย คาอธิบายวิชา
และหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบการตลาด การบริห ารการตลาดเบื้ องต้ น
การแบ่ ง ส่ ว นตลาด การเลื อ กตลาดเป้ า หมาย
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค การวิ จั ย ตลาด การใช้
เครื่องมือทางการตลาดในการดาเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing, meaning
and roles of marketing, factors affecting market
system, fundamental marketing management,
market segmentation, selecting target markets,
consumer behavior, market research, usability
of marketing tool in business
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การอ่านและการเขียน
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
Practical Reading and Writing
หลักเบือ้ งต้นการอ่าน การเขียน ปัญหาในการอ่าน
และการเขียน ระดับ คา วลี อนุประโยค ประโยค
ประเภทต่างๆ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่
สมบู รณ์ การใช้ เ ครื่องหมายวรรคตอน การแบ่ ง
ประโยค การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียน
เบือ้ งต้น
Basic principle of reading and writing, problems
in reading and writing at lexical level, types of
phrases, clauses and sentence, reading focusing
on problems on incomplete sentences, the use of
punctuation marks, writing following the basic
principle
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6) 146200
เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะ
การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น โดยเพิ่ ม หั ว ข้ อ และ
ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
คาศัพท์
English in more specific contexts through
listening, speaking, reading, and writing skill with
additions of various speaking and writing topics
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(2-2-5) 221101
Business Mathematics
สมการและอสมการฟั ง ก์ ชั น และกราฟการ
แก้ปัญหากาหนดการเชิงเส้นโดยใช้กราฟเมทริกซ์
การตั้งราคาสินค้าส่วนลดการค้าและส่วนลดเงิน
สดเงินรายงวดอนุพันธ์ค่าสูงสุดและ
ค่ า ต่ าสุ ด ของฟั ง ก์ ชั น และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเชิ ง
ธุรกิจ
Equations and inequalities, functions and graphs,
graphical solutions of linear programming,
matrix, priced, trade discount and cash discount,
amount of an annuity, derivatives,maximum and
minimum values of function and applications in
business

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6) 1. ปรับ
เฉพาะ
คาอธิบายวิชา
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดย
เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening,
speaking, reading, and writing skills related to
students’ discipline

คณิตศาสตร์และสถิตธิ ุรกิจ
3(2-2-5)
Business Mathematics and
Statistics
จานวนเต็มและเศษส่วน การคานวณและลาดับใน
การคานวณ ร้อยละและการประยุกต์ใช้ สมการ
และอสมการ การประยุก ต์ข องสมการเส้น ตรง
ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ความหมาย ขอบเขต
และประโยชน์ ข องสถิ ติ ท างด้ า นธุ ร กิ จ การ
วิเ คราะห์ ข้อ มูล เบื้อ งต้ น การประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน
Integer number and fraction number,
mathematic operations and order of operations,
percent and their applications, equations and
inequalities, equations of a straight line and
their applications in economics and business,

1.ปรับจาก
กลุ่มเอกบังคับ
เป็นกลุ่มวิชา
แกน
2. ปรับรหัส
วิชา ชื่อวิชา
และคาอธิบาย
วิชา
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221110

221120

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3(2-2-5)

Fundamental Information Technology
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ พื้ น ฐ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมระบบ
เครือข่ า ยอิน เทอร์เ น็ ต บริก ารที่มีบ นอิน เทอร์เ น็ ต
เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล การจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศระบบฐานข้ อ มู ล ระบบการจั ด การ
ฐานข้ อ มู ล การฝึ ก ใช้ ง านโปรแกรมส าเร็ จ รู ป
ม า ร ย า ท แ ล ะ ข้ อ ค ว ร ป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น
คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี
สารสนเทศร่ ว มสมั ย และแนวโน้ ม เทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคตเทคโนโลยี ส ารสนเทศเชิ ง
ภูมิศาสตร์
Fundamental of information technology,
computer technology, telecommunication
technology,network system, internet, service on
internet, search engine, data and information
management, database system, database
management system (DBMS), packaged
software practice, manners and etiquette for
using computer and networksystem, information
technology contemporary and trend, information
technology in geography
การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Programming
ขั้นตอนวิธีเบือ้ งต้น การเขียนผังงาน แนวคิดในการ
เขียนโปรแกรม ภาษาในการเขียนโปรแกรม ตัวแปร
ชนิด ข้อมูล และการด าเนิน การต่า งๆ การรับ และ
แสดงข้อมูล ค าสั่งควบคุมการทางาน แถวลาดั บ
แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างและเชิง
วัตถุ และการประยุกต์การเขียนโปรแกรม สาหรับ
ทางธุรกิจด้วยภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Introduction to algorithms, flowchart, concept of
programming, programming language, variables,
data types and operations, data input and
output, control structures, array, concept of
structured and object-oriented programming and

221110

Definition and advantages of statistics in
business, fundamental of data analysis,
estimation and testing hypotheses
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทาง
3(2-2-5)
ธุรกิจ
Fundamental Information Technology in business
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ขั้ น พื้ น ฐ า น ร ะ บ บ
อินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐาน
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร
โปรแกรมประมวลผลคา โปรแกรมตารางคานวณ
และโปรแกรมการน าเสนองานในงานธุ ร กิ จ
จริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดาเนินการ
ธุรกิจ
Introduction to information technology, internet,
search engine, introduction to operation system
software application, word processing program,
spreadsheet program, and presentation
program in business, etiquette in using
computer system for operating business.

สาระที่
ปรับปรุง

1.ปรับจาก
กลุ่มเอกบังคับ
เป็นกลุ่มวิชา
แกน
2. ปรับชื่อวิชา
และคาอธิบาย
วิชา

ปิดรายวิชา
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221301

221302

application programming for business with
programming language
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการ
วิจัย การกาหนดปัญหาเพื่อการวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีกาหนด
ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่า ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย น
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย , การเขียนรายงาน
การวิจัย ซอฟต์แวร์เพื่อการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์
Basic of research, types of research, defining
problem for research, literature review,
population and sample, sampling size method,
research tool, data collection and analysis,
research discussion and conclusion report
writing, software in computer research
การวิจัยดาเนินการ
3(2-2-5)
Operations Research
แบบจาลองการโปรแกรมเชิง เส้น ตรง การจัด ตั้ง
แบบจ าลองระบบของปั ญ หา การหาผลลั พ ธ์
แบบจ าลองระบบของปั ญ หา วิ ธี ก ราฟ วิ ธี ท าง
พีชคณิตทั่วๆไป วิธีซิมเพล็กซ์ปัญหาทางการขนส่ง
วิธีต ามกฏของมุม ทิศเหนือ -ตก วิธีโดยประมาณ
ของโวเกล วิธีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด วิธีสเตปปิงสโตน
วิธีโมได แบบจาลองการมอบหมายงาน
linear programming model, model formulation,
model solution, graphical method, general
algebraic
method,
simplex
method,
transportation problem; nort-west corner rule,
vogel’s approximation method, least – cost
method, the stepping stone method, modified
distribution method:MODI, assignment model

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

105
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
221303

221311

221331

โครงสร้างคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Organization
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ บื้ อ ง ต้ น
สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ
โครงสร้ า งของหน่ ว ยความจ า การจั ด ระบบ
คอมพิวเตอร์ และหลักการพิจารณาฮาร์ดแวร์ของ
คอมพิวเตอร์
Introduction computer components, computer
architecture, operating system, structure of
memory units, computer system manipulations,
and principles of considerate computer hardware
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Business
เ ท ค โ น โ ล ยี อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต เ บื้ อ ง ต้ น ธุ ร กิ จ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เบื้องต้น การค้า ปลี ก อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ การโฆษณา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบชาระเงินสด
การพัฒ นาระบบงานการพาณิช ย์อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
กฎหมายการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Introduction internet technology, introduction to
electronic business and electronic commerce,
electronic retailing, electronic commerce
advertising, electronic auction, electronic service,
electronic government, security and payment
system, electornic commerce application
development, electronic commerce law
การวิเคราะห์และการออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบทางธุรกิจ
Business System Analysis and Design
แนวคิ ด การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบระบบ
ระเบียบวิธีการวิเคราะห์ระบบทางธุรกิจ เครื่องมือ
ที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ แ ละพั ฒ นาระบบ วงจรการ
พัฒ นาระบบ ระบบแผนภู มิ ส ายงาน ตารางการ
ตัดสินใจ การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา
ระบบ การกาหนดความต้องการของผู้ใช้ ระเบียบ
วิธี ก ารออกแบบระบบ การออกแบบฟอร์ ม และ
ระเบี ย บข้ อ มู ล ระบบการจั ด เก็ บ เอกสาร การ
ตรวจสอบการประเมิน ผล แนวคิด การวิ เ คราะห์
และออกแบบเชิงวัตถุ หลักการวิเคราะห์ออกแบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

221343

พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
3(2-2-5)
ปรับ
Electronics Commerce
รหัสวิชา และ
ชื่อวิชา
โครงสร้างพืน้ ฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ
ของพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กลยุ ท ธ์ พ าณิ ช ย์ คาอธิบายวิชา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบควบคุ ม และรั ก ษาความ
ปลอดภัย ระบบชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การ
พาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเด็นเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายและจริยธรรม การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
E-commerce infrastructure, e-commerce
business models, e-commerce strategies, ecommerce security and controls, electronic
payment systems, mobile commerce, legal and
ethical issues in e-commerce, building an ecommerce website

221301

การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบ 3(2-2-5)
ระบบทางธุรกิจ
Business System Analysis and Design
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ป ระกอบของ
ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของ
องค์ก รและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่ อ
แก้ปัญ หาวงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บทบ าท แล ะห น้ า ที่ ข องนั ก วิ เ คราะห์ ร ะบ บ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การสร้างแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล การ
ออกแบบส่ ว นการน าข้ อ มู ล เข้ า และการออก
รายงานข้อมูล
Business system analysis and design concept,

ปรับ
รหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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221332

เชิง วัต ถุ กระบวนการวิเ คราะห์แ ละออกแบบเชิง
วัตถุ
Business system analysis and design concept,
business system analysis methodology, system
analysis and development tools, system
development life cycle, organization chart,
decission tables, feasibility study of system
development, user requirement determination,
system design method, form design and data
methodology, document storage system,
inspection, evaluation, object-oriented analysis
and design concept, object-oriented analysis and
design principle, object-oriented analysis and
design process
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
โดยคอมพิวเตอร์

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
business system analysis methodology, system
analysis and development tools, system
development life cycle, input and output design

221203

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System

3(2-2-5)

ปรับ
รหัสวิชา

แนวคิ ด พื้น ฐานของระบบสารสนเทศทางธุ รกิ จ
องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศ
ทาง ธุ ร กิ จ แ นวโน้ ม ของ ระบ บสารสนเท ศ
บุ ค ลากรด้ า นสารสนเทศ การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ การใช้ ร ะบบสารสนเทศในการ
สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ
Introduction to business information system
concept component and type of business
information system trends in information system
personnel in information system implementation
of information system how to use information
systems to support business processes

ชื่อวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

Computer Management Information System

หลักการของของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แนวความคิ ด ของสารสนเทศ การประมวลผล
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศและการบริ ห าร
องค์กรประเภทของระบบสารสนเทศ การจัดการ
ระบบสารสนเทศในอนาคตและระบบสารสนเทศใน
ปัจจุบั น อิน เทอร์เ น็ ต การพาณิช ย์อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์
การบริห ารความสั ม พัน ธ์กับ ลู ก ค้า การวางแผน
การใช้ทรัพยากรของวิสาหกิจ การบริหารห่วงโซ่
อุปทาน โลจิสติกส์ และปัญญาประดิษฐ์
Management information system principles,
information concepts, information processing, the
information system and the organization
managements, types of information systems,
developing of information system in future and
current information system; internet, electronic
commerce, customer relationship management
(CRM), enterprise resource planning (ERP),
supply chain management (SCM), logistics and
artificial intelligence
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221335

221336
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ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
กรอบแนวคิด เกี่ ยวกับ ธุ รกิจอัจฉริยะ คลั ง ข้อมู ล
การวิ เ คราะห์ ท างธุ ร กิ จ การประมวลผลเชิ ง
วิเ คราะห์ อ อนไลน์ ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ
การสนั บ สนุ น การตั ด สิน ใจโดยอั ต โนมั ติ การน า
ข้ อ มู ล มาแสดงเป็ น ภาพ เหมื อ งข้ อ มู ล เหมื อ ง
ข้อความ เหมืองเว็บ การจัดการประสิทธิภาพของ
ธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ทางด้านธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence framework, data
warehousing (DW), business analytics (BA),
online analytical processing (OLAP), decision
support system (DSS), automated decision
support (ADS), data visualization, data
mining,text mining, web mining, business
performance management (BPM), business
intelligence applications
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Information System
แนวคิ ด ระบบสารสนเทศทางการเงิน โปรแกรม
ประยุกต์ทางด้านการเงิน หลั กการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน การวิเคราะห์
สารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศส าหรับ
การวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น การวิ เ คราะห์ ร ายงาน
ทางด้านการเงิน
Financial information system concept,
application program in financial,financial
information systemdesign and development
principle, financial information analysis,
information system for investment analysis,
finance report analysis

221303

เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิ
3(2-2-5)
สติกส์
Information Technology and logistics
กระบวนการธุ ร กิ จ กระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับจัดการธุรกิจและโลจิ
สติก ส์ ก ารออกแบบระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ส าหรั บ โลจิ ส ติ ก ส์ ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
สาหรับโลจิสติกส์
Business process, logistics process, information

221312

ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับธุ รกิจอัจฉริยะ คลังข้อมูล
เหมืองข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจขั้นพื้นฐาน การ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ การนาข้อมูลมาแสดงเป็นภาพ การ
จัดการประสิทธิภาพของธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์
ทางด้านธุรกิจอัจฉริยะ

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับ
รหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

Business Intelligence framework, data
warehousing (DW), data mining, introduction to
business analysis, online analytical processing
(OLAP), decision support system (DSS), data
visualization,
business
performance
management (BPM), business intelligence
applications
221311

ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(2-2-5)
Finance Information System
แนวคิด ระบบสารสนเทศทางการเงิน โปรแกรม
ประยุกต์ทางด้านการเงิน หลักการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงินการวิเคราะห์
สารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศสาหรับ
การวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น การวิ เ คราะห์ รายงาน
ทางด้านการเงิน
Financial information system concept,
application program in financial, financial
information system design and development
principle, financial information analysis,
information system for investment analysis,
finance report analysis

1.ปรับจาก
กลุ่มเอกบังคับ
เป็นกลุ่ม
วิชาเอกเลือก

ระบบสารสนเทศเพื่องาน
3(2-2-5)
ทางด้านโลจิสติกส์
Information System for Logistics
รู ป แ บบ ของธุ รกิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ บ ทบ าท ของ
เทคโนโลยีส ารสนเทศต่อการจัด การโลจิส ติก ส์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติสก์ การ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์กับการบริหารจัดการงาน
ด้านโลจิสติกส์
Logistics business model, information system

ปรับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

2. ปรับรหัส
วิชา และ
คาอธิบายวิชา
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221337

221390

technology for business and logistics
management, logistics information technology
system designs, logistics information system
development
ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Office Automation Systems
องค์ประกอบของสานักงานอัตโนมัติเทคโนโลยีเพื่อ
สานักงานอัตโนมัติการสื่อสารที่เกิดขึน้ ในสานักงาน
การผลิต ภาพในส านั ก งานอุปกรณ์ในการจัด การ
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนามาใช้ การ
ออกแบบระบบการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และการ
พั ฒ นาองค์ ก รในรู ป แบบใหม่ การบ ารุ ง รั ก ษา
องค์ก รและประสิท ธิภาพขององค์กรรูปแบบใหม่
ง านที่ เ ห ม าะส ม กั บ ก ารใช้ ก าร ป ระม วล ค า
ฐานข้อมูล และการวิเ คราะห์ข้อมู ล สาหรับ ระบบ
ส านั ก งาน และการพิจ ารณาความคุ้ม ค่า ในการ
ลงทุนทางเทคโนโลยี
Components of office automation, technology for
office automation, office communication, in office
photo production,data management device, data
collection and its usage, the design of the data
collection system and the development of new
organization, maintenance and efficiency of new
office, appropriate work for word processing,
database, and data analysis for office system
and consideration for technology investment
worthiness
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
1(0-2-1)
Project in Business Computer I
การเตรี ย มหั ว ข้ อ โครงงาน เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ การก าหนดความ
ต้องการ การวิเคราะห์ และการออกแบบโครงงาน
จั ด ท าต้ น แบบ จั ด ท าเอกสารแผนการด าเนิ น
โครงงาน และการนาเสนอหัวข้อโครงงาน
Project preparation, data collection,feasibility
study, requirements definition, analysis and
design project, prototyping, documentation and
project topic presentation

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

roles in logistics management, logistics
management information system, software
application for logistics management
ปิดรายวิชา

221390

โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
1(0-3-2)
Project in Business Computer I
ศึก ษาปั ญ หาและความต้ องการทางด้ า นระบบ
สารสนเทศทางธุ ร กิ จ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
ก าหนดแนวทางแก้ ปั ญ หา การวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา จั ด ท าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง นาเสนอหัวข้อโครงงาน
Business information system problem and
requirement collection, feasibility study,
solutions definition, solutions analysis and
design, related documentation and project topic
presentation

ปรับ
จานวนชั่วโมง
การปฏิบัติ
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้าน
3(2-2-5)
การเงินและการบัญชี
Computer Application in Finance and Accounting
หลั ก การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศทางด้ า น
การเงิ น และการบั ญ ชี บั ญ ชี ลู ก หนี้ บั ญ ชี เ จ้ า หนี้
บัญชีเงินเดือน บัญชีต้นทุน งบการเงิน ซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปทางด้านการเงินและการบัญชี
Application of information systems in finance and
the accountancy principle, account receivable,
account payable, payroll, cost accounting,
financial statement, software package in finance
and accounting

221413

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้าน
3(2-2-5)
การตลาด
Computer Applications in Marketing
แนวคิ ด การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ท างด้ า น
การตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศ
เพื่อการจัดการทางด้านตลาด การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบการตลาด การซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
ทางด้านการตลาด
Computer applications in marketing concept,
electronic commerce, marketing management
information system, marketing system analysis
and design, software packages in marketing
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้าน
3(2-2-5)
งานบุคคล
Computer Applications in Personal
แนวคิ ด ทางด้ า นทะเบี ย นบุ ค คลและการจ่ า ย
เงิ น เดือ น ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การด้ า น
บุคคล การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานบุคคล
การซอฟต์แวร์สาเร็จรูปทางด้านงานบุคคล
Personal information and payroll concept,
personal management information system,
personal system analysis and design, software
packages in personal

221414

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

221331

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการเงินและ 3(2-2-5)
ปรับ
การบัญชี
รหัสวิชา
ชื่อวิชาและ
Application Software in Finance and Accounting
การประยุ ก ต์ใช้ซ อฟต์แ วร์ด้า นการเงิ น และการ คาอธิบายวิชา
บั ญ ชี ระบบขายสิ น ค้ า ระบบซื้ อ สิ น ค้ า ระบบ
บั ญ ชี ลู ก หนี้ ระบบบั ญ ชี เ จ้า หนี้ ระบบสิ น ค้ า คง
คลั ง ระบบบั ญ ชี แ ยกประเภท งบการเงิ น และ
รายงานสาหรับผูบ้ ริหาร
Application of finance and accounting
application software including billing system,
purchasing system, account receivable system,
account payable system, inventory control
system, general ledger system, financial
statement and managerial report
ปิดรายวิชา

221332

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านทรัพยากร
3(2-2-5)
ปรับ
มนุษย์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา และ
Application Software in Human Resource
การประยุก ต์ใช้ซ อฟต์แ วร์ด้า นทรัพยากรมนุ ษ ย์ คาอธิบายวิชา
ระบบทะเบี ยนประวั ติ ระบบเงิ น เดื อ น ระบบ
ควบคุมเวลาและลงเวลาการทางาน ระบบการ
ฝึ ก อบรม ระบบสวั ส ดิ ก ารของพนั ก งาน และ
รายงานสาหรับผูบ้ ริหาร
Application of human resource software
personnel Information system, payroll systems,
Mornitor and register work time system,
Training systems, employee welfare system
and managerial report for manager
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221415

221416

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้าน
3(2-2-5)
งานโรงแรม
Computer Applications in Hotel
แนวคิดการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ดา้ นงาน
โรงแรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านงาน
โรงแรม การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
โรงแรม การซอฟต์แวร์สาเร็จรูปทางด้านงาน
โรงแรม
Computer applications in hotel concept, hotel
management information system, hotel system
analysis and design, software packages in hotel
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้าน
3(2-2-5)
การผลิต

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ปิดรายวิชา

221333

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการผลิต
Application Software in Production

3(2-2-5)

Computer Applications in Production

221421

แนวคิดระบบสารสนเทศทางด้านการผลิตหลักการ
ระบบสารสนเทศทางด้า นการผลิต การวิเคราะห์
และการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ด้านการผลิต ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปในด้านการผลิต
Production information system concept,
production information system principle, analysis
and design in production management
information system, software packages in
production
เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Technology
ความรู้พื้น ฐานเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสื่อประสม สื่อ
ชนิ ด ต่ า งๆ เทคโนโลยี ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ
ประสมเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ ประสม และการประยุ ก ต์
เทคโนโลยีสื่อประสมสาหรับทางธุรกิจ
Fundamental multimedia technology, media
types, technology types in multimedia, hardware
and software technologies and application with
multimedia technology for business

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านการผลิต ระบบจัด
ตารางการผลิต ระบบวางแผนความต้องการวัสดุ
ระบบวางแผนความต้องการกาลังการผลิต
Application of production application software
production Scheduling System, Material
Requirement Planning System, Capacity
Requirement Planning System

221341

ปรับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา และ
คาอธิบายวิชา

เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2-2-5)
ปรับ
Multimedia Technology
รหัสวิชา และ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อประสม สื่อ คาอธิบายวิชา
ชนิ ด ต่ า งๆ เทคโนโลยี ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ
ประสม เทคโนโลยี ท างด้ า นซอฟต์ แ วร์ แ ละ
ฮาร์ ด แวร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สื่ อ ประสม และการ
ประยุก ต์เ ทคโนโลยีสื่อประสมสาหรับ ทางธุ รกิจ
Fundamental multimedia technology, media
types, technology types in multimedia,
hardware and software technologies and
application with multimedia technology for
business
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221433

สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Architecture
กรอบแนวคิ ด องค์ป ระกอบ ของสถาปั ต ยกรรม
วิสาหกิจ การส่งมอบบริการของโปรแกรมประยุกต์
ทางด้านวิสาหกิจ การบูรณาการระบบ การจัดการ
เ นื้ อ ห า ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก ร
กระบวนการพัฒนาสถาปัต ยกรรมวิสาหกิจ การ
จัดการการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม การติดตั้ง
สถาปั ต ยกรรมวิ ส าหกิจ สถาปั ต ยกรรมวิส าหกิ จ
การควบคุ ม การจั ด การซอฟต์ แ วร์ ท างด้ า นการ
วางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (อีอาร์พ)ี
Frameworks and component of enterprise
architecture, enterprise application service
delivery, systems integration, content
management, inter organizationalarchitectures,
processes for developing enterprise architecture,
architecture change management, implementing
enterprise architecture, enterprise architecture,
management controls, enterprise resource
planning software (ERP)

221438

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
Business Decision Support System

3(2-2-5)

สถาปั ต ยกรรมระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิน ใจการ
จัด การข้อมูล การจัด การแบบจาลองการจัด การ
องค์ ค วามรู้ การจั ด การส่ วนต่ อ ประสานกั บ ผู้ ใ ช้
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม
การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจระดับวิสาหกิจวิธีการสร้าง
การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์
Architecture of Decision Support Systems, data
management, model management, knowledge
Management, user interfacemanagement, group
decision support systems, decision support
system development, enterprise decision support
systems, how to develop online analytical

221401

สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Architecture
แนะน าสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร ขอบข่ า ยงาน
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม อ ง ค์ ก ร แ บ บ จ า ล อ ง แ ล ะ
สถาปัตยกรรมอ้างอิง กระบวนการในการพัฒนา
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร การสร้ า งและจั ด การ
แผนงานสถาปั ต ยกรรมธุ ร กิ จ สถาปั ต ยกรรม
สารสนเทศ สถาปั ต ยกรรมแอพลิ เ คชั่ น และ
สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมองค์กร
กับ การประมวลผลแบบกลุ่ม เมฆ การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการซอฟต์แวร์ทางด้าน
การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ สถาปัตยกรรม
องค์ ก รกั บ ธรรมภิ บ าล การน าสถาปั ต ยกรรม
องค์กรไปใช้งาน การประเมินผล
Introduction to enterprise architecture,
enterprise architecture frameworks, reference
models and architectures, processes for
developing enterprise architecture, establishing
and managing business architecture,
information architecture, application architecture
and technology architecture, Enterprise
architecture and cloud computing, big data
analysis, enterprise resource planning software
management, enterprise architecture and IT
Governance, using enterprise architecture,
evaluation

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับ
รหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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221491
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processing (OLAP)
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
2(0-4-2)
Project in Business Computer II
การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ต ามขอบเขตของ
ระบบและตรงตามวัต ถุป ระสงค์ที่ก าหนดไว้ การ
ท ด ส อบ ซ อฟต์ แ วร์ ก า รตร วจส อบ แ ล ะแ ก้
จุดบกพร่อง การติดตั้งระบบ การเขียนคู่มือการใช้
งาน นาเสนอผลการดาเนินโครงงาน
Applicationsoftware development, software
testing, debugging, system Installation, user
manual writing and project presentation
การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิบั ติ เรีย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in business computer in private or
government sectors
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operation Education
การปฏิบั ติง าน เรียนรู้ เพิ่ม พูน ประสบการณ์แ ละ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน
ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in business computer in private or
government sector
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
หลั ก การของการปฏิสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งมนุ ษ ย์ แ ละ
คอมพิวเตอร์ การออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
การสร้างต้นแบบ การพัฒ นาส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้แบบกราฟิก การออกแบบระบบเชิงโต้ตอบ
Principles of human-computer interfaces, user
centered design, prototyping, graphical user
interfaces development, interactive systems
design
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221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
2(0-6-3)
Project in Business Computer II
การพั ฒ นาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา การทดสอบ การ
ติดตั้งและนาไปใช้ การประเมินผล จัดทาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องและนาเสนอสรุปผลการศึกษา
Solution development, testing, installation and
implementation,
evaluation,
related
documentation and conclusion presentation

221491

221492

222122

การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบั ติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in business computer in
private or government sectors
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operation Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ
ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใน
ฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience,
improving working skills in business computer in
private or government sector
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
3(2-2-5)
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
Design
การออกแบบปฏิสัมพันธ์ หลักการออกแบบการ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละคอมพิ ว เตอร์
พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ม นุ ษ ย์ ใ น ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
คอมพิวเตอร์ การยศาสตร์เบื้องต้น แบบจาลอง
กระบวนการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์งาน
และ การเก็ บ รวบรวมความต้ อ งการ การ
ออกแบบ การออกแบบแผ่นภาพลาดับเรื่อง การ
พั ฒ นาต้ น แบบส่ ว นต่ อ ประสาน รู ป แบบและ

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

คงเดิม

1.ปรับจาก
กลุ่มวิชาเอก
เลือกเป็นกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
2. ปรับรหัส
วิชา และ
คาอธิบายวิชา
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222320

235012

การจัดการโครงการด้านระบบ
3(2-2-5)
สารสนเทศ
Information System Project Management
องค์ประกอบของโครงการ การจัด การโครงการ
ด้า นระบบสารสนเทศ วัฏจัก รของโครงการ การ
วางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การ
ติ ด ตามและการควบคุ ม โครงการ การทบทวน
โครงการ การประเมินโครงการ
Components of project, Information system
project management, project life cycle, project
planning, project estimating, project monitoring
and controlling, project reviewing, project
evaluating
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการแบบ
เชื่อ มโยง สแตก คิ ว ต้ น ไม้ กราฟ การวิเ คราะห์
ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี การ
เรียงลาดับและการค้นหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล
แบบฮี พ แฮชชิ่ ง การเวี ย นเกิ ด การประยุ ก ต์ ใ ช้
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Basic data structures, array, linked-listed, stack,
queues, trees, graph, analysis of algorithm
efficiency and complexity, sorting and searching,
heap storage, hashing, recursion, application of
data structures and algorithms
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222121

กระบวนทั ศน์ ข องการปฏิ สั ม พั น ธ์ เทคโนโลยี ที่
นามาใช้ในการออกแบบปฏิสัมพันธ์ การประเมิน
ส่วนต่อประสาน
interaction
design,
human-computer
interaction, human aspects to the interaction
with computer, basic ergonomics, interaction
design process models, task analysis and
requirements gathering, design, storyboarding,
user interface prototyping, interaction styles
and paradigms, technology for interaction
design, evaluation of user interfaces
การจัดการโครงการด้านระบบ
3(2-2-5)
สารสนเทศ
Information System Project Management
องค์ประกอบของโครงการ วัฏจักรของโครงการ
การวางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ
การติ ด ตามและการควบคุ ม โครงการ การ
ทบทวนโครงการ การประเมิ น โครงการ การ
ทดสอบและการประกันคุณภาพ
Components of project, project life cycle, project
planning, project estimating, project monitoring
and controlling, project reviewing, project
evaluating, Testing and Quality Assurance

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
รหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิง
3(2-2-5) 221202
วัตถุ
Object-Oriented Concepts and Programming
แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ด้วยยูเอ็มแอล แบบจาลองยูสเคส แบบจาลองเชิง
โครงสร้ า ง แบบจาลองเชิง พฤติ ก รรม การเขีย น
โปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ คลาส วัตถุ คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและ
การซ่อนข้อมูล การรับ ทอด การพ้องรูป ส่วนต่อ
ประสาน
Concept of object-oriented, system analysis and
design with UML, USE-CASE model, structural
model, behavioral model, object-oriented
programming, object oriented programming
language, class, object, attribute, method,
encapsulation and information hiding,
inheritance, polymorphism, interface
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5) 221204
Database System
แนวคิ ด เบื้ อ งต้ น ของระบบฐานข้ อ มู ล และระบบ
จัดการฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล
เชิงสั มพันธ์ การทาให้อยู่ในรูปบรรทัด ฐาน ภาษา
สอบถาม การประมวลผลรายการ ฐานข้อมูลแบบ
กระจาย การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพ การ
บูรณภาพและความมั่นคงของข้อมูล การควบคุม
ภาวะพร้ อ มกั น ความมั่ น คงและการป้ อ งกั น
ฐานข้อมูล การสารองข้อมูลและการคืนสภาพ การ
ล็อคเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต์
ฐานข้อมูล
Basic concept of database system and database
management system, data modeling, relational
database, relational database analysis and
design, normalization, query language,
transaction processing, distributed database,
physical database design, data integrity and
security, concurrency control, database security
and protection, backup and recovery, locking,
new technology of database system, spatial
data, application of database development

สาระที่
ปรับปรุง
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การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

Object-Oriented Application Development
แนวคิดเชิงวัตถุ การโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและ
วั ต ถุ คุ ณ ลั ก ษณะ วิ ธี การห่ อ หุ้ ม และการซ่ อ น
ข้อมูล การสืบ ทอดคุณสมบั ติ การพ้องรูป การ
ออกแบบและสร้างส่วนต่อประสาน
Concept of object-oriented, object-oriented
programming, class and object, attribute,
method, encapsulation and information hiding,
inheritance, polymorphism, graphic user
interface design and development

การออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

3(2-2-5)

Database Design and Development
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของ
ระบบฐานข้ อ มู ล แนวคิ ด ของระบบจั ด การ
ฐานข้ อ มู ล สถาปั ต ยกรรมของระบบจั ด การ
ฐานข้ อ มู ล แบบจ าลองข้ อ มู ล ฐานข้ อ มู ล เชิ ง
สั ม พัน ธ์ กระบวนการนอมั ล ไลซ์ การออกแบบ
ฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ฝึกปฎิบัติ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Database concept, database systems
architectures, data model, relational data
model, normalization, business database design
and development, structured query languages

ปรับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง
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ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Networks
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลและ
สื่อที่ใช้ในการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารข้อมูลแบบ
อนาล อก แ ล ะดิจิ ทั ล แ บ บ จ าล อง โอเอส ไ อ
โปรโตคอลเครือข่าย อินเทอร์เน็ต แบบโครงสร้าง
เครือข่าย ชนิดของเครือข่าย อุปกรณ์สลับเส้นทาง
อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางอุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย ไอพี
แอดเดรส เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทางแบบคงที่
และแบบพลวัต ความมั่นคงของเครือข่าย
Computer network technology, data transmission
and communication media, analog and digital
communication techniques, OSI model, network
protocol, Internet, network topologies, network
types, switching, router, bridge, IP address,
subnet, static and dynamic routing, network
security

221304

ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
และเครือข่าย
Security in Computer Systems and Networks
การบุ ก รุก และการรัก ษาความปลอดภั ยในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภั ย
เบื้องต้น การเข้า รหัส ลั บ เบื้องต้น กุญ แจส่วนตั ว
และกุญแจสาธารณะ ลายเซ็น ดิจิทั ล การพิสู จน์
สิทธิ์และ การยืนยันตัวบุค คลใบรับรองสิทธิ์ การ
บริ ห ารกุ ญ แจ ความมั่น คงของระบบเมล์ ความ
มั่นคงไอพีความมั่นคงเว็ปไซต์ การบุกรุกในระบบ
เครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก ตรวจจับการบุก
รุกและระบบป้องกัน ไฟล์วอลล์ ซอฟต์แ วร์รักษา
ความปลอดภัย
Intrusion in computer networks and network
security, basic computer security, basic
cryptography, private key and public key, digital
signature, authentication and personal identifier,
certificate, key management, mail system
security, IP security, website security, network
intrusion, kind of attack, intrusion detection and
prevention system, firewall, security software

221402

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ

3(2-2-5)

Computer Network Approach in Business

พื้ น ฐ า น ก า ร สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล
สถาปัตยกรรมเครือข่าย โปรโตคอลการสื่อสาร
และโทโพโลยี สื่ อกลางการเข้ า ถึ ง และควบคุ ม
การเชื่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ แ ละปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ฮาร์ดแวร์ การออกแบบและวิเ คราะห์เ ครือข่า ย
คอมพิวเตอร์ในธุรกิจเบื้องต้น การตั้งค่าและการ
แก้ปัญ หาเครือข่า ยคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ ความ
ปลอดภั ย เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ใ นธุ ร กิ จ และ
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน
Based on data communications, network
architectures, communication protocols and
topologies, medium access control, network
interfaces between various hardware, an
introduction to the design and analysis of
computer communication networks in business,
configure and troubleshoot a computer network
in business, network security in business and
current topics
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information security
หลั ก การของการรั ก ษาความปลอดภั ย ของ
สารสนเทศ เทคโนโลยี รั ก ษาความปลอดภั ย
คอมพิ ว เตอร์ ภาพรวมของแนวโน้ ม ปั จ จุ บั น ใน
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์และการใช้งานและการ
วิจัยด้านความปลอดภัยเครือข่ายพื้นฐาน แนวคิด
และนโยบายกลไกการรักษาความปลอดภัย การ
ควบคุมการเข้าถึงและความสมบูรณ์ของเทคนิค
การเข้ารหัสขั้นพื้นฐาน การประกันการตรวจสอบ
ลายเซ็ น ดิ จิ ทั ล และฐานข้ อ มู ล กลไกการรั ก ษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ไ ฟ ร์ ว อ ล ล์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผลการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยกรณีที่เกิดขึ้นจริง เทคนิคและวิธีการที่
จะด าเนิ น การทดสอบการเจาะระบบเครื อข่ า ย
ความเสี่ ยงด้า นความปลอดภั ย ขององค์ก รและ
วิธีการจัดการความเสี่ยง
Principle of information security , computer
security technology, overview of recent trends
in commercial products and applications and
security research in basic network security,

ปรับ
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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concepts and policies, security mechanisms of
access control and integrity, basic cryptography
techniques, assurance, authentication, digital
signatures and database security mechanisms ,
firewalls, security evaluation, and real-life
security cases ,techniques and procedures to
perform penetration testing on networks and
applications ,organizational security risks and
how to manage exposure to those risks

235022

235023

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
3(2-2-5)
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ เ ค ลื่ อ น ที่
ระบบปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐานของโปรแกรมประยุ ก ต์
อุปกรณ์เคลื่อนที่ วัฏ จักรโปรแกรมประยุกต์ การ
ออกแบบและการพั ฒ นาส่ ว นติ ด ต่ อกั บ ผู้ ใช้ แ บบ
กราฟิ ก การส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล การเก็ บ ข้ อ มู ล การ
เชื่อมต่อกับ อุป กรณ์ภ ายใน การพัฒ นาโปรแกรม
ประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile architecture, operating system, basics of
a mobile application, application lifecycle, design
and developing graphic users interface, data
passing, data storing, internal device interfacing,
mobile applications development
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Programming
อิ น ทราเน็ ต และอิ น เทอร์ เ น็ ต สถาปั ต ยกรรม
ซอฟต์แวร์แบบกระจาย การเขียนโปรแกรมด้านลูก
ข่ า ยก ารเขี ย นโปรแก รมด้ า นแม่ ข่ า ย ภาษ า
เครื่องมือและกระบวนการพัฒ นาเว็บ ไซต์ เฟรม
เวิร์คทั่วไปและเฟรมเวิร์คทางภูมิสารสนเทศ การ
ออกแบบเว็บไซต์และเว็บเพจกรณีศกึ ษาการพัฒนา
เว็บไซต์
Intranet and Internet, distributed software
architecture, client side programming, server
side programming, language, tools and web
development procedure, general and GIS
frameworks, web page and web site designs,
case study of website development

ปิดรายวิชา

221205

การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ

3(2-2-5)

1. ปรับ
Web-Programming in Business
จากกลุ่ม
ห ลั ก ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม บ น เ ว็ บ วิชาเอกเลือก
กระบวนการพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรมฝั่งแม่ เป็นวิชาเอก
ข่ า ย การเขี ย นโปรแกรมฝั่ ง ลู ก ข่ า ย การเขี ย น บังคับ
โปรแกรมเชื่ อ มต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล การเขี ย น
2. ปรับรหัส
โปรแกรมบนเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ
Web programming principle, web development วิชา ชื่อวิชา
process, server side programming, client side และคาอธิบาย
programming,
database
connection วิชา
programming, web programming for using in
busines
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การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
Visual Programming
องค์ประกอบของภาษาวิชวล การเขียนโปรแกรม
ประยุกต์แบบวินโดวส์ การใช้กล่องเครื่องมือ การ
สร้ า งวิ น โดว์ ฟ อร์ ม การสร้ า งวั ต ถุ การเขี ย น
โปรแกรมแบบอิง เหตุ ก ารณ์ การแก้จุ ด บกพร่อ ง
และการจั ด การข้ อ ผิ ด พลาด การติ ด ต่ อ กั บ
ฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
Visual languages component, windows
application programming, toolbox usage, creating
window form, building objects, even-driven
programming, debugging and error handling,
database connectivity, developing application

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

100007

221102

กฎหมายและจริยธรรมทาง
1 (1-0-2)
คอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่าย
สังคมออนไลน์ กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในไทยและสากล
Regulations, rules, ethics, online social network
etiquette, intellectual property law, law of
information and communication technology in
Thailand and international
ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหา
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Logical Thinking and Problem
Solving in Business
ความหมาย โครงสร้างความรู้ การพัฒนาทักษะ
การคิด แบบมีเ หตุ ผลและลาดั บขั้น ตอน การคิด
เชิ ง ระบบ การคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ เทคนิ ค และ
เครื่องมือในการคิดเพื่อการตัดสินใจ พื้นฐานการ
วิเ คราะห์ธุ รกิจ ผัง งาน โครงสร้า งควบคุม แบบ
ล า ดั บ โ ค รง ส ร้ าง ค ว บ คุ ม แ บ บ ท า ง เ ลื อ ก
โครงสร้างควบคุมแบบทาซ้า
Meaning, body of knowledge, skills
development in reasonable and sequential
thinking, systematic thinking, analytical thinking,
logical thinking techniques and tools,
introduction to business analysis, flowchart,
sequence control structure, selection control

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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221103

221201

structure, repetition control structure
โครงสร้างข้อมูลและพืน้ ฐานการ
3(2-2-5)
เขียนโปรแกรม
Data Structure and Introduction to
Programming
ความหมาย ประเภทโครงสร้างข้อมูล การสร้าง
และการจัดการโครงสร้างข้อมูล ความรู้เบื้องต้น
การเขียนโปรแกรม ภาษา ตัวแปรและชนิดข้อมูล
การด าเนิ น การ การรั บ และแสดงข้อ มู ล ค าสั่ ง
ควบคุมการทางาน การฝึกเขียนโปรแกรม
Meaning, types of data structure, data creation
and data management, fundamental of
programming, language, variable and data
types, operation, input and output, control
statement, practical programming
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป 3(2-2-5)
Application Software Packages
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป การจัดการ
และการใช้เอกสารร่วมกัน การออกแบบเอกสาร
และการสร้างการอ้างอิงขั้นสูง การจัดการและ
การใช้ตารางงานร่วมกัน การใช้รูปแบบที่กาหนด
เองและเค้าโครง การสร้าง สูตร แผนภูมิและ
ตารางงานขัน้ สูง สร้างงานนาเสนอ การจัด
ตกแต่งการเปลี่ยนภาพ ภาพเคลื่อนไหว และการ
นาเสนองานขั้นสูง
Application of Software Package and Document
Sharing Advance Document Design Create
Advanced References Manage and Share
Workbook How to use Custom template and
Layout Create Advanced Charts and Table
Create Advanced Formula Create a
presentation Apply transitions and Animations
advance presentations

สาระที่
ปรับปรุง
เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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221313

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทาง
3(2-2-5)
ธุรกิจ Technology for Business
Application
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี เ พื่ อ งาน
ประยุก ต์ท างธุ รกิจ ประเด็ น องค์ก ารและระบบ
สารสนเทศทางธุ รกิ จ กระบวนการสร้า งความ
เข้ า ใจเชิ ง คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ การประยุ ก ต์
เทคโนโลยี เ พื่ อ งานธุ ร กิ จ ขนาดต่ า งๆ ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุ รกิ จ การใช้โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ท างธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
งานประยุกต์ด้านอื่นๆ
Basic concepts of applies technology in
business, enterprise information system issues,
understanding process in business computer,
technology application for various business in
specific areas, information management
system, business analytics, application and
software for business, web technology and
innovation and other areas
หัวข้อปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
เพื่อการจัดการ
Current Topics in Business Management
System
หัวข้อ เทคโนโลยีปั จจุบั น แนวโน้ ม วิ วัฒ นาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวั ต กรรม เทคนิ ค อุ ป กรณ์
และการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Current trend of technology, evolution,
standard, theory, innovation, technique,
material and application in business
management system

สาระที่
ปรับปรุง
เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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คลังข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Warehouse for Business
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคลังข้อมูล องค์ประกอบ
และสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การจัดหาและการ
ออกแบบคลั ง ข้ อ มู ล โครงสร้ า งคลั ง ข้ อ มู ล
เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนาคลังข้อมูล
การจัด การธุรกิจและการประยุก ต์ใช้คลั งข้อมูล
กับองค์การ
Principle of data warehouse, elements and
architecture of data warehouse, acquirement
and designing for data warehouse, structure of
data warehouse, technology and application in
data warehouse development, business
management and application in data
warehouse for enterprise
การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Mining for Business Application

221323

แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เหมื อ งข้ อ มู ล ประเภท
เหมืองข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบเหมือง
ข้อมูล การเลือกใช้รูป แบบเหมืองข้อมูล สาหรับ
องค์ก รและธุรกิจ การหากฎความสั มพันธ์ การ
แ บ่ ง ห ม ว ด ห มู่ ก าร จั ด ก ลุ่ ม ก าร ป ร ะเ มิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพเหมื อ งข้ อ มู ล การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือการทาเหมืองข้อมูล
Principle of data mining, types of data mining,
data mining analytics and design, data mining
selection for business and enterprise,
association rule, clustering, classification, data
mining measuring and performance, technology
and application for data mining
การวิเคราะห์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Analytics
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทานาย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทางเลือก วงจรชีวติ ของ
การวิเคราะห์ธุรกิจ
แบบจาลองการวิเคราะห์
ธุรกิจระดับพืน้ ฐาน
แบบจาลองการวิเคราะห์
ธุรกิจชั้นสูง เทคโนโลยีและเครื่องมือสาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล
Concepts of business
analytics, descriptive analytics, predictive
analytics, prescriptive analytics, business analytics

สาระที่
ปรับปรุง
เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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221334

221342

life cycle, basic analytics models, advanced
analytic models, technology & tools for analytics
หัวข้ อปั จจุ บั น ด้า นเทคโนโลยี แ ละ 3(2-2-5)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Current Topics in Business Analytics and
Application
หัวข้อ เทคโนโลยีปั จจุบั น แนวโน้ ม วิ วัฒ นาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวั ต กรรม เทคนิ ค อุ ป กรณ์
และการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้าน
เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Current trend of technology, evolution,
standard, theory, innovation, technique,
material and application in business analytics
and application
หั ว ข้ อปั จ จุ บั น ด้ าน ซ อ ฟต์ แ ว ร์ 3(2-2-5)
ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์การ
Current Topics in Business Application and
Software
หัวข้อ เทคโนโลยีปั จจุบั น แนวโน้ ม วิ วัฒ นาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวั ต กรรม เทคนิ ค อุ ป กรณ์
และการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้าน
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์กร
Current trend of technology, evolution,
standard, theory, innovation, technique,
material and application in organization
application and software
บทเรียนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และ 3(2-2-5)
นวัตกรรม
Mobile Learning and Innovation
แนวคิดพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เพื่อการ
เรี ย นการสอน การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์
เคลื่อนที่เ พื่อการเรียนการสอน โครงสร้า งและ
สถาปั ต ยกรรม รู ป แบบการเรีย นรู้ การพั ฒ นา
สื่อ คอมพิ วเตอร์ เ คลื่ อ นที่ ระบบบริ ห ารจัด การ
เรียนการสอน การออกแบบเนื้อหา การจัดการ
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
Principle of mobile learning, application of mobile
learning, structure and architecture, learning style,
mobile learning development, learning

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

221344

221345

management system, learning contents, learning
units, measurement and evaluation of learning,
application technology and tools for mobile
learning
ระบบจัดการเนือ้ หาทางด้านธุรกิจ
3(2-2-5)
Content Management System in
Business
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบจัดการเนือ้ หา
ประเภทและองค์ประกอบระบบจัดการเนือ้ หา
การออกแบบเนือ้ หา การติดตัง้ และการใช้ระบบ
จัดการเนือ้ หา การจัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหา
เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบ การพัฒนา
และประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนือ้ หาเชิงธุรกิจ การ
ประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนือ้ หาเชิงธุรกิจแบบ
ต่างๆ
Principle of content management system, types
and element of content management system,
content design, installation and management
system, storage and publication content, tools
and methodology in web designing,
development and application for content
management system in business, the content
management system application for business in
other areas
หั ว ข้ อ ปั จจุ บั นด้านเ ท ค โนโล ยี 3(2-2-5)
ป ร ะยุ ก ต์ ส า ห รั บ เ ว็ บ ไซ ต์ แ ล ะ
นวัตกรรม
Current Topics in Web Application and
Innovation
หัวข้อ เทคโนโลยีปั จจุบั น แนวโน้ ม วิ วัฒ นาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวั ต กรรม เทคนิ ค อุ ป กรณ์
และการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้าน
เทคโนโลยีประยุกต์สาหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม
Current trend of technology, evolution,
standard, theory, innovation, technique,
material and application in web application and
innovation

สาระที่
ปรับปรุง

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
229221

221391

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หน่วยกิต

แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Concepts of Multimedia Design
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น ง า น อ อ ก แ บ บ มั ล ติ มี เ ดี ย
องค์ ป ระกอบของมั ล ติ มี เ ดี ย แนวคิ ด การ
ออกแบบงานมัลติมีเดีย เทคนิคและกระบวนการ
สร้างงานมัลติมีเดีย เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงาน
มั ล ติ มี เ ดี ย การออกแบบจากประสบการณ์
ผู้ใช้งาน การใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปออกแบบงาน
มัลติมีเดียเบือ้ งต้น การนาเสนอผลงานมัลติมีเดีย
การประยุก ต์ ใช้ง านออกแบบมัล ติ มีเ ดี ยกับ งาน
ด้านอื่น ๆ
Introduction to multimedia design, component
of multimedia, concepts of multimedia design,
technique and process of creating multimedia,
related multimedia technology, user experience
design, basic using industrial multimedia
software tools, multimedia presentation,
applying multimedia design to other fields
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์ 1(0-2-1)
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Preparation for Business Computer Professional
Experience
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ
สื่อสารและเทคนิค การสื่อสาร การสร้างมนุ ษ ย
สั ม พั น ธ์ ใ นสถานประกอบการ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติง าน เทคนิคการเขียน
รายงานและการนาเสนอโครงงาน การฝึกทักษะ
เฉพาะทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ การ
บริหารธุรกิจ
Process of professional experience, working
places, virtue and morality, communication and
communication techniques, human relations in
workplace, working personality development ,
report writing and presentation techniques,
specialist skills training in Management
Information Technology

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่
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ตาราง ข3 เปรียบเทียบแผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตร ปรับปรุง 2560
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
005171
ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
005173
ทักษะชีวติ
2(1-2-3)
126100
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
221100
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
221110
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
3(2-2-5)
004xxx
กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)

รวม

001103
001112
003134
003436
122130
128221
221120

ภาคการศึกษาปลาย
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ *
พะเยาศึกษา*
หลักการจัดการ
หลักการตลาด
การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น

รวม
หมายเหตุ * เลือก 1 วิชา

001102
221101
001101
003202
122131
221102

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(2-2-5)
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหาทาง
3(2-2-5)
ธุรกิจ
รวม
18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

001103
128120
221103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
หลักการตลาด
โครงสร้างข้อมูลและพืน้ ฐานการเขียน
โปรแกรม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
100004 กฎหมายธุรกิจ
221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

125
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
100004
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
122241
3(2-2-5)
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
146111
3(2-2-5)
235012
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
00XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(X-X-X)
00XXXX
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
3(X-X-X)

รวม

005172
124131
146200
235013
235031
00XXXX

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการดาเนินชีวติ
การบัญชีการเงิน

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน 3(2-2-5)
สังคม
126100
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
221201
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
สาเร็จรูป
221202
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
รวม
18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

3(2-2-5)
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)

124131
221204

ศึกษาทั่วไป (เลือก)

3(x-x-x)

002201
003102
221203
221205

รวม

18 หน่วยกิต

การบัญชีการเงิน
การออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
พลเมืองใจอาสา
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทาง
ธุรกิจ
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

126
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
221301
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
221331
การวิเคราะห์และการออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบทางธุรกิจ
221332
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
โดยคอมพิวเตอร์
221334
ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
221XXX
วิชาเอกเลือก
3(3-0-6)
XXXXXX
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
221301 การวิเคราะห์และการออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบทางธุรกิจ
221303
121211
146200
221302
222122

รวม

121201
122232
221335
221390
235032
221XXX

ภาคการศึกษาปลาย
การเงินธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศทางการเงิน
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วิชาเอกเลือก

รวม

18 หน่วยกิต

ธุรกิจอัจฉริยะ
การเงินธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทาง
ธุรกิจ
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3(3-0-6)
3(2-2-5)

122220

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

221390
221304
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

16 หน่วยกิต

การจัดการการผลิตและการปฎิบัติ
การ
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

127
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
221433
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
221490
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2(0-4-2)
222122
ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์
3(2-3-6)
และเครือข่าย
XXXXXX
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
(กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)
XXXXXX
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
(กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)
XXXXXX
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
221401 สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2(0-6-3)
221402 ความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2-5)
xxxxxx
xxxxxx
100007
221391

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
221491
การฝึกงาน*
221492
สหกิจศึกษา*
รวม
หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

17 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก

3(x-x-x)

-

-

วิชาเลือกเสรี
กฎหมายและจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวม

3(x-x-x)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
(ไม่นับหน่วยกิต)

15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
221491 การฝึกงาน*
6 หน่วยกิต
221492 สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
รวม
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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130

131

132

133

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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136

137

138
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ภาคผนวก จ
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
นายธนภณ ถิรดาธนภัทรเดเชา
Mr.Thanapon Thiradathanapattaradecha
ชื่อ-สกุล

นายธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา

รหัสประจาตัวประชาชน

3-5606-004xx-xx-x

ตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
080-1326668
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 2323
Email
thanaponthrd@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการ
Thiradathanapattaradecha, T., Chaisricharoen, R., & Yooyativong, T. (2017, March). The strategic
planning of e-commerce business to deployment with TOWS matrix by using K-mean and linear
regression. In 2017 International Conference on Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT) (pp.
400-406). IEEE.
Thiradathanapattaradecha, T., Chaisricharoen, R., & Yooyativong, T. (2019, February). Competitiveness
Evaluation Techniques for Cosmeceuticals E-Commerce Platform. ECTI Transactions on Computer
and Information Technology (ECTI-CIT), 12(2), 130-139.
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ตรีศร ใจเย็น, ปารีณา ยศอาจ และ ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา. (2561). การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสามารถ
การแข่งขันของธุรกิจร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 18; 8-9 พฤศจิกายน 2561; ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา, กฤตภาส ธุระเสร็จ, ธนวัฒน์ สุขเกตุ และ อนุชิต บุญมั่น. (2561). ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จของธุรกิจนาเข้าจากจีน. การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับชาติ ประจาปี 2561; 29-31 ตุลาคม 2561; คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์.
พฤกษนันท คาลาพิศ, ภูวนัตถ สมสวย, อุทัยวรรณ รักษากลิ่น และ ธณภณ ถิรดาธนภัทรเดชา.
การวิเคราะหและพยากรณชองทางการจาหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ. (2562). การประชุมสวน
สุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร.
หน้า 167-176.
รายวิชาที่ได้ศึกษามาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายวิชา
Information Technology
Introduction to Computer
Office Management
Computer Applications in Business
Business Computer Packages
Management Informations System
Computer and Data Processing
Fundamental Education and Teaching Methodology
Principle of Programming Languages
Management Information System
Instructional Systems Development and Computer Instructional Design
Computer Assisted Instruction
Information Systems Analysis and Design
Database Design and Management
Modern Operating Systems Concepts
Computer Organization and Communication

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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รายวิชาที่ได้ศึกษามาเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายวิชา
Business Management
Introduction to Business Law
Business Psychology
Accounting I
Laws of Busi Organiz & Business Contract
Accounting II
Micro Economics
Principles of Marketing
Production Management
Macro Economics
Communicative Business English I
Business Finance
Communicative Business English II
Business Strategy
Small Business Management
Business Research
Business Communication
Sales Management
Advertising and Sales Promotion
Asset Accounting
Taxation
Consumer Behavior
Human Resource Management

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 2300
โทรศัพท์
s_saipanya@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2547
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544
วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการ
ชาติตระการ ใจแก้ วมา, ศราวุฒ โนแก้ว, เอกพันธ์ วุฒิชัย, สมพรสาย ปัญญา และ ภาณุ พรหมมาลี.
(2559). เกมคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1-3. การประชุ มวิ ชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8; 30-31 พฤษภาคม 2559; คณะวิทยาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 28-33.
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รายวิชาที่ได้ศึกษามาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายวิชา
Logical Thinking
Information Technology I
Mathematics for Computer
Telecommunication and Networks
Information Technology II
Data Communications
Computer Programming for Information System
Information System I
Information System II
Database Design and Development
Office Automation
Software Design and Development
Multi Media Design and Development
Fundamentals of Management Information Systems
File Management and Data Structure
Information Storage and Retrieval
Project Management Technology
Business Database
Development of Management Information Systems
Computer Systems Concept
Design and Analysis of Algorithms
Information System Mathematics
Systems Analysis and Design
Organization Information Systems
Database Management Systems
Computer Network
Object-oriented Technology
Database Technology
Database Programming Workshop

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

145

ที่
รายวิชา
30 Artificial Intelligence
31 Decision Support System
32 Web-based Application Development Workshop

หน่วยกิต
3
3
3

รายวิชาที่ได้ศึกษามาเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายวิชา
Organization and Management
Principles of Management
Business Laws
Economics
Labour Relations
Business Communication
Accounting
Financial Management
Audience and Consumer Analysis
Management of Information Systems
Business Management Decision Making
Information System for Business
Advertising and Public Relations
Marketing
Economics of Information
Production Management
Behavior and Organization Communication

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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นางสาวสุดารัตน์ อาจหาญ
Miss.Sudarat Arthan
นางสาวสุดารัตน์ อาจหาญ
5-5607-900xx-xx-x
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 2301
โทรศัพท์
a.sudarat@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ )
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2548
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการ
ศกยภพ ประเวทจิตร์, กฤติกา กันทวงค์, สุดารัตน์ อาจหาญ, ศรัญญา คลาจันทึก และ รัชนี ค้าไป.
(2559). การปรับปรุงจีนเนติกอัลกอริทึมสาหรับปัญหาการหาค่าที่เหมาะสม. การประชุม
วิชาการระดับ ชาติ วิท ยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8; 30-31 พฤษภาคม 2559; คณะ
วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 90-96.
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ประวัติ
นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร
Miss.Supan Tongphet
นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร
3-5708-001xx-xx-x
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 2300
โทรศัพท์
supan.to@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการ
รัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา, สุพรรณ์ ทองเพชร และ เจษฎา บุญฤทธิ์. (2559). การลดต้นทุนการจัดเที่ยวส่งน้าดื่มเพื่อ
การรักษาฐานลูกค้าเดิม กรณีศึกษาโรงงานน้าดื่มเชื่อนคา อาร์.โอ. การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8; 30-31 พฤษภาคม 2559; คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา.
หน้า 51-87.
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ประวัติ
นางสาวนภา ราชตา
Miss.Napa Rachata
นางสาวนภา ราชตา
1-5799-000xx-xx-x
อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 2301
โทรศัพท์
napa.ra@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2548
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานทางวิชาการ
พรเทพ โรจนวสุ, ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ, นภา ราชตา, ภาณุพงษ์ เกี่ยงมะนา และ ณัฐ พล ปิ่นแก้ว.
(2558). โปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาซีชาร์ป. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยา
วิจัย” ครั้งที่ 4; 29-30 มกราคม 2558; มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 362-370.
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ประวัติ
นางฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
Mrs.Thitirath Cheowsuwan
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

นางฐิตริ ัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
3-5307-006xx-xx-x

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 2301
โทรศัพท์
thitirath.ch@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
Doctor of Philosophy (Computer Science)
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, India
พ.ศ. 2546
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2543
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2537
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)
สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์
จังหวัดปทุมธานี
ผลงานทางวิชาการ
Cheowsuwan, T. (2015). The Integrated Education Curriculum Reformation and the Permanency
in Career Development in the Field of Information Technology. APHEIT Journal, 21(1),
160-166.
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Cheowsuwan, T. (2016). The strategic performance measurements in educational organizations
by using balance scorecard. International Journal of Modern Education and Computer
Science, 8(12), 17.
Pornthep Rojanavasu, Bowonsak Srisungsittisunti, Thitirath Cheowsuwan, Torsak Suntornphan.
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รายวิชาที่ได้ศึกษามาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายวิชา
Management Information Systems
Project Management
Database Systems
Network Technology
Electronic Commerce
Object Oriented Programming
Network Security
Web-based Technology
Enterprise Resource Planning
Information Technology Process & Organi

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

รายวิชาที่ได้ศึกษามาเกี่ยวกับธุรกิจ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายวิชา
Managerial Accounting
Business Law
Quantitative Analysis
Managerial Economics
Financial Management
Marketing Management
International Business
Business Research Methodology
Strategic Management
Human Resource Management
Business Ethics and Negotiation

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

153

ตาราง ฉ1 แสดงภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา

2

นางสาวสมพร สายปัญญา

3

นางสาวสุดารัตน์ อาจหาญ

4

นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร

5

นางสาวนภา ราชตา

6

นางฐิตริ ัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถิตปิ ระยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Science
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจ
การจัดการ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore,India
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมป์

ภาระการสอน/ปีการศึกษา (ชั่วโมง)
2560 2561 2562 2563 2564
540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540
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ภาคผนวก ช
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
ที่ระบุไว้ใน มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์
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1. พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
221102 ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
222122 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
2. การเขียนโปรแกรม
221202 การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ
3. โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
221103 โครงสร้างข้อมูลและพืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
4. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
221205 การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ
5. ระบบฐานข้อมูล
221204 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
221303 ธุรกิจอัจฉริยะ
221203 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
7. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
221301 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทางธุรกิจ
8. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
221304 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

X

โครงสร้างพื้นฐานของระบบ

X

เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

เนื้อหาความรู้

องค์การและระบบสารสนเทศ

ตาราง ช1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ท่รี ะบุไว้ใน
มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์

9. ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
221402 ความปลอดภัยของสารสนเทศ
10.โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
11. ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
221101 คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ
221201 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สาเร็จรูป
221302 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
221401 สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
221491 การฝึกงาน
221492 สหกิจศึกษา

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างพื้นฐานของระบบ

เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

เนื้อหาความรู้

องค์การและระบบสารสนเทศ
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