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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป)
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: 25521571103949
: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
: Bachelor of Business Administration Program
in Business Computer
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ชื่อยอ : บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration
Business Computer
ชื่อยอ : B.B.A. (Business Computer)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 130 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป
6.3 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559
6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภา
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นชอบใหเสนอหลักสูตร
ตอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ต รมีความพร อมในการเผยแพร คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาตรี ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน ดังตอไปนี้
8.1 ผูปฏิบัติงานดานระบบสารสนเทศ
8.2 ผูใชงานโปรแกรมประยุกตและระบบสารสนเทศในสํานักงาน
8.3 นักพัฒนาโปรแกรม
8.4 นักวิชาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
8.5 นักวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
8.6 นักพัฒนาและบริหารเว็บไซต
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8.7 ผูปฏิบัติงานดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
8.8 ผูใชงานและผูดูแลระบบฐานขอมูล
8.9 ผูพัฒนางานกราฟกหรือมัลติมีเดียทางดานธุรกิจ
8.10 ผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระในดานคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจาก
ตําแหนงทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย
ปพ.ศ.
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
1. นายสุทัศน รุงระวิวรรณ
อาจารย

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไปแขนงบัญชี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันราชภัฏยะลา

2554
2539

2. นางสาวกนกวรรณ กาญจนธานี
อาจารย

ป.ร.ด. (การจัดการ)
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(สถิติ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2557
2549
2543

3. นางสาวนิมารูนี หะยีวาเงาะ
อาจารย

ป.ร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เพื่อการศึกษา)
เกลาพระนครเหนือ
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
M.SC. (Information Technology)
Universiti Utara Malaysia,
ประเทศมาเลเซีย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี

4. นายโซฟร หะยียโู ซะ
อาจารย

5. นายแวซําซูดิน แวดอกอ
อาจารย

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2556
2549
2546

2546
2541
2552
2548
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันการคาเสรีซึ่งเปนการคาที่ไรพรมแดนระหวางประเทศไดถูกนํามาใชในประเทศ
และกลุมประเทศตาง ๆ การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงการเกิดขึ้นของเขต
เศรษฐกิจการคาเสรีในหลายภูมิภาคของโลก สงผลกระทบตอองคกรธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดเล็ก กลาง
และขนาดใหญ ซึ่งต องมีการปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการคาให ทัน กับ ระบบเศรษฐกิจที่เ ปลี่ ย นแปลง
จึงตองอาศัยองคความรูทางดานการบริหารจัดการ ผสมผสานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ซึ่งเปนเครื่องมือเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางดานการคา และเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ ว ทําใหทุกหน วยงานมีความ
ตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2554-2559) ซึ่งไดประเมิน
สถานการณบทบาทของความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสงผลตอการพัฒนาประเทศทั้ง
ด านเศรษฐกิจ และสั ง คม รวมทั้ งตอบสนองต อ การดํ า รงชี วิ ต ของประชาชนมากยิ่ งขึ้ น ในอนาคต
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดวางกรอบแนวทางการลงทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของภาครั ฐ กว า 40,000 ล านบาทเพื่อพัฒ นาและปรั บ ปรุ งกรอบแนว
ทางการลงทุน การพัฒนาระบบฐานขอมูล การบริหารจัดการความรูสูความเขมแข็งของชุมชน การ
สนับสนุนใหประชาชนทุกคนเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางยั่งยืน ในยุคที่โลกเขาสูกระแสโลกาภิวัตนมีความจําเปนอยางยิ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถแบบ Multi skilled ทั้งดานภาษา ไอที และความสามารถในการบริหารจัดการซึ่ง
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ยุทธศาสตรที่ 2 ที่มุงเนนใหมี
การพั ฒ นาทุน มนุ ษย ที่ มีค วามสามารถในการสร า งสรรคแ ละใช ส ารสนเทศอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีวิจารณญาณและรูเทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรูความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล จากสถานการณดังกลาวจึงตองมีการปรับแผนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองเพื่อเตรียมความพรอมดานบุคลากรใหสามารถเขาสูตลาดแรงงานไดอยางเหมาะสม
จากรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ไดกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาในดานการพัฒนาผลิตภาพแรงงานสรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาด
และรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวย
เทคโนโลยี เร งรั ด ให แรงงานทั้งระบบมีการเรี ย นรู ขั้น พื้น ฐานเพื่อสามารถแขงขัน ในตลาดงานได
สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและ
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ระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด
และสนั บ สนุ น ให ผู ป ระกอบการในภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารจั ด ทํ า กรอบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และ
มาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการ
ใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือ
ที่เรียกวา Internet of Things เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากขึ้น
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม ประชากรสวนใหญ
นับถือศาสนาอิสลาม มีความเปนอยูที่เปนเอกลักษณของตนเอง รวมถึงสินคาและผลิตภัณฑที่บงบอก
ถึงความเปนอัตลักษณของทองถิ่น ซึ่งหนวยงานภาครัฐโดยศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใตไดใหความสําคัญและกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาทองถิ่นยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสราง
ความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิต
และความต อ งการของประชาชน และกํ า หนดกลยุ ท ธในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนฐานราก
การเกษตร การคา การลงทุน การบริการระบบโครงสรางพื้นฐาน (Logistic) สูการเปนประชาคม
อาเซียน การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต การสรางมูลคาเพิ่ม (Value added) ในสินคาและบริการให
เปนเอกลักษณประจําถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต รวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต
จากนโยบายภาครั ฐ และการลงทุ น ที่ ส ง เสริ ม พั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนใต รวมถึ ง
ผู ป ระกอบการยุ ค ใหม ไ ด มี ก ารนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การเป น
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) รวมถึงทําธุรกิจผานเครือขายสังคมออนไลนซึ่ง
เป นช องทางใหมสําหรับ การประกอบธุ รกิจ ในยุ คป จจุ บั น จึงมีความต องการผูที่มีความรูทางด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความรูทางดานธุ รกิจรวมถึงความเขาใจในวัฒนธรรมของพื้น ที่ เปนผู มี
คุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติงานในองคกรดวยคุณธรรมและคุณภาพ รูจักใชทรัพยากรขององคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ รักษาผลประโยชนขององคกร
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การปรับปรุงหลักสูตร
จากสถานการณโ ลกปจ จุ บั น ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และกระแสโลกาภิ วั ฒ น
สงผลกระทบโดยตรงตอการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
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คอมพิวเตอรธุรกิจ จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนตาม
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายและการสื่อสาร และรองรับการแขงขันทางเศรษฐกิจ
ทั้ ง ในระดั บ ท อ งถิ่ น และระดั บ ประเทศ โดยการผลิ ต บุ ค ลากรทางด า นบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ จําเปนตองผลิตบัณฑิตที่มีความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีจิตอาสา มีคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุงสูความเปนเลิศใน
การผลิตบัณฑิตที่เกงและดี
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุงสูความเปนเลิศในการสรางบัณฑิตคุณภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ จึงมุงเนนพัฒนานักศึกษา โดยผลิตบัณฑิตใหมีความรู มีจิตอาสา มีคุณธรรม และ
พัฒนาทักษะเชิงปญญา เนนการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การใชเทคโนโลยีเพื่อสืบคนองคความรู มาใช
ในการแกปญหา ตลอดจนนํามาใชใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการนําความรู
ที่ไดรับไปใชในการบริการสังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสรางความสมานฉันทใหกับสังคม
พหุ วั ฒ นธรรม การพัฒ นาหลั กสู ต รจึ งต องเน น และส งเสริ มการใช ศาสตร ทางด านเทคโนโลยี ทาง
คอมพิวเตอร รวมทั้งคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพและเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงตองคํานึงถึงการบูรณาการภูมิปญญา
ทองถิ่นกับศาสตรสากลเพื่อมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 3 หมวดวิชา ดังนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(2) หมวดวิชาเฉพาะ เปนการจัดการเรียนการสอนรวมกันของหลักสูตรในคณะ
วิทยาการจัดการ
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุกรายวิชาที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่น
รายวิชาในหลักสูตรเปดโอกาสใหนักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชา
เลือกและเลือกเสรีได
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผู รั บผิ ด ชอบหลั กสูต รตองประสานงานกับ ผูรั บ ผิด ชอบรายวิ ชา และ/หรื อ
หมวดวิชานั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตสูสังคมอยางมีคุณภาพ กาวทันเทคโนโลยี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะ
ชี วิ ต อดทน สู ง าน สามารถนํ า ความรู วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร แ ละสารสนเทศมาประยุ ก ต
ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาธุรกิจ
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
มุงพัฒ นาบัณฑิต ให มีความรู ทักษะ ความเชี่ ยวชาญด านเทคโนโลยีส ารสนเทศทางธุร กิจ
สามารถประยุ ก ต ใ ช ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ ประกอบอาชี พ ทั้ ง ในหน ว ยงานหรื อ ธุ ร กิ จ ของตนเอง
โดยการถายทอดความรูทางดานบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนตอการจัดการธุรกิจ
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดเวลา สอนให ผู เ รี ย นเป น ผู มี ค วามรู ท างภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ
โดยผสมผสานศาสตรทางดานคอมพิวเตอรและบริหารธุรกิจอยางมีคุณภาพ เพื่อนําไปประกอบอาชีพ
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธดี อดทน สูงาน มีความซื่อสัตยโดยเนนความ
ถูกตองเปนธรรม เปนผูพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอรธุร กิจ มีวัตถุประสงคในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1.3.1 มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานเปนทีม
รวมกับผูอื่นและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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1.3.2 ผูมีวิสัยทัศนกวางไกล รูจักวิเคราะห มีความคิดเชิงเหตุผล ริเริ่มสรางสรรค และมี
ความพรอมในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
1.3.3 มี ค วามสามารถในการแสวงหาความรู จ ากแหล ง ข อ มู ล ต า ง ๆ และนํ า มา
ประยุ กต ใ ช กับ การทํางาน สามารถบูร ณาการความรู ท างดา นเทคโนโลยีส ารสนเทศกั บการ
บริห ารธุร กิจ โดยสามารถนําไปปฏิบัติงานในหนวยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
การเปนผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.3.4 สนองความต องการของตลาดงานในชุมชนทองถิ่น และตลาดงานในประเทศ
สอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนใน
รอบการศึกษา (4 ป) โดยมีแผนการพัฒนากลยุทธในการพัฒนาและหลักฐาน/ดัชนีชี้วัด ดังนี้
แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปใหมีมาตรฐานไม
ต่ํากวาที่ สกอ.กําหนด
2. ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจใหมีมาตรฐานไมต่ํากวา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ.กําหนด

กลยุทธ

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

- พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยศึกษาจาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
- พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พื้นฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล (ACM/IEEE)
- ติดตามประเมินหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
(ปการศึกษาละ 1 ครั้ง)
- ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป

- เอกสารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

หลักฐาน :
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
ตัวบงชี้ :
- หลักสูตรไดรับการประเมิน
มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป
- หลักสูตรไดรับการเผยแพร
ตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
3. เสริมสรางความรูและทักษะ
- สรางความรวมมือทาง
หลักฐาน :
วิชาชีพของนักศึกษาและบัณฑิต วิชาชีพกับผูใชบัณฑิตใน
- รายงานผลการประเมิน
อยางตอเนื่อง
การพัฒนาขีดความสามารถ ความพึงพอใจในการใช
ทางวิชาชีพของนักศึกษา
บัณฑิตของผูประกอบการ
และบัณฑิต
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

4. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ ใหปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ

- สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางาน
บริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก
- อาจารยทุกคนไดรับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ทางดานวิชาการหรือ
วิชาชีพอยางนอยปละ
1 ครั้ง

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
ตัวบงชี้ :
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในดานทักษะ ความรู
ความสามารถในการทํางาน
โดยเฉลี่ยในระดับดี
หลักฐาน :
- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ตออาจารยในหลักสูตร
- เอกสาร/รายงานผลการไป
ราชการเพื่อเขารวม
ฝกอบรม
ตัวบงชี้ :
- อาจารยประจําหลักสูตร
ไดรับการพัฒนาทุกคน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1.4 กรณีนักศึกษาตองการเปลี่ยนสาขาวิชา
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2.2.2 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาสาขาวิชาอื่น ๆ ทุกสาขา
2.2.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ตามหลักสูตรที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.4 เป น ผู เ คยศึกษาในระดั บ ปริ ญญาตรี ของสถาบั น อุด มศึกษาที่ได รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2.5 มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือตาม
เกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
สถิติ คะแนนเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปที่ 6
วิชา
ปการศึกษา
2553
2554
2555
2556
ภาษาไทย
42.61
41.88
47.19
49.47
สังคมศึกษา
46.51
33.39
36.27
32.72
ภาษาอังกฤษ
19.22
21.80
22.13
25.51
คณิตศาสตร
14.99
22.73
22.73
20.32
วิทยาศาสตร
30.90
27.90
33.10
30.25

2557
49.26
33.02
25.35
20.48
30.48

2558
50.76
36.53
23.44
21.74
32.54

อางอิงจาก http://www.niets.or.th
จากสถิติคะแนนสอบ O-NET ที่ผานมา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญยังขาดความพรอม
ดานทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับใชศึกษาตอในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ในดานที่จําเปน ดังนี้
2.3.1 การฟง-เขียน-อาน-พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.3.2 พื้นฐานทางคณิตศาสตรเบื้องตน

11
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จั ด อบรมระยะสั้ น เพื่อ ปรั บ พื้น ด า นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มพู น
ทักษะ การฟง การพูด การอาน และการเขียน
2.4.2 จัดการอบรมระยะสั้นเพื่อปรับพื้นดานคณิตศาสตรที่จําเปนตอการศึกษาตอใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.4.3 จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา เพื่อใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวมจํานวนนักศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา

2560

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2561
2562
2563

2564

140
140

140
140
280

140
140
140
420

140
140
140
140
480

140
140
140
140
140

-

-

-

140

140

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หนวยบาท)
งบประมาณที่ตองการ
รายละเอียดรายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
คาธรรมเนียมการศึกษา
2,520,000 5,040,000
7,560,000 10,080,000 10,080,000
คนละ 9,000 บาทตอ
ภาคการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
98,000
196,000
294,000
392,000
392,000
คนละ 700 บาทตอป
2,618,000 5,236,000 7,854,000 10,472,000 10,472,000
รวมรายรับ
2.6.2 รายละเอียดรายจาย (หนวยบาท)
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รายละเอียดรายจาย
เงินคงคลัง รอยละ 20
รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รอยละ 40
คาใชจายในการดําเนินงาน
รอยละ 40
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2560

งบประมาณที่ตองการ
2561
2562
2563

2564

523,600
1,047,200

1,047,200
2,094,400

1,570,800
3,141,600

2,094,400
4,188,800

523,600
1,047,200

1,047,200

2,094,400

3,141,600

4,188,800

1,047,200

2,618,000
140
14,960

5,236,000
280
14,960

7,854,000
420
14,960

10,472,000
560
14,960

10,472,000
140
14,960

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 130 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและ
หมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหนวยกิตแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาเอกบังคับ
2) วิชาเอกเลือก
2.3 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12
6
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา

94
33
52
46
6
9
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

3.1.3รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไมนอยกวา
1) วิชาบังคับ
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
Speaking and Writing Skills Development
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
English for Communication and Learning Development

30
12
10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
Melayu for Communication and Learning Development
2(1-2-3)
*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
English for Communication 1
*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรือเทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู)
2) วิชาเลือก

ไมนอยกวา

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
Principles of Reading and Writing Thai Words
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
Development of Speaking and Reading Skills in English
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
English for Reading and Writing Development
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
Basic Melayu
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
Basic Arabic
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

2 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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2100112
2100113
2100114
2100118
2100119
2100120

2150101
2150102
2150103
2150108
2150109

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
วิทยาการแหงความสุข
Happiness Study
สุนทรียวิจักขณ
Aesthetics Approach
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information For Life Long Learning
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
การพัฒนาตน
Self Development
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
Aesthetics for Life

ไมนอยกวา

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
สังคมภิวัตน
Socialization
การจัดการทางสังคม
Social Management
ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
Life Skills and Public Mind
ทักษะในการดําเนินชีวิต
Skills for Life
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
Life and Thai Culture

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science for the Quality of Life Development

6 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
6 หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
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4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
Information Technology in Daily Life
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Sports for the Quality of Life Development
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมวิชาแกน
3120201 กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
3120302 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3122101 การบัญชีขั้นตน 1
Accounting 1
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
3123302 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3124101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ
Principles of Business Management
3126202 การจัดการการดําเนินงาน
Operations Management
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
3129101 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
Economics for Business
3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
Application software and Internet services for Business

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

94
33

หนวยกิต
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
1)วิชาเอกบังคับ
กลุมองคการและระบบสารสนเทศ
3132102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
Management Information System for Business
3132315 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Information Systems Security
3132316 การประยุกตระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจขนาดยอม*
Information Technology Application for Managing Small
Business
3132317 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Analysis and Design for Business Information System
3132324 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
Business Computer Project 1
3132425 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
Business Computer Project 2

52 หนวยกิต
46 หนวยกิต
16 หนวยกิต
3(3-0-6)

กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
ระบบฐานขอมูลธุรกิจ
Business Database System
การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
Design and Web Development in Business
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ
Multimedia Technology for Business
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce
การเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
Electronics Business Entrepreneurship

15 หนวยกิต
3(2-2-5)

3132208
3132209
3132210
3132319
3132426

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร

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

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3132207
3132211
3132314

3132103
3132312

3132104
3132105
3132206
3132313
3132318
3132320
3132321
3132322

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจ
Business Computer Programming
การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ
Web Programming and Web Database

9 หนวยกิต
3(2-2-5)

กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล
Algorithms and Data Structure
การสื่อสารขอมูลธุรกิจและเครือขายคอมพิวเตอร
Business Data Communication and Computer Networks

6 หนวยกิต
3(2-2-5)

2) วิชาเอกเลือก
ไมนอยกวา
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
Electronics Office
การออกแบบกราฟกในงานธุรกิจ
Graphic Design in Business
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
Software Package in Business
การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร
Practicum in Computer Hardware Assembly
สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
Seminar in Business Computer
การวางแผนและบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ
Planning and Management Network Computer for Business
ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
Business Computer Research Methods
หลักการจัดการองคความรูและคลังความรู
Principle of Business Intelligence and Knowledge Management

6 หนวยกิต
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)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3132323
3132231

การบริหารระบบฐานขอมูลสําหรับงานธุรกิจ
Management Database System for Business
ธุรกิจออนไลน
Online Business

2.3 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ

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

ไมนอยกวา

3132428 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทาง
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Cooperative Education Preparation
in Business Computer
และ
3132429 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
Cooperative Education in Business Computer
หรือ
3132427 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
Special Topics in Business Computer
3132430 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
Field Experience in Business Computer
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

9

หนวยกิต

3(270 ชั่วโมง)

6(600 ชั่วโมง)

3(2-2-5)
3(300 ชั่วโมง)

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับ หนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็ จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4. แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

3124101 หลักการตลาด
3129101 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ต
เพื่องานธุรกิจ
3132102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
18 หนวยกิต

ปที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

3122101 การบัญชีขั้นตน 1
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3132103 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล
เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก
รวม

3(2-2-5)
3 หนวยกิต
18 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ
3120201 กฎหมายธุรกิจ
3132207 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3132208 ระบบฐานขอมูลธุรกิจ
เลือกเรียนรายวิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6 หนวยกิต
3126202 การจัดการการดําเนินงาน
3(3-0-6)
3132209 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
3132210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
3132211 การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจ
3(2-2-5)
รวม
18 หนวยกิต
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3123302
3132312
3132314
3132315
3132316

การเงินธุรกิจ
การสื่อสารขอมูลธุรกิจและเครือขายคอมพิวเตอร
การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
การประยุ ก ต ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
ธุรกิจขนาดยอม
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21 หนวยกิต

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3126203
3120302
3132317
3132319
3132324

การจัดการทรัพยากรมนุษย
สถิติธุรกิจ
การวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3 หนวยกิต
17 หนวยกิต
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หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3132425
3132426
3132427

3132428

โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
การเปนผูประกอบการดานธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส
หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
(สําหรับผูที่ลงวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
ในภาคเรียนที่ 2)
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียม
สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(270 ชั่วโมง)
3 หนวยกิต
14 หนวยกิต

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
3132429 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
หรือ
3132430 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต
น(ท-ป-อ)
6(600ชั่วโมง)
3(300ชั่วโมง)
3-6 หนวยกิต
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รหัสวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1) วิชาบังคับ
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30
12
10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Thai for Communication
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ฝกทักษะใชภาษา
ในชีวิต ประจําวัน ทั้งดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาสื่อสารที่
เป น ทางการและไม เ ป น ทางการ การนํ า เสนอข อ มู ล ในเชิ ง ให ค วามรู ข อ คิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใช
ภาษาในชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมในการใชภาษาไทย
ในการสื่อสาร
Significance of Thai language as communication tools, practice
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing, use of
language in formal and information communication, conducting
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism,
study of problem conditions and its solutions of language used in daily
life, realizing ethics and awareness of Thai society
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
2(1-2-3)
Speaking and Writing Skills Development
หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพื่อใหพูดและเขียนได
อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแกไข
ปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ
โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝกวิจารณ
Rules and development of reading and writing in order to speak
and write effectively, practice of speaking both individual and groups and
criticizing for improvement, practice of plot writing, essay and article
writing with the emphasis on standard language used in a certain writing
and practice in criticizing
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู
2(1-2-3)
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English for Communication and Learning
Development
พั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารทั้ ง การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น
ในชี วิ ต ประจํ า วั น ในสถานการณ ต า งๆ อาทิ การกล า วทั ก ทาย การกล า วลา
การแนะนําตนเองและผูอื่น การรองขอ การเสนอความชว ยเหลือ การใหคําแนะนํ า
การบรรยายลั ก ษณะบุ ค คลและสิ่ ง ของและสถานที่ ก ารถามและการให ข อ มู ล การ
ติดตอสื่ อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็ น พัฒ นาทักษะการใชเครื่องมือ
แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร เชน การใชพจนานุกรม บทความ
หนังสือพิมพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Developing English skills for communication in listening,
speaking reading and writing in daily life of various situations: greeting,
leave-taking, self-introduction and other, making a request, offer for help,
suggestion, describing people objects and places, inquiring and
information giving, correspondence in telephone with opinion,
development of tools usage for research in developing communication:
dictionary use, article, newspaper and information technology use
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Melayu for Communication
การใช ภ าษามลายู เ พื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ งายๆ
ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด
Use of Melayu for communication in daily life, conversation in
daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction
emphasizing on listening and speaking skills

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู

2(1-2-3)
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Melayu for Communication and Learning
Development
พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการเขียน
ในบริบทที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูใหถูกตอง ฝก
สนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาว
ทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและนอก
ประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน
Development of Melayu in listening, speaking, reading and
writing skills in daily life, practice of reading aloud in Melayu correctly,
practice of Melayu conversations in different situations, self-introduction,
greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring information nationally
and internationally as well as practice of simple sentence writing
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
2(1-2-3)
English for Communication 1
การฝกปฏิ บัติ การฟง พูด อาน และเขีย นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม
Practice of English listening, speaking, reading, and writing for
daily communication, focusing on basic vocabulary and expressions
relating to working performance and career fields, studying on customs
and traditions of English speaking countries including appropriate social
etiquette
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2(1-2-3)
Thai for Careers
การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง การพูด การอานและการ
เขี ย นเพื่ อ ให เ กิ ด การสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพถู ก ต อ งตามหลั ก เกณฑ ทั้ ง ใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล การใหความรู การ
วิ เ คราะห ข อ คิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะโดยผ า นกระบวนการค น คว า ตามหลั ก วิ ช าการ
เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและการ
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ใชชีวิตประจําวัน
Practicing and developing Thai language used in listening,
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in
accordance with the rules, both for daily life and career as well as
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting
through process of academic research effectively and be able to use in
various situations which is beneficial to the career and daily life

รหัสวิชา

2) วิชาเลือก
วิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา

2 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย
2(2-0-4)
Principles of Reading and Writing Thai Words
หลักเกณฑตาง ๆ ในการอานและเขียนคําไทย ศึกษาปจจัยที่ทําใหการ
อานและการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ เก็บรวบรวม วิเคราะห เปรียบเทียบคําที่
มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพร
การอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง
Principles of reading and writing Thai words, study of factors
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing and
comparing the words that are usually incorrectly in read and written,
discussing, summarizing, solution finding and promoting the correct
reading and writing Thai words
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ
2(1-2-3)
Development of speaking and reading skills in English
การพั ฒ นาทั ก ษะการพู ด และอ า นภาษาอั ง กฤษอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม การนําเสนองานหนาชั้น และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต
Effective development of speaking and reading skills in English,
practice of speaking both individual and groups, efficient class
presentation and reading practice, reading for comprehension, reading
newspapers, advertisements, and websites
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2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน
2(1-2-3)
English for Reading and Writing Development
พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย
สาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่
ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและอาชีพ เชน การเขียน
จดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงานฯลฯ
Effective development of reading comprehension in different
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms and
functions for educational and career purposes such as writing a letter,
filling in an application form, writing a report, etc.
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
2(1-2-3)
Basic Melayu
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน การเชื่อม
ประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายูฝกนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม
Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study
on basic sentence patterns, sentence combinations and Melayu
expressions, practice of giving information and expressing opinions in
accordance with social context application
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2(1-2-3)
Chinese for Communication
การใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น บทสนทนาที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนน
ทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได
Use of Chinese for communication in daily life, daily
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on
listening and speaking skills and be able to apply in communicating with
native speakers
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน

2(1-2-3)
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Basic Arabic
อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด
อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใชใน
การสื่อสารกับเจาของภาษาได
Arabic alphabets, word and sentence formation processes,
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand
generality in daily life and be able to apply in communicating with native
speakers
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2(1-2-3)
English for Communication 2
การฝ ก และพั ฒ นาการฟ ง พู ด อ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษ โดยใช
สถานการณจ ริ งที่ส อดคล องกับ สาขาวิ ช าชี พที่เ กี่ย วของรวมถึงการฝ กทัก ษะการคิ ด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
Practice and development of listening, speaking, reading and
writing English through real situations in related careers, practice of
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for
daily life and future career
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

2100112 วิทยาการแหงความสุข
2(1-2-3)
Happiness Study
ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็น คุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่ งทั้งปวง การปรับ ตัว เขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวั ฒ นธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดํ าเนิน ชี วิต และการอยู ร วมกัน
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม
เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
Definition and scope of physical and mental happiness, being
optimistic, self -appreciated and also other surroundings, multicultural
adjustment, emotional quotient for living and coexisting, practice of
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doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for peaceful
coexisting in society
2100113 สุนทรียวิจักขณ
2(2-0-4)
Aesthetics Approach
ปรั ช ญาว า ด ว ยความงาม ธรรมชาติ แ ละศิ ล ปะ ทั ศ นะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
กระบวนทัศน การรับรูความงาม ผานภาพ เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณทาง
สุ น ทรี ย ภาพ และศึ ก ษารู ป แบบศิ ล ปะจากระดั บ ท อ งถิ่ น สู ส ากลทั้ ง ในด า นแนวคิ ด
เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต
Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, movements,
and artistic experiences, local and international artistic patterns in terms
of ideas, techniques, and methods in creating and applying to real life
situations
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2(1-2-3)
Information For Life Long Learning
ความหมาย บทบาท และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิ ต แหล งสารสนเทศและการเขาถึงแหล งสารสนเทศ วิธี การแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควา
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปนมาตรฐาน
Meanings, roles, and importance of information for life-long
learning, information sources and accessing, information searching and
collecting method for self-access learning, presenting finding results by
using standard forms and steps
2100118 ความจริงของชีวิต
2(2-0-4)
Truth of Life
ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการแกป
ญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสน
ธรรม ชีวิ ตที่มีสันติ สุขและสั งคมที่มีสั นติภ าพ การเรีย นรูโลกทัศนแบบ ตาง ๆ การวิ
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เคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหาความจริงและ
ความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบ
สุขของชีวิตและสังคม
Meaning of life, living in today society with science and
information technology, applying truth and religious in problem solving
and intellectual developing, life and society, moral and ethics
development based on religious precepts, peaceful life and society,
different worldview perception, advantages and disadvantages analyzing
of worldviews in order to find out truth and meaning of life to be a
perfect human being and leading to a peaceful life and society
2100119 การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Self Development
หลั ก การและองค ป ระกอบตลอดจนป จ จั ย ของพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย
กระบวนการเกิด และพั ฒ นาตน การพั ฒ นาสติ ป ญญา ความฉลาดทางอารมณ แ ละ
จริยธรรม การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางาน
เปนทีม และการบริหารความขัดแยง
Principles, elements, as well as factors of human behavior,
emergence process and self- development, emotional intelligence and
ethics development, prevention and stress managing, human relations
creating, teamwork and conflict managing

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว
สูทัศนศิลป
ศิ ล ปะ คี ต ศิ ล ป แ ละการแสดง ผ า นขั้ น ตอนการเรี ย นรู เ ชิ ง คุ ณ ค า จากการรํ า ลึ ก
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ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ
Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying
differences in science of beauty, importance and backgrounds of visual,
hearing and movement perception towards visual arts, arts, music arts
and performance through perception process of value, recognition,
familiarity which lead to appreciation and obtaining experiences of
aesthetic appreciation
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา วิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

2150101 สังคมภิวัตน
2(2-0-4)
Socialization
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และ
สังคมโลก กระแสโลกา-ภิวัตน ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
Relationships between human beings and environments in
Thai society, ASEAN and world societies, globalization and natural
phenomenon impacting on the changing of society in various dimensions
including culture, tradition, economics and political affairs

2150102 การจัดการทางสังคม
2(2-0-4)
Social Management
วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถิ่น
Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources
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management and environments concerning community, concepts of
sufficiency economy philosophy, utilizing appropriate technology for living
in local community
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
2(1-2-3)
Life Skills and Public Mind
ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองคประกอบที่สําคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค การคิดเชิง
บวก การคิ ด วิ เ คราะห และความฉลาดทางอารมณ การพัฒ นาทัก ษะความสั ม พัน ธ
ระหว า งบุ ค คล การติ ด ต อ สื่ อ สาร ทัก ษะการจั ด การตนเอง และการบริ ห ารจั ด การ
ความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึก
สาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ
Meanings and importance of life skill including important
elements of life skill, globalization, thinking skills, decision making,
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional
intelligence, development of interpersonal relationships and
communication, self-management skills and stress management,
emphasis on public mindedness and public consciousness in order to be
peaceful coexistence
2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต
2(1-2-3)
Skills for Life
ความสํ าคัญ องคประกอบของทักษะในการดําเนิน ชีวิตในสังคมสมัยใหม
เกี่ยวกับการวิเคราะห การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจผูอื่น
ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การตัดสินใจและแกไข
ปญหาในชีวิตประจําวัน การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรมเพื่อ
ผอนคลายความตึงเครียด
Significance and elements of living skills in new societies
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy,
social responsibilities, human relations and communication, decision
making and problem solving in daily life, emotional and stress
management, activities for stress relief
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2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2(1-2-3)
Life and Thai Culture
เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความสําคัญ
ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย กระบวนการทางจิ ต วิ ท ยา การสร า งจิ ต
สาธารณะเพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและชุ ม ชน การพั ฒ นาตนเพื่ อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ
Social identity, local and Thai culture, significance of human
relations, human nature, psychological process, public consciousness
creation in order to build interpersonal relationship and community, selfdevelopment for the advance in life and career, religious principles
application to life and career
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Daily Life
หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ ย การเช า ซื้ อ บั ญ ชี รั บ -จ า ย ภาษี และสถิ ติ เ บื้ อ งต น เพื่ อ การประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน
Principle and thinking process, giving reasons, financial
mathematics and interest, hire-purchase, accounting, tax and fundamental
statistics to apply in daily life
4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Science for the Quality of Life Development
วิธีการทางวิ ทยาศาสตร กระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติ ทาง
วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และ
การสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Scientific approach, scientific process and scientific attitude,
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importance and impact of science, technology and environment, health
promotion for life quality development
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Information Technology in Daily Life
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณใน
การใชระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Introduction to computers, information technology, computer
application in daily life, data warehouse application, laws with ethics in
using information system and its security system
4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
2(1-2-3)
Science in Daily Life
พลังงาน แหลงพลังงาน พลังงานไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาใน
บาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานในการ
ดํารงชีวิต ระบบการทํางานของอวัย วะตางๆ ของมนุษย พัน ธุกรรม สารเคมี ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิ ต ภั ณฑอุตสาหกรรมโดยใช ความร อน ความเย็น สารเคมีรั งสี
บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา
Energy and its sources, electric energy and electricity
generation, electric circuits in houses and electrical equipment, principles
of electrical devices, energy for living, human organ systems, heredity,
chemical using in daily life, using microorganism in food industries,
agricultural and industrial production management with heat, cold,
radiochemical, packaging and storage
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Sports for the Quality of Life Development
กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
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เล น กีฬ าเพื่อ ให เ กิ ด ประโยชน สู งสุ ด ต อร า งกาย อารมณ และสั งคม การป องกัน การ
บาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้ องตน การนําทักษะดานกีฬา การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนาบุคลิกภาพ
และเสริมสรางภาวะ การเปนผูนํา
Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports
competition, principles and how to choose sports for its individual
potential, conduct of principles for playing sports at maximum benefits to
body, emotion and society, injury prevention from sports and basic first
aid, utilizing sports skill and developing life quality with sports and
traditional games, personality development promoting leadership
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 94
ไมนอยกวา 33

หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

3120201 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหนาที่การดําเนินงาน
และการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนสามัญนิติ
บุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด และรูปแบบอื่น ๆ กฎหมาย
วาดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน ค้ํา
ป ร ะ กั น จํ า น อ ง จํ า นํ า ตั ว แ ท น น า ย ห น า ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม
ยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
อีกทั้ง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว
Law and practices with regard to establishment, authority on
operation and abolishment of ordinary partnership, registered business
ordinary partnership, limited partnership, limited company, public limited
company, and others, law of person, justice act, contract as well as
general principles of specific contract regarding to Civil and Commercial
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Code such as trade, renting, hire- purchasing, employment, guarantee,
mortgage, pledge, agency, broker, compromising, bill, insurance, and the
Act of Promulgating Liability for misuse of cheque, the Securities and
Exchange Act, and also the Foreign Business Act
3120302 สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและ
นําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ การแจกแจงความถี่ การสุมตัวอยาง การวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง การวัดการกระจาย ความนาจะเปน การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบไคสแควส การวิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใชพารามิเตอร
และไมใชพารามิเตอร การวิเคราะหสมการถดถอยเพื่อพยากรณแนมโนมทางธุรกิจ การ
วิเคราะหสหสัมพันธ การใชเลขดัชนี และการประยุกตใชสถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาสถิติตาง ๆ
Meaning, scope, importance of statistics, statistical methods,
data collecting and data presenting in various forms, frequency
distribution, sampling, measurement of central tendency, measurement
of dispersion, probability, estimation, hypothesis testing, chi-square test,
ANOVA testing, parametric and nonparametric testing, regression analysis
for business trends forecasting, correlation analysis, indices, application of
statistics in business as well as software for data analysis and comparing
statistical value
3122101 การบัญชีขั้นตน 1
3(2-2-5)
Accounting 1
ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี
ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑขอบังคับทางบัญชีแมบทการบัญชี หลักการ
และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป และผานรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดทํางบ
ทดลอง การปรับปรุงและปดบัญชี กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ
และกิจการซื้อขายสินคา
Meaning and purposes of accounting, benefits of accounting
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information, history of accounting profession, concept and regulations of
accounting, accounting principles and methods according to double-entry
system, accounting entry according to accounting cycle, accounting
records through ledger account, trial balance preparation, adjusting and
closing account, work sheet, financial statement for service and trade
business
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอันไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต และอากรแสตมป และภาษีทองถิ่น
Criteria, assessment process, and tax collection according to
the Tax Code and other related taxes including personal income tax,
corporate income tax, VAT, Specific Business Tax, non-resident
withholding tax, tariff, excise tax, revenue stamp and local taxes

3123302 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3122101 การบัญชีขั้นตน 1
Pre-requisite
: 3122101 Accounting 1
ขอบเขต ลั กษณะ บทบาทและหนาที่ของฝ ายการเงิน ในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการ
จัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวิเคราะหและ
การวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน โครงสรางทางการเงิน คา
ของทุน นโยบายเงินปนผล และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
Scope and nature of the role of finance in business, the goals
and priorities of the financial business focusing on a better understanding
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of basic principles on allocation of funds, funding for the operation,
financial analysis and planning, project consideration, financial Market,
financial structure of capital dividend policy and management of financial
risk
3124101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการตลาด
แนวความคิ ด การจั ด การทางการตลาด สภาพแวดล อ มทางการตลาดพร อ มวิ ธี ก าร
วิเคราะห เปาหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผูบริโภค ประเภทของตลาด และสวน
ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจจําหนายสินคาและธุรกิจบริการ รวมถึงจรรยาบรรณ
ทางการตลาด
Definition and importance of marketing, approaches to
marketing, marketing management concept, analysis marketing
environment, business goal, motivation and consumer behavior, market
type, marketing mix for goods and service business, and marketing ethic

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
Principles of Business Management
หลั กการพื้น ฐานทางธุ ร กิจ รู ปแบบในการประกอบธุ รกิจ ประเภทของ
ธุ ร กิ จ สภาพแวดล อ มและความเสี่ ย งทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง ศึ ก ษาหน า ที่ ห ลั ก ในการ
บริหารธุรกิจ ในด านการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริ หารองคการ การ
บริหารทรัพยากรมนุษย และพฤติกรรมองคการ ตลอดจนศึกษาการประยุกตใชแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
Basic principle of business, form of business, type of business,
environment and business risk, major function of business management in
marketing, production, finance and accounting, organization
administration, human resource administration, organization behavior,
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application of sufficiency economy on business administration and ethics
of business
3126202 การจัดการการดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operations Management
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด การเลือกทําเลที่ตั้ง การออกแบบและ
การวางผังกระบวนการ การพยากรณ การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบํารุงรักษา
การจัดการสินคาคงคลัง และระบบคลังสินคา เครื่องมือและเทคนิค ความรูพื้นฐานของ
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการจัดการการดําเนินงาน และกลยุทธ ดานการผลิตสินคาและ
บริการ รวมถึงแนวคิดดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Meaning, significance, concept, location, design and process
layout, forecasting, planning, quality management, maintenance,
inventory management, warehouse system, equipment and techniques,
basic knowledge of computer program for management and
implementation, strategy of production and service and logistics
management and supply chain

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ขอบขาย
ห น า ที่ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย
การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การ
พัฒ นา การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานยุ คใหม
สารสนเทศเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย รวมถึ ง จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และความ
รับผิดชอบตอสังคม
Background, theory and principle of human resource
management, scope of responsibility and process of human resource
management, work analysis, manpower planning, recruitment, training,
development, performance assessment, current performance evaluation

41
system, information for human resource management and business ethics
and social responsibility
3129101 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics for Business
การประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร เพื่อใชในดานธุรกิจ พฤติกรรม
ผู บ ริ โ ภค การผลิ ต การตลาด รายได ป ระชาชาติ นโยบายการเงิน การคลั ง การค า
ระหวางประเทศ วัฎจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
Application of principle and theory of economics on business,
customer behavior, production, marketing, national income, monetary
policy, fiscal policy, international trade, business cycle and the study of
economic impact
3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ
3(2-2-5)
Application software and Internet services for Business
การพิ ม พ เ อกสารภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษด ว ยคอมพิ ว เตอร การ
ประยุกต โปรแกรมสําเร็จ รู ปในการจั ดการงานเอกสาร โปรแกรมคํานวณ โปรแกรม
นําเสนอผลงาน ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและการประยุกตใชงาน การนําโปรแกรม
สําเร็จรูปบนอุปกรณเคลื่อนที่มาใชในงานธุรกิจ
Thai and English typing through computer, application of
computer application on document management, calculating program,
presentation program, internet network and its application, the use of
application from mobile equipment for business

รหัสวิชา

2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน
1) วิชาเอกบังคับ
กลุมองคกรและระบบสารสนเทศ
ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ไมนอยกวา 52
46
16

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
น(ท-ป-อ)

3132102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Management Information System for Business
ข อ มู ล และสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค ก ร โครงสร า ง ระบบ
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สารสนเทศ ระบบฐานขอมูล เทคโนโลยีเครือขาย และการสื่อสาร ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ จริยธรรม
ทางคอมพิวเตอร
Data and information, organization information systems,
information systems structure, database system, network technology
and communication, decision support system, executives information
systems, information systems development, computer ethics
3132315 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Systems Security
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
ความมั่ น คงปลอดภั ย ของสารสนเทศ เทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมื อ รั ก ษาความมั่ น คง
ปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมระบบ บุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การ
บริหาร โครงการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
Information security, law and ethics in information security,
information security technology and tools, information security
management, risk management and systems control, security personnel,
information security project administration
3132316 การประยุกตระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจขนาดยอม *
3(2-2-5)
Information Technology Application for Managing
Small Business
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตในงานธุรกิจ SME เชน ระบบสินคา
คงคลัง ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน ระบบการจัดการงานบุคลากร
การประชาสัมพันธ
Information technology applications in business such as financial
systems, accounting systems, inventory management system, personnel
management system, public relations
3132317 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Analysis and Design for Business Information System

3(2-2-5)
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ความหมายของระบบ หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบทางธุรกิจการ
วางแผนแกป ญหา ขอบขายของการวิ เคราะห การตรวจสอบระบบ การศึกษาความ
เปนไปได การวิเคราะหรายละเอียดระบบใหมกับระบบเดิม การออกแบบการนําเขาและ
สงออกขอมูลการออกแบบแฟมขอมูล การทดสอบและติดตั้งระบบการบํารุงรักษา การ
ทําผังระบบการสื่อสาร การประเมินและวัดประสิทธิภาพ
Systems definition, principles of business systems analysis,
planning and problems solving, scope of systems analysis and
determination, feasibility of studies, system analysis of the existing, data
file designing, documentation, testing, systems implementation,
maintenance, communication flow, efficiency measurement and
assessment tools
3132324 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
2(1-2-3)
Business Computer Project 1
การคนหาและคัดเลือกโครงงาน การวางแผนและศึกษาความเปนไปไดใน
การพัฒนาระบบ และเขีย นขอเสนอโครงงานด านคอมพิวเตอรธุ รกิจ วิธี การกําหนด
ป ญหาและวั ต ถุป ระสงค การทบทวน วรรณกรรม การคัด เลื อก เครื่ องมื อ
การแก ป ญ หา การวางแผนในการวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบ และการนํ า เสนอ
ขอเสนอโครงการ
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร
Project identification and selection, project planning
and feasibility study, proposal writing in computer business project and
how to formulate a problem statement and objectives detailed, literature
review and analysis , selection of appropriate tools and method, system
analysis and design planning and proposal presentation
3132425 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
Business Computer Project 2
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3132324 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
Pre-requisite : 3132324 Business Computer Project 1

2(1-2-3)
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ทฤษฎีและหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ เพื่อนํามาใชในโครงงานดาน
คอมพิ ว เตอรธุ ร กิ จ สร า งแบบจํ า ลองกระบวนการและแบบจํ า ลองข อมู ล ออกแบบ
แบบฟอร มและรายงาน การออกแบบส ว นนํ าเขาข อมูล การออกแบบสวนติ ด ต อกั บ
ผูใชงาน การออกแบบโปรแกรม และนําเสนอผลการศึกษา พัฒนาระบบ การทดสอบ
ระบบ การนําระบบไปใชงาน การประเมินผลจากการใชจริง และนําเสนอ จัดทํารูปเลม
รายงาน และนําเสนอผลการศึกษา
Theoretical and practical system analysis and design for the
software project development relate to business computer, process
modeling and data modeling design, design form and data input report,
user interface design, an application design and documentation system.
System development, system testing, system implementation, evaluate
their actual applications and final project presentation
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต

15

หนวยกิต

3132208 ระบบฐานขอมูลธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Database System
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล ฐานขอมูลเชิ ง
สั มพั น ธ การพั ฒ นาฐ านข อ มู ล การกํ า หนดคว ามต อ งการของระบบงา น
การออกแบบฐานข อ มู ล ในระดั บ แนวคิ ด การออกแบบฐานข อ มู ล ในระดั บ ตรรกะ
การออกแบบขอมูลเชิงวัตถุดวย ยูเอ็มแอล การออกแบบฐานขอมูล ในระดับภาพและ
การบริห ารฐานขอมูล ระบบความมั่น คงปลอดภัยฐานขอมูล การกูขอมูลและสํารอง
ขอมูล การปรับระบบใหมีประสิทธิภาพ จริยธรรมสําหรับผูบริหารฐานขอมูล
Introduction to database, database design, relational database,
database development, system requirements, conceptual design of
database, logical database design, object oriented design with unified
modeling language, physical database design and database administration,
database security systems, database backup and recovery, system tuning,
ethics for database administrator
3132209 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
Design and Web Development in Business

3(2-2-5)
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หลักการออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหา ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ เทคนิคใน
การพัฒนาเว็บ โครงสรางของเว็บการใชงานและการเชื่อมโยงงานกราฟกและมัลติมีเดีย
งานฐานขอมูลบนเว็บ เว็บเทคโนโลยี การเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต การพัฒนาเว็บ
สําหรับงานธุรกิจ
Web design principles, content management, web development
procedure, technique, web structure, web interaction graphic interface
and multimedia, database on web, web technology, internet
connection web development for business
3132210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Multimedia Technology for Business
ชนิดของขอมูลมัลติมีเดีย ไดแก เสียง วิดีทัศน รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพ
สามมิ ติ ทฤษฎี ก ารแปลงข อ มู ล ใหนอยู ใ นรู ป ดิ จิ ทั ล การแจงหน ว ยการปรั บ แต ง
ลดขนาดขอมูลที่จั ด เก็บ ขอมูล มัล ติ มีเ ดี ย เครื่ องมืออุป กรณ ฮารด แวรและโปรแกรม
ประยุกตในการสรางงานมัลติมีเดีย การผลิตสื่อการสรางความสัมพันธ การเชื่อมโยง
หลายมิติ การออกแบบและพัฒนางานมัลติมีเดียในธุรกิจ
Type of multimedia such as sound, video, image, animation,
three dimension image, digitization and quantization theory multimedia
data compression and enhancement theory tools, hardware devices and
appropriate multimedia applications relational with media production,
hyperlink multimedia design and development in business
3132319 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Commerce
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตนแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ญ หาความมั่ น คงในการพาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ระบบชํ า ระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส กลยุทธทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส การซื้อขาย และการโฆษณา ปญหา
ทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผลกระทบที่เกิด
จากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Introduction to electronic commerce technology infrastructure

46
and electronic commerce tools electronic commerce business model
electronic commerce security problems electronic payment Electronic
marketing strategies selling and advertising electronic commerce legal and
ethical problems effect of electronic commerce
3132426 การเปนผูประกอบการดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronics Business Entrepreneurship
การจัดการภาคปฏิบัติของผูประกอบการธุรกิจดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
การจั ด ตั้ ง และการจั ด ทํ า แผนธุ ร กิ จ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให เ จริ ญ เติ บ โต การกํ า หนด
กลยุ ท ธทางการตลาด การผลิ ต และการเงิ น การแก ป ญ หาและการตั ด สิ น ใจ
การเสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูประกอบการ การนําเสนอแผนธุรกิจ
Management of entrepreneurship in electronics business
practicing business plan proposal, growth and survival business strategies
set up in marketing, production, and financial, problem solving and
decision, creative thinking enrichment for entrepreneurship business plan
presentation

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
9

หนวยกิต

3132207 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
หลั กการออกแบบและเขีย นโปรแกรม ผั ง งานโปรแกรม รู ป แบบไวยากรณ
ภาษา องคประกอบของภาษาคอมพิวเตอร คําสั่งเขาขอมูล การประมวลผลและแสดงผล
ลัพธ การจัดรูปแบบของขอมูล ตัวดําเนินการและนิพจน คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งการวนซ้ํา
ตั ว แ ป ร ชุ ด ตั ว ชี้ ฟ ง ก ชั น ข อ มู ล ช นิ ด โ ค ร ง ส ร า ง แ ฟ ม ข อ มู ล แ ล ะ
การจัดการแฟมขอมูล
The principles of programming and design, program flowchart
computer language syntax, components of computer language input,
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process, output command data format expression and operation
condition command, loop command, arrays, pointer, function, structure,
file and file management
3132211 การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Computer Programming
การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรระดับสูง หลักการวิเคราะหและ
เลือกภาษาคอมพิวเตอร โปรแกรมประยุกตบนระบบอินเตอรเน็ต การเขียนโปรแกรมบน
อุปกรณมือถือ คอมพิวเตอรขนาดเล็กพกพาและอุปกรณเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรม
เชื่อมกับฐานขอมูล การตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของโปรแกรม
Program development with high level computer languages
principles of analysis and selection of appropriate modern computer
language for development handhelds, tablets and mobile programming
database connection programming testing and debugging
3132314 การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming and Web Database
การโปรแกรมเว็บแบบฝงแมขายและลูกขายดวยภาษาที่นิยมในปจจุบัน การ
สรางเว็บแบบไดนามิคและการโตตอบกับฟอรมแบบตาง ๆ การจัดการคุกกี้และเซสชั่น
การประยุกต ภาษา SQL การเชื่อมตอระบบจัดการฐานขอมูล การนําเขาขอมูล การ
แสดงผลและการประมวลผลขอมูลผานเว็บ ความมั่นของของระบบและฐานขอมูลบน
เว็บ
Web programming on server and client using present computer
language, dynamic web programming and interactive form, cookies and
application session management, SQL database language management,
system connectivity, data input, data output and process on web system
and database security on web
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
6
3132103 ขั้นตอนวิธีและโครงสรางขอมูล

หนวยกิต
3(2-2-5)
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Algorithms and Data Structure
การออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม ขอมูล โครงสร างขอมูล ขั้นตอนวิธี แถว
ลําดับ การเรียกซ้ํา รายการโยง สแตก แถวคอย รูปตนไม กราฟ การเรียงลําดับขอมูล
การคนหาขอมูล
Program design and development, data, data structure,
algorithms, arrays, recursion, link list, stack , queue, tree, graph, sorting,
searching
3132312 การสื่อสารขอมูลธุรกิจและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Business Data Communication and Computer Network
หลั กการสื่ อ สารข อมู ล และเครื อข ายคอมพิ ว เตอร มาตรฐานโพรโตคอล
สื่ อ ส า ร ข อ มู ล ก า ร ลู เ ข า ห า กั น ข อ ง เ ค รื อ ข า ย ค อ ม พิ ว เ ต อ ร กั บ เ ค รื อ ข า ย
โทรคมนาคม เครือขายอินเทอรเน็ตกับบทบาทตองานธุรกิจ การออกแบบติดตั้งระบบ
เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานธุ ร กิ จ ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ในเครื อ ข า ย
การจัดการเครือขายและการจัดเก็บขอมูลจราจรบนระบบเครือขาย
Principles of communication and computer network, standard of
protocol data communication, the convergence between network
computer and telecommunication, Internet connection with role of
business, design and installation of computer network for business,
Security network system, Network and storage traffic management
2) วิชาเอกเลือก

ไมนอยกวา

6 หนวยกิต

3132104 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Office
ความหมาย รูปแบบการจัดสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ระบบในสํานักงาน การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีกับระบบงาน การออกแบบระบบงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
อุปกรณและเครื่องมือในสํานักงานสํานักงานอิเล็กทรอนิกส เอกสารและระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส การติดตอสื่อสารในสํานักงาน จริยธรรมและ กฎหมายเกี่ยวกับ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
Definition, office layouts and management, office systems,
technology application, application software for systems design, office
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devices and equipment, electronics office, documentation and electronic
document management, office communication, ethics and law in
electronic office
3132105 การออกแบบกราฟกในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Graphic Design in Business
หลักการในการออกแบบกราฟก องคประกอบของการออกแบบกราฟก
จิตวิทยาในการออกแบบ เทคนิควิธีคิดในการออกแบบ การจัดการสื่อในการออกแบบ
การสรางผลงานกราฟกและการนําเสนอผลงานที่สรางสรรค การออกแบบกราฟกโดยใช
โปรแกรมมาตรฐานในงานธุรกิจ
Principles of graphic design, graphic design components,
psychology in design, technical concepts in design, media design
management, graphic production and presentation, business standard
software for graphic design
3132206 โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Software Package in Business
ประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชงานในงานธุรกิจ โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
ธุ ร กิ จ เฉพาะ โปรแกรมระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร
โปรแกรมจั ด การสิ น ค า
คงคลัง โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมขายหนาราน โปรแกรมขาย จอง และ
จัดการคอมมิชชัน การนําโปรแกรมสําเร็จรูปไปประยุกตใชในหนวยงานธุรกิจและการ
สรางรายงานสําหรับธุรกิจ
Apply software package in business, software package for specific
usage, accounting software, inventory, personnel, selling booking,
commission, apply software package in business and report creating for
business
3132313 การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Practicum in Computer Hardware Assembly
ปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบและการทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร การ
เลือกสวนประกอบ การประกอบคอมพิวเตอร การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ประยุกต การแกปญหาดวยโปรแกรมยูทิลิตี้ และการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
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Practice about the computer components and learning about
the computer equipment functional computer components selection
computer hardware assembly, operating system and application program
installation, problems solving using the utilities program and computer
maintenance
3132318 สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
2(1-2-3)
Seminar in Business Computer
การสัมมนาและลักษณะของการสัมมนา องค ป ระกอบของการจั ด สั ม มนา
ขั้นตอนการจัดสัมมนา การประชุมและขั้นตอนการประชุม การจัดการเรียนการสอนดวย
การสัมมนา
การประเมิ น ผลการสั ม มนาการบริ ห าร โครงการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ กรณีศึกษากับการสัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ
Seminar and characteristics of seminar, components of seminar,
seminar procedure, conference and procedure of conference, seminar
in learning management systems, seminar evaluation, administration in
information systems development projects, seminar case study in
computer business
3132320 การวางแผนและบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Planning and Management Network Computer for
Business
การวางแผนและใชทรัพยากรคอมพิวเตอรและเครือขายสําหรับผูประกอบการ
การบริหารจัดการเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานธุรกิจ การเลือกใชบริการเทคโนโลยี
สมัยใหมเพื่อลดตนทุนเชน การประมวลผลแบบกลุมเมฆ กรณีศึกษาการประยุกตใช การ
บริหารเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารองคกร
Planning and use computer resources and network for
entrepreneur, management of computer networks for businesses, the use
of modern technology to reduce costs such as cloud computing.
case study related with applications network management for
organization management
3132321 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

3(2-2-5)
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Business Computer Research Methods
ระเบียบวิจัยกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ เทคนิคการกําหนดหัวของานวิจัย การกําหนดสมมติฐาน การเก็บขอมูล วิธีการ
เลื อ กกลุ ม ประชากรตั ว อย า ง การประมวลข อ มู ล การออกแบบวิ จั ย การจั ด ทํ า
แบบสอบถาม เครื่องมือและสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูล การประมวลผลการวิจัย การ
เขียนรายงานวิจัยและการอางอิง รวมทั้งฝกปฏิบัติการทําวิจัย
Research methodology in Business for both quantitative and
qualitative research. Examine techniques for setting research topics,
forming hypotheses, data collection, selecting population and sampling,
data processing, designing research, questionnaires, tools and statistics for
data analyzing, write the reports for research and citations, and practicing
writing research
3132322 หลักการจัดการองคความรูและคลังความรู
3(2-2-5)
Principle of Business Intelligence and Knowledge Management
หลักการตัดสินใจ การใชตัวแบบ เครื่องมือในการวิเคราะหการตัดสินใจธุรกิจ
อัฉริยะ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดการองคความรู การออกแบบและการ
ใชระบบสนับสนุนการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารระดับสูง และระบบการ
ตัดสินใจแบบกลุม ฝกปฏิบัติโดยใชกรณีศึกษาทางธุรกิจ
Review the principles of decision making, modeling, tools in
decision analysis, business intelligence, decision support systems (DSS),
and knowledge management (KM), Examine design and implementation
issues of management support systems (MSS), EIS and GSS. Complete
practical work using a case study in business
3132323 การบริหารระบบฐานขอมูลสําหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Management Database System for Business
หนาที่ของผูดูแลระบบฐานขอมูล ภาษา SQL ชั้นสูง การจัดการผูใชงาน ระบบ
รักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลขนาดกลางและขนาดใหญ การ
กําหนดนโยบายการใชงานฐานขอมูล เรียนรูแผนการสํารองขอมูลและการกูคืนระบบ
ฐานขอมูล ตลอดจนการรายงานขอมูลในรูปแบบสารสนเทศได
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Duties of advance SQL language database administrator,
management security system, medium and large size database system
management, data usage policies, database backup and recovery,
planning and reporting data in information form
3132231 ธุรกิจออนไลน
3(2-2-5)
Online Business
หลักการ และกระบวนการขายสินคาผานสื่อออนไลน รูปแบบการขายสินคา
ออนไลน กลยุทธการตลาด Online หลักการ 5w1h หลักการ 6P ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน จรรยาบรรณการขายสินคาออนไลน กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการทําธุรกิจดานออนไลน เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารการขายออนไลน
และจัดสงสินคา
Principles and processes sales via online media The online
products selling model the Online marketing Strategies Principle’s of
5W1H and 6P The factors to influence that decision to buy a product
online Ethic to sell products online Laws of Business online Using
Technology and Communication support to online shopping and to
deliver a product
2.3 กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ

ไมนอยกวา 9

หนวยกิต

3132428 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทาง
3(270 ชั่วโมง)
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Cooperative Education Preparation in Business Computer
หลั ก การ แนวคิ ด กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาและระเบี ย บข อ บั ง คั บ ที่
เกี่ยวของ เทคนิคในการสมัครงาน ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการฝกปฏิบัติ
จริง
Principle, concept, cooperative education process and related
with technique of job application, basic knowledge for working in the
workplace, human relation, teamwork, quality management system in the
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workplace, report writing, academic presentation technique and practice
3132429 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
6(600 ชั่วโมง)
Cooperative Education in Business Computer
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3132428 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
และเตรียมสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
Pre-requisite
: 3132428 Cooperative Education
Preparation in Business Computer
การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานประเภทตาง ๆ โดยการปฏิบัติงานและการทํา
รายงานจะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารแตละหนวยงานและอาจารยที่ปรึกษาเปน
เวลาไมนอยกวา 600 ชั่วโมง หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห โดยเนนการปฏิบัติจริง
Business Cooperative Education Preparation is prerequisite with
grade level of D higher up, practice in organization under supervision of
administrators and advisors with at least 600 hours or 16 weeks of actual,
practice
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3132427 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
3( 2-2-5)
Special Topics in Business Computer
เทคโนโลยีสําาหรับการจัดการธุรกิจสมัยใหม หรือความกาวหนาในการจัดการ
ธุรกิจสมัยใหมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
Technology for modern business management or advancement in
modern business management for business
3132430 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
3(300 ชัว่ โมง)
Field Experience in Business Computer
วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3132428 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
และเตรียมสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
Pre-requisite
: 3132428 Cooperative Education
Preparation in Business Computer
ฝกประสบการณวิชาชีพดานบริหารธุรกิจคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยี
ระบบคอมพิวเตอรระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีเครือขายโทรคมนาคม หรือจัดทํา
โครงการ
Internship profession in business, business computer or related to
career path, computer systems technology, information systems,
telecommunication technology or project only
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย

1. นายสุทัศน รุงระวิวรรณ
อาจารย

วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป
แขนงบัญชี)
2. นางสาวกนกวรรณ กาญจนธานี ป.ร.ด. (การจัดการ)
อาจารย
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ.(สถิติ)
3. นางสาวนิมารูนี หะยีวาเงาะ
ป.ร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา)
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)

4. นายโซฟร หะยียูโซะ
อาจารย

5. นายแวซําซูดิน แวดอกอ
อาจารย

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)

M.SC. (Information
Technology)
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ป 2560 2561 2562 2563 2564 2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2554 15 15 15 15 15 15
สถาบันราชภัฏยะลา

2539

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

2557 15 15 15 15 15
2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
Universiti Utara Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี

2543
2556 15 15 15 15 15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2552 15 15 15 15 15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2548

15

15

2549
2546
2546 15 15 15 15 15

15

2541

15
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย

1. นายสุทัศน รุงระวิวรรณ
อาจารย

วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป
แขนงบัญชี)
2. นางสาวกนกวรรณ กาญจนธานี ป.ร.ด. (การจัดการ)
อาจารย
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ.(สถิติ)
3. นางสาวนิมารูนี หะยีวาเงาะ
ป.ร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา)
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร)
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)

4. นายโซฟร หะยียูโซะ
อาจารย

5. นายแวซําซูดิน แวดอกอ
อาจารย

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา)

M.SC. (Information
Technology)
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

ป 2560 2561 2562 2563 2564 2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2554 15 15 15 15 15 15
สถาบันราชภัฏยะลา

2539

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

2557 15 15 15 15 15
2549

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
Universiti Utara Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
สถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี

2543
2556 15 15 15 15 15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2552 15 15 15 15 15

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2548

15

15

2549
2546
2546 15 15 15 15 15

15

2541

15
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3.2.3

อาจารยพิเศษ

ชื่อ นามสกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
1. นายสุนทร วิทูสุรพจน
ผูชวยศาสตราจารย

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย

Ph.D. Computer Engineering
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา

Swinburne University of
Technology
ประเทศออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ป
2548

2532
2528

4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพ
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาในภาคอุตสาหกรรมระดับทองถิ่นโดย
ใชการบริหารธุรกิจเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเขาใจวัฒนธรรมขององคกรตลอดจนสามารถปรับตัวให
เขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออกและนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จะตอง
ไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทําโครงงานทางดานคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา สําหรับนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 มีศักยภาพทางดานการทําโครงงานดานคอมพิวเตอร สามารถศึกษาตอและทํา
โครงงานคอมพิวเตอรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได
5.2.2 มีทักษะและสมรรถนะในการทําโครงงานดานคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาองคความรู
ของนักศึกษา
5.2.3 สามารถทํางานเปนทีม
5.2.4 มีความสามารถในการใชเครื่องมือ อุปกรณทางดานคอมพิวเตอร
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 3 และภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 หนวยกิต 2(1-2-3)
โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 หนวยกิต 2(1-2-3)
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงาน
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอโครงงานที่นักศึกษาสนใจ
ตลอดจนกระบวนการศึกษาคนควา และการประเมินผล
5.5.3 อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษา ติดตามการทํางานของศึกษา
และจดบันทึกการใหคําปรึกษา
5.5.4 นักศึกษานําเสนอโครงงานเพื่อรับขอเสนอแนะ และประเมินผล
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลโครงงานของนั ก ศึ ก ษา โดยให นั ก ศึ ก ษาส ง รู ป เล ม โครงงาน และเข า สู
กระบวนการประเมินผลโดยอาจารยคณะวิทยาการจัดการ และ/หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล
1) ดานทักษะการใชเทคโนโลยี
1) จัดรายวิชาในหมวดกลุมวิชา
1) การสอบวัดผล
คอมพิวเตอร
ศึกษาทั่วไป บังคับเรียน 1 วิชา
2) จัดกิจกรรมอบรมเสริมหลักสูตร 2) การประเมินผลการ
โดยการอบรมเพิ่มชั้นปละ 1
เขารวมกิจกรรม
กิจกรรม
2) ดานบุคลิกภาพ
1) กําหนดใหการแตงกายตาม
1) การประเมินผลการ
ระเบียบที่ถูกตอง
2) เขาเรียนโดยอาจารย
2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผูสอน
โดยการอบรมบุคลิกภาพ
3) การประเมินผล
4) การเขารวมกิจกรรม
3) ดานภาวะผูนํา และความ
1) จัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรม
1) คณะกรรมการ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
2) มาตรการการตรงตอเวลา
ในหลักสูตรประเมิน
ตนเอง
3) จัดใหมีเวทีแสดงความคิดเห็น
2) คณะกรรมการ
ในหลักสูตรประเมิน
3) คณะกรรมการ
ในหลักสูตรประเมิน
4) จริยธรรม และ
1) ธนาคารความดี
1) คณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2) จัดกิจกรรมยกยองคนดี
ในหลักสูตรประเมิน
2) คณะกรรมการ
ในหลักสูตรประเมิน
5) จิตอาสา และมีจิตสํานึก
1) กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการ 1) นําเสนอกิจกรรมตอ
สาธารณะ
ปละ 1 ชิ้นงานและใหมีโครงการ
อาจารยผูรับผิดชอบ
ช ว ย ป ร ะช า ช น ใ นท อ ง ถิ่ น ที่
หลักสูตร
ประสบภั ย ตามโอกาส และ
นํ า เสนอการดํ า เนิ น งานตาม
โครงการ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ก ร อ บ 1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อบม
ระเบี ยบ ขอบังคับของสถาบั น
เพาะใหนั กศึกษามีร ะเบียบวินั ย
และสังคม
โดยเน น การเขาชั้ น เรี ย นให ต รง
2) การแสดงออกถึงการมีวิ นั ย ใน
เวลา ตลอดจนการแต ง กายที่
การเรีย น ตรงต อเวลาซื่อสั ต ย
เ ป น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
สุจริต ขยัน อดทนและสูงาน
มหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาต อ งมี
3) การแสดงออกถึ ง การเคารพ
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ ต น เ อ ง
สิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
สถาบั น และสั ง คม เคารพสิ ท ธิ
ของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคา
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป น
และมีความซื่อสัตยสุจริต
มนุษย
2) การวิ เ คราะห แ บบวิ ภ าษวิ ธ
4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
(Dialectics) ในประเด็ น วิ ก ฤติ
และจิตสํานึกสาธารณะ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น
และวิชาการ
มี จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ 3) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล อ ม
ปฏิบัติการ (Interactive Action
และภูมิปญญาทองถิ่น
Learning)
4) การใชกรณีศึกษา (Case Study)
5) มีการจัดกิจกรรมสําหรับพัฒนา
การเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
และการมีจิตอาสา

กลยุทธการประเมิน
1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี
2) วั ด และประเมิ น จากกลุ ม
เพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา
4) วัดและประเมินจากผลการ
เข า ร ว มกิ จ กรรมเส ริ ม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
การมีจิตอาสา
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2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
1) การแสดงออกถึงความสามารถ 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย
2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ตนเอง การเรียนรูแบบมีสวนรวม
ในการบู ร ณาการความรู และ
สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู
การประยุกตความรู
บูรณาการความรูและประยุกตใช
3) มี ค ว า ม รู แ ล ะ ค ว า ม เ ข า ใ จ
ความรูตามหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ย วกับ หลั กการและทฤษฎี ที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช
สําคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา
กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้ง
ศึกษาทั่วไป
การบรรยายรวมกับการอภิปราย
การคนควา กรณีศึกษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ
เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม

กลยุทธการประเมิน
1) การทดสอบยอย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน
ปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาคนควา
4) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมี 1) การสอนที่ เ น น ให ผู เ รี ย นได 1) การสอบวัดความสามารถใน
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิด
ฝกทักษะการคิดและการแกไข
การคิดและแกไขปญหาโดย
เชิ ง เหตุ ผ ล และคิ ด เชิ ง บู ร ณา
ปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม
ใชกรณีศึกษา
การ ในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ในสถานการณ ทั่ ว ไป โดยใช 2) การประเมินจากผลงานที่
ประสิทธิภาพ
วิธี การสอนที่ห ลากหลาย เช น
เกิดจากการใชกระบวนการ
2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อ
การอภิ ปราย กลุ ม การทํ า
แกไขปญหา การศึกษา
สร างประโยชน ต อตนเองและ
กรณี ศึ ก ษา การโต ว าที การ
คนควาอยางเปนระบบ การ
สังคมได
จัดทําโครงการ และการใชเกม
วิเคราะหวิจารณ เชน
เปนตน
รายงานการวิเคราะหวิจารณ
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ
รายงานผลการอภิปรายกลุม
และการสัมมนา
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2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) สามารถทํางานร วมกับผูอื่นได 1) กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ เ น น การมี 1) การประเมินความสามารถใน
ทั้ ง ในฐานะผู นํ า และสมาชิ ก
ปฏิ สัมพัน ธร ะหวางผู เรี ยนกับ
การทํางานรวมกับกลุมเพื่อน
กลุม
ผู เ รี ย น ผู เ รี ย นกั บ ผู ส อนและ
และทีมงานอยางมี
2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ บทบาท
ผูเรียนกับสังคม
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
หนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การประเมินผูเรียนในการ
ตอผูอื่น และตอสังคม
ที่ มี ก ารทํ า งานเป น ที ม เพื่ อ
แสดงบทบาทของการเปน
3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่
สงเสริมการแสดงบทบาทของ
ผูนําและผูตามใน
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
การเปนผูนําและผูตาม
สถานการณการเรียนรูตาม
3) จั ด กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม ใ ห
วัตถุประสงค
นักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ 3) ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร จั ด
ปฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ใ นสั ง คมพหุ
กิ จ กรรมและการเข า ร ว ม
วัฒนธรรม
กิจกรรมของนักศึกษา
2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม 1) การจั ด กิจ กรรมการเรี ย นการ 1) การประเมิ น ผลงานตาม
สามารถในการใช ภ าษาเพื่ อ
สอนที่ เ น น ให ผู เ รี ย นได ฝ ก
กิจ กรรมการเรี ย นการสอน
การสื่อสาร
ทั ก ษะการสื่ อ สารระหว า ง
โดยใชแบบสังเกต และแบบ
2) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม
บุคคลทั้งการพูด การฟง และ
ประเมิน ทัก ษะการพูด การ
สามารถในการติ ด ต อสื่ อสาร
ก า ร เ ขี ย น ใ น ก ลุ ม ผู เ รี ย น
เขียน
โดยใช เ ทคโนโลยี ไ ด อ ย า ง
ระหวางผูเรียนและผูสอน และ 2) การทดสอบทั ก ษะการฟ ง
เหมาะสม
บุคคลที่เกี่ยวของ
จากแบบทดสอบที่สอดคลอง
3) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม 2) กา รจั ดป ระ ส บก าร ณ ก า ร
กับวัตถุประสงคการเรียนรู
สามารถในการวิ เคราะห
เรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได 3) การทดสอบการวิ เ คราะห
ตั ว เลข แปรผลและนํ า เสนอ
เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
ขอมูล โดยใชขอสอบ การทํา
ขอมูลไดอยางเหมาะสม และ
สารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สารที่
ร า ย ง า น ก ร ณี แ ล ะ ก า ร
ใช เ ป น พื้ น ฐานแก ป ญ หาและ
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ผ ล ก า ร
การตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ 3) การจัดประสบการณการเรียนรูที่
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส ง เ ส ริ ม ใ ห ผู เ รี ย น ไ ด ใ ช
ในการสื บ ค น ข อ มู ล เพื่ อ การ คว า มส า มาร ถใน การ เลื อ ก
แสวงหาความรู
สารสนเทศและฝ ก ทั ก ษะการ
นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกั บ ผู ฟ ง
และเนื้อหาที่นําเสนอ

1)

2)

3)

4)
5)

กลยุทธการประเมิน

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
การ ปฏิ บั ติ ตน ตา มก รอ บ 1) กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อ 1) มี ก ารประเมิ น ระหว า งเรี ย น
ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ
โดยผู เ รี ย นประเมิ น ตนเอง
และสังคม
วิ นั ย โดยเน น การเขาชั้ น เรี ย น
กลุ ม เพื่ อ น อาจารย และใช
การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
ใหต รงเวลา ตลอดจนการแต ง
วิธีการประเมินที่หลากหลาย
การเรียน ตรงตอเวลา ความ
กายที่เ ป น ไปตามระเบี ย บของ
ไ ด แ ก ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร
รับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน
มหาวิ ท ยาลั ย นั ก ศึ ก ษาต อ งมี
สั ม ภาษณ การสนทนากลุ ม
และสังคม
ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง
แบบประเมิ น ตนเอง และ
การแสดงออกถึ ง การเคารพ
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิ
ประเมิน จากการจักกิจ กรรม
สิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
และรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
เสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของผู อื่ น รวมทั้ ง เคารพใน
ผูอื่น มีจิตอาสา
คุณคาและศักดิ์ศรี ของความ 2) อาจารย ผู ส อนต อ งสอดแทรก
เปนมนุษย
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
การแสดงออกถึ ง การมี จิ ต
สอนทุกรายวิชา
อาสา
3) มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม สํ า ห รั บ
การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม
คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ
จริยธรรม
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
การแสดงออกถึงการมีทักษะ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย
และหองสมุดเพื่อการแสวงหา
ตนเอง การเรียนรูแบบมีสวน
ความรู
ร ว ม สามารถเข า ถึ ง แหล ง
การแสดงออกถึงความสามารถ
เรียนรู บูรณาการความรูและ
ในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ค ว า ม รู ต า ม
การแสดงออกถึงความสามารถ
หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ
ในการบูรณาการความรู
ในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใชกลวิธี
การแสดงออกถึงความสามารถ
การสอนที่หลากหลายทั้งการ
ในการประยุกตความรู
บรรยายรวมกับการอภิปราย
การแสดงออกถึงการมีหลักคิด
ก า ร ค น ค ว า ก ร ณี ศึ ก ษ า
ทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ
ตลอดจนนํ า เสนอประเด็ น ที่
มีความรูและความเขาใจ
ผู เ รี ย นสนใจ เพื่ อการเรี ย นรู
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
รวมกันของกลุม
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา

กลยุทธการประเมิน
1) การทดสอบยอย
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลาย
ภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงาน
การศึกษาคนควา
4) ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

2.2.3 ดานทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) การแสดงออกถึงการคิดอยาง 1) การสอนที่เ น น ให ผู เ รี ย นได ฝ ก 1) การสอบวัด ความสามารถใน
มีวิจารณญาณ และคิด
ทั ก ษะการคิ ด และการแก ไ ข
การคิดและแกไขปญหาโดยใช
วิเคราะห
ปญหาทั้ง ระดับบุคคลและกลุม
กรณีศกึ ษา
2) การแสดงออกถึง
ในสถานการณ ทั่ ว ไป โดยใช 2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
ความสามารถในการคิดเชิง
วิ ธี การสอนที่ห ลากหลาย เช น
จากการใชกระบวนการแกไข
เหตุผล
กา รอ ภิ ป ร าย กลุ ม ก าร ทํ า
ปญหาการศึกษาคนควาอยาง
3) การแสดงออกถึง
กรณีศึกษา การจัดทําโครงการ
เป น ระบบ การวิ เ คราะห
ความสามารถในการคิดเชิง
และการใชเกมส เปนตน
วิ จ ารณ เช น รายงานการ
บูรณาการ
วิเคราะหวิจารณกรณีศึกษา

65
ผลการเรียนรู
4) การแสดงออกถึงความ
สามารถในการคิดเชิง
สรางสรรค

1)
2)
3)
4)

5)

กลยุทธการสอน

กลยุทธการประเมิน
การศึ ก ษาอิ ส ระ รายงานผล
การอภิปรายกลุม การประชุม
ปรึกษาปญหาและการสัมมนา

2.2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
สามารถปรับตัวในการใชชีวิต 1) มอบหมายใหทํางานเปนกลุม
1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
ในสถาบัน
(กิจกรรมกลุม)
การแสดงออกของนักศึกษา
การแสดงออกถึงความ
2) อภิปรายกลุม
ในการทํ า กิ จ กรรมกลุ ม
สามารถในการเรียนเปนกลุม 3) สอนแบบบรรยาย หรือบรรยาย
รวมทั้งการนําเสนอรายงาน
การแสดงออกถึงการเปน
กึ่งอภิปราย
กลุ ม ในชั้ น เรี ย นและการ
แบบอยางที่ดีและเหมาะสม 4) การสอนแบบกลุมยอยแบบ
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ทั ก ษ ะ
การแสดงออกถึง
tutorial หรือแบบอื่น ๆ
ความสัมพันธระหวางบุคคล
ความสามารถในการทํางาน 5) การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน
ภายในกลุ ม และระหว า ง
เปนทีม
6) การฝกเขียนรายงานเปนกลุม
กลุม
แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ 7) การมอบหมายงานใหไปศึกษา/
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
ฝกปฏิบัติตนเองแลวใหขอมูล
ยอนกลับ
8) การสอนโดยแสดงบทบาทสมมติ
9) การสอนแบบสัมมมนา
2.2.5

ด า นทัก ษะการวิ เ คราะหเ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
1) แสดงออกถึงความสามารถใน 1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 1) ประเมินผลตามกิจ กรรมการ
การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
รายวิ ช าต างๆ โดยให ผู เ รี ย นมี
เรียนการสอน โดยการสังเกต
2) แสดงออกถึงความสามารถใน
การใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ประเมิ น ทั ก ษะการพู ด การ
การติดตอสื่อสารระดับบุคคล
การติดตอ สื่อสารระดับบุคคล
เขียน แบบทดสอบที่
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ผลการเรียนรู
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแลกเปลี่ยนขอมูล
3) แสดงออกถึงความสามารถใน
การวิเคราะหตัวเลข แปลผล
และนําเสนอขอมูล
4) แสดงออกถึงความสามารถใน
การสื่ อ สารต อ สาธารณชน
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กลยุทธการสอน
กลยุทธการประเมิน
ก ลุ ม ค น ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี สอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ก าร
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยน เรียนรู
ขอมูล วิเคราะหส ถานการณทั้ง
ส ถ า น ก า ร ณ จ ริ ง แ ล ะ
สถานการณจําลองและนําเสนอ
การแก ป ญ หาที่ เ หมาะส ม
ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
สารส นเทศในหลากหล าย
สถานการณ

3. การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม
(2) การแสดงออกถึงการมีวินั ยในการเรีย น ตรงต อเวลา ซื่อสั ตยสุ จริต ขยั น
อดทน และสูงาน
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึกสาธารณะ
(5) รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น
3.1.2 ความรู
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกต
ความรู
(3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

67
3.1.3 ทักษะทางปญญา
(1) สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผ ล
และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม
(2) มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเองทั้งตอตนเองตอผูอื่นและ
ตอสังคม
(3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติด ตอสื่ อสาร โดยใชเ ทคโนโลยีได
อยางเหมาะสม
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอ
ขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน
(4) การแสดงออกถึงการมีทั กษะการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค น
ขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู

