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คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



 ก 

ค ำน ำ 
 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเริ่มเปิดใช้หลักสูตรตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปีปัจจุบัน ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาแล้วจ านวน 3 ครั้ง เดิมจัดเป็นหลักสูตรการ
บริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2555 ท าการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา(TQF) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานมากขึ้น โดยเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตจากเดิมไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต  เป็นไม่
น้อยกว่า 130  หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต โดยมีสาระส าคัญในการ
ปรับปรุงเพ่ือให้ เนื้อหาหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน 
มากขึ้น หลังจากใช้หลักสูตรมาเป็นระยะเวลา 4 ปี จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปี 2559   

   รายละเอียดในหลักสูตรประกอบด้วยข้อมูล 8 หมวด คือ 1) หมวดข้อมูลทั่ว ไป 2) หมวด
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 3) หมวดระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของ
หลักสูตร 4) หมวดผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 5) หมวดหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 6) หมวดการพัฒนาคณาจารย์ 7) หมวดการประกันคุณภาพหลักสูตร 8) หมวด
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร หลักสูตรเล่มนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต
จากการวิพากษ์หลักสูตรของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ีอให้หลักสูตรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

   ในนามของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร คณาจารย์และนักศึกษาที่แสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน   
 
 
         (นายสุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ) 
    ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

             กันยายน 2559 



 ข 

สำรบัญ 
 

   หน้ำ 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 9 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 59 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 81 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 82 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 83 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 91 
ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 93 
ภาคผนวก ข ตารางสรุปการเทียบโอนรายวิชา 140 
ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 4142/25548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 25549   
145 

  
ภาคผนวก ง ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 594 /2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2559  
147 

ภาคผนวก จ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25 /2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

149 

ภาคผนวก ฉ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 151 
ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน 

การสอนรายวิชา   
155 

  
ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา  160 
ภาคผนวก ฌ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  
166 

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 188 
ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
191 
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สำรบัญ(ต่อ) 
 

   หน้ำ 
ภาคผนวก ฏ ตารางแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 
193 

ภาคผนวก ฐ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  195 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลกัสูตร 4 ปี) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ/ภาควิชา :  คณะวิทยาการจัดการ  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร    :  25521571103949 
 ชื่อภาษาไทย    :  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ชื่อภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of Business Administration Program  
         in Business Computer 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อภาษาไทย   ชื่อเต็ม  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ชื่อย่อ   :  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ชื่อภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Business Administration  
         Business Computer 
   ชื่อย่อ   :  B.B.A. (Business Computer) 

3.  วิชาเอก 
ไม่มี 

 

4.  จ านวนหน่วยกิต  
 ไม่น้อยกว่า  130  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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 5.3 ภาษาที่ใช้ 
                จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
                รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
                ไม่มี 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
                ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย  
               ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 6.4 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภา  

มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นชอบให้เสนอหลักสูตร 
     ต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

 6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
         หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา ทั้งของภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้ 
 8.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ 
 8.2 ผู้ใช้งานโปรแกรมประยุกต์และระบบสารสนเทศในส านักงาน 
 8.3 นักพัฒนาโปรแกรม 
 8.4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
 8.5 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
 8.6 นักพัฒนาและบริหารเว็บไซต์ 
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 8.7 ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  8.8 ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล 
 8.9 ผู้พัฒนางานกราฟิกหรือมัลติมีเดียทางด้านธุรกิจ 
 8.10 ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระในด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

 

9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 
1. นายสุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ 
    อาจารย์ 
3 9501 00608 82 1 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ไปแขนงบัญช)ี 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
สถาบันราชภัฏยะลา 

2554 
2539 

2. นางสาวกนกวรรณ กาญจนธานี 
    อาจารย์ 
3 9599 00112 08 0 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2557 
2549 
2543 

3. นางสาวนิมารูนี  หะยีวาเงาะ 
    อาจารย์ 
3 9503 00096 24 7 

ป.ร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา)  
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2556 
 

2549 
 

2546 

4. นายโซฟีร์  หะยียโูซะ 
    อาจารย์ 
5 9499 99001 39 7 

M.SC. (Information Technology) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

Universiti Utara Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย 
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

2546 
 

2541 
5. นายแวซ าซูดิน แวดอกอ 
    อาจารย์ 
3 9401 00207 22 3  

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจุบันการค้าเสรีซึ่งเป็นการค้าที่ไร้พรมแดนระหว่างประเทศได้ถูกน ามาใช้ในประเทศ
และกลุ่มประเทศต่าง ๆ การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงการเกิดขึ้นของเขต
เศรษฐกิจการค้าเสรีในหลายภูมิภาคของโลก ส่งผลกระทบต่อองค์กรธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดเล็ก กลาง 
และขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการค้าให้ทันกับระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง   
จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  ซึ่งเป็นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้า และเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ทุกหน่วยงานมีค วาม
ต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง    

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2554-2559) ซึ่งได้ประเมิน
สถานการณ์บทบาทของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้นในอนาคต  
ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วางกรอบแนวทางการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐกว่า 40 ,000 ล้านบาทเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกรอบแนว
ทางการลงทุน การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชน การ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน ในยุคที่โลกเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถแบบ Multi skilled ทั้งด้านภาษา ไอที และความสามารถในการบริหารจัดการซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต รวมถึงกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่มุ่งเน้นให้มี
การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงต้องมีการปรับแผนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม 
 จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาในด้านการพัฒนาผลิตภาพแรงงานสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วย
เทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดงานได้
สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
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ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด 
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การ
ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือ
ที่เรียกว่า Internet of Things เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากขึ้น 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
          พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพ้ืนที่สังคมพหุวัฒนธรรม ประชากรส่วนใหญ่ 

นับถือศาสนาอิสลาม มีความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอก
ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐโดยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้ให้ความส าคัญและก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ วิถีชีวิต
และความต้องการของประชาชน และก าหนดกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 
การเกษตร การค้า การลงทุน การบริการระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (Logistic) สู่การเป็นประชาคม
อาเซียน การเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added)  ในสินค้าและบริการให้
เป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้     

 จากนโยบายภาครัฐและการลงทุนที่ส่งเสริมพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึง
ผู้ประกอบการยุคใหม่ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ การเป็น
ผู้ประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) รวมถึงท าธุรกิจผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่ง
เป็นช่องทางใหม่ส าหรับการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน จึงมีความต้องการผู้ที่มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ทางด้านธุรกิจรวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมของพ้ืนที่ เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติงานในองค์กรด้วยคุณธรรมและคุณภาพ รู้จักใช้ทรัพยากรขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาผลประโยชน์ขององค์กร 
  

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การปรับปรุงหลักสูตร 

จากสถานการณ์โลกปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัฒน์ 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
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คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนตาม
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายและการสื่อสาร และรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตอาสา มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
การผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการสร้างบัณฑิตคุณภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา โดยผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  มีจิตอาสา มีคุณธรรม และ
พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นองค์ความรู้ มาใช้
ในการแก้ปัญหา ตลอดจนน ามาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการบริการสังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้กับสังคม
พหุวัฒนธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพและเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องค านึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

        โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังนี้ 
(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันของหลักสูตรในคณะ

วิทยาการจัดการ 
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น 
       รายวิชาในหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชา

เลือกและเลือกเสรีได ้
 13.3 การบริหารจัดการ 
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ 
หมวดวิชานั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การจัดผู้สอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ ตลอดจน
การประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 
 

หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

 ผลิตบัณฑิตสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะ
ชีวิต  อดทน สู้ งาน สามารถน าความรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมาประยุกต์ 
ในการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
 มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานหรือธุรกิจของตนเอง  
โดยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการจัดการธุรกิจ  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  สอนให้ผู้ เรียนเป็นผู้มีความรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
โดยผสมผสานศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือน าไปประกอบอาชีพ 
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทน สู้งาน มีความซื่อสัตย์โดยเน้นความ
ถูกต้องเป็นธรรม เป็นผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 4  ประการ ดังนี้ 
1.3.1 มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานเป็นทีม

ร่วมกับผู้อ่ืนและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
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1.3.2 ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้จักวิเคราะห์ มีความคิดเชิงเหตุผล ริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
ความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

1.3.3 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  และน ามา
ประยุกต์ใช้กับการท างาน  สามารถบูรณาการความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหารธุรกิจ โดยสามารถน าไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
การเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.3.4 สนองความต้องการของตลาดงานในชุมชนท้องถิ่นและตลาดงานในประเทศ 
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนใน

รอบการศึกษา (4 ปี) โดยมีแผนการพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาและหลักฐาน/ดัชนีชี้วัด ดังนี้ 

แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานไม่ 
ต่ ากว่าที่ สกอ.ก าหนด 

-  พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยศึกษา
จากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- เอกสารหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

 

2. ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 
สกอ.ก าหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมี
พ้ืนฐานจากหลักสูตรใน
ระดับสากล (ACM/IEEE) 
- ติดตามประเมินหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ  
(ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง) 

-  ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 

หลักฐาน : 
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ : 
- หลักสูตรได้รับการประเมิน

มาตรฐานในระดับดีขึ้นไป 
- หลักสูตรได้รับการเผยแพร่

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

3. เสริมสร้างความรู้และทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษาและ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

- สร้างความร่วมมือทาง
วิชาชีพกับผู้ใช้บัณฑิตใน
การพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพ
ของนักศึกษาและบัณฑิต 

หลักฐาน : 
- รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
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แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
ตัวบ่งชี้ : 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ

ในด้านทักษะ ความรู้  
ความสามารถในการท างาน 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ ให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างาน
บริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 
- อาจารย์ทุกคนได้รับการ

อบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

หลักฐาน : 
- ปริมาณงานบริการวิชาการ

ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
- เอกสาร/รายงานผลการไป

ราชการเพ่ือเข้าร่วม
ฝึกอบรม 

ตัวบ่งชี้ : 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ได้รับการพัฒนาทุกคน 
 

 
หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
      ระบบทวิภาค 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
      ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

1.4 กรณีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาที่ 1  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทุกสาขา 
2.2.3 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืน ตามหลักสูตรที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.2.4 เป็นผู้เคยศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.2.5 มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหรือตาม

เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

สถิติ คะแนนเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วิชา ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

ภาษาไทย 42.61 41.88 47.19 49.47 49.26 50.76 
สังคมศึกษา 46.51 33.39 36.27 32.72 33.02 36.53 

ภาษาอังกฤษ 19.22 21.80 22.13 25.51 25.35 23.44 
คณิตศาสตร์ 14.99 22.73 22.73 20.32 20.48 21.74 

วิทยาศาสตร์ 30.90 27.90 33.10 30.25 30.48 32.54 
 

อ้างอิงจาก http://www.niets.or.th 
 

      จากสถิติคะแนนสอบ O-NET ที่ผ่านมา นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อม
ด้านทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับใช้ศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในด้านที่จ าเป็น ดังนี้ 

2.3.1 การฟัง-เขียน-อ่าน-พูด ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.3.2 พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น 

http://www.niets.or.th/
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดอบรมระยะสั้นเพ่ือปรับพ้ืนด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
2.4.2 จัดการอบรมระยะสั้นเพ่ือปรับพ้ืนด้านคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.4.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี      

ชั้นปีที่ 1 140 140 140 140 140 

ชั้นปีที่ 2 - 140 140 140 140 

ชั้นปีที่ 3 - - 140 140 140 

ชั้นปีที่ 4 - - - 140 140 

รวมจ านวนนักศึกษา 140 280 420 480 140 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ 
ส าเร็จการศึกษา  

- - - 140 140 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 
คนละ 9,000 บาทต่อ 
ภาคการศึกษา  

2,520,000  5,040,000  7,560,000  10,080,000 10,080,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 700 บาทต่อปี 

98,000  196,000  294,000  392,000  392,000 

รวมรายรับ 2,618,000   5,236,000    7,854,000  10,472,000  10,472,000     
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2.6.2 รายละเอียดรายจ่าย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

เงินคงคลัง ร้อยละ 20 523,600  1,047,200  1,570,800  2,094,400  523,600  

รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 40 

1,047,200  2,094,400  3,141,600  4,188,800  1,047,200  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ร้อยละ 40 

1,047,200  2,094,400  3,141,600  4,188,800  1,047,200  

รวม 2,618,000  5,236,000  7,854,000  10,472,000  10,472,000 

จ านวนนักศึกษา 140  280  420  560  140  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 14,960  14,960  14,960  14,960  14,960  

 
 2.7 ระบบการศึกษา 

       แบบชั้นเรียน  
 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
 

  



 
13 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและ
หมวดวิชาเลือกเสรี มีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้ 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 

 1) วิชาเอกบังคับ  46 หน่วยกิต 
 2) วิชาเอกเลือก          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาประสบการณว์ิชาชีพ                              9 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
3.1.3รายวิชา    
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ  10 หน่วยกิต 

2100101 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
English for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 
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2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Melayu  for  Communication 

2(1-2-3) 

2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
Melayu for Communication and Learning Development 

2(1-2-3) 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร1 
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 
Thai for Careers 

    2(1-2-3) 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร และ 2100104 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้) 
 
 2) วิชาเลือก                                              ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

2100103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย  
Principles of Reading and Writing Thai Words 

2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  
Development of Speaking and Reading Skills in English 

2(1-2-3) 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน  
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน  
Basic Melayu 

2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    
Chinese for Communication 

2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน    
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

 2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
English for Communication 2 
 
 
 
 
 
 
 

2(1-2-3) 



 
15 

     1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2100112 วิทยาการแห่งความสุข  

Happiness Study 
2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ์  
Aesthetics Approach 

2(2-0-4) 

2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
Information For Life Long Learning 

2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต 
Truth of Life 

2(2-0-4) 

2100119 การพัฒนาตน 
Self Development  

2(2-0-4) 

2100120 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 
Aesthetics for Life  

2(1-2-3) 

   

      1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
2150101 สังคมภิวัตน์  

Socialization 
2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม 
Social Management 

2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Mind 

2(1-2-3) 

2150108 ทักษะในการด าเนินชีวิต           
Skills for Life 

2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย           
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

   

     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     

Mathematics in Daily Life 
2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 
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4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
Information Technology in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sports for the Quality of Life Development 
 

2(1-2-3) 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต 

3120201 กฎหมายธุรกิจ   
Business Laws   

3(3-0-6) 

3120302 สถิติธุรกิจ  
Business Statistics  

3(2-2-5) 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Accounting 1  

3(2-2-5) 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 
Business Taxation 

3(3-0-6) 

3123302 การเงินธุรกิจ  
Business Finance  

3(3-0-6) 

3124101 หลักการตลาด  
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 
Principles of Business Management  

3(3-0-6) 

3126202 การจัดการการด าเนินงาน 
Operations Management 

3(3-0-6) 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management  

3(3-0-6) 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 
Economics for Business 

3(3-0-6) 
 

3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 
Application software and Internet services for Business 

3(2-2-5) 
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 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต 
  1)วิชาเอกบังคับ  46 หน่วยกิต 
  กลุ่มองค์การและระบบสารสนเทศ  16  หน่วยกิต 
3132102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ 

Management Information System for Business 
3(3-0-6) 

3132315 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
Information Systems Security 

3(3-0-6) 

3132316 การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจขนาดย่อม* 
Information Technology Application for Managing Small 
Business 

3(2-2-5) 

3132317 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Analysis and Design for Business Information System    

3(2-2-5) 

3132324 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
Business Computer Project 1 

2(1-2-3) 

3132425 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 
Business Computer Project 2 

2(1-2-3) 

   

 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  15 หน่วยกิต 
3132208 ระบบฐานข้อมูลธุรกิจ 

Business Database System 
3(2-2-5) 

3132209 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ 
Design and Web Development in Business 

3(2-2-5) 

3132210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียส าหรับงานธุรกิจ 
Multimedia Technology for Business 

3(2-2-5) 

3132319 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

3132426 การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronics Business Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
  

 

หมายเหตุ  *  หมายถึง รายวชิาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                                   9  หน่วยกิต 
3132207 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 
3(2-2-5) 

3132211 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
Business Computer  Programming 

3(2-2-5) 

3132314 การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ 
Web Programming and Web Database 

3(2-2-5) 

   

 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  6  หน่วยกิต 
3132103 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 

Algorithms and Data Structure 
3(2-2-5) 

3132312 การสื่อสารข้อมูลธุรกิจและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Business Data Communication and Computer Networks 

3(2-2-5) 

   
     2) วิชาเอกเลือก                                               ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3132104 ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

Electronics Office 
3(2-2-5) 

3132105 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 
Graphic Design in Business 

3(2-2-5) 

3132206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 
Software Package in Business 

3(2-2-5) 

3132313 การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Practicum in Computer Hardware Assembly 

3(2-2-5) 

3132318 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Seminar in Business Computer 

2(1-2-3) 

3132320 การวางแผนและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ 
Planning and Management Network Computer for Business 

3(2-2-5) 

3132321 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Business Computer Research Methods 

3(2-2-5) 

3132322 หลักการจัดการองค์ความรู้และคลังความรู้ 
Principle of Business Intelligence and Knowledge Management 

3(2-2-5) 
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3132323 การบริหารระบบฐานข้อมูลส าหรับงานธุรกิจ  
Management Database System for Business 

3(2-2-5) 

3132231 ธุรกิจออนไลน์ 
Online Business 

3(2-2-5) 

   

 2.3  กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 

3132428 
 

 
 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทาง 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Cooperative Education Preparation 
in Business Computer 

3(270 ชั่วโมง) 

 และ  
3132429 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

Cooperative Education in Business Computer 
6(600 ชั่วโมง) 

 หรือ 
3132427 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   

Special Topics in Business Computer 
3(2-2-5) 

3132430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Field Experience in Business Computer  
 

3(300 ชั่วโมง) 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                    ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4. แผนการศึกษา  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) 

 3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ต 
             เพ่ืองานธุรกิจ 

3(2-2-5) 
 

 3132102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
ปีท่ี 1ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 3132103 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
 เลือกเรียนรายวิชาเอกเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
3120201 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 

 3132207 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
3132208 ระบบฐานข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 

 เลือกเรียนรายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3126202 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6)   

 3132209 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
3132210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียส าหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

3132211 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 3132312 การสื่อสารข้อมูลธุรกิจและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

 3132314 การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 
 3132315 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

3132316 การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ธุรกิจขนาดย่อม 

3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6) 

3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) 

 
 

3132317 
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 

 
 3132319 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 

 3132324     โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 17 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 3132425 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2(1-2-3) 
 
 

3132426 การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

3(2-2-5) 

 
 
 

3132427 
 
 
 

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(ส าหรับผู้ที่ลงวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ในภาคเรียนที่ 2) 

3(2-2-5) 
 
 

 
3132428 

 
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียม 
สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3(270 ชั่วโมง) 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี  3 หน่วยกิต 
รวม 14 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 3132429 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6(600ชั่วโมง) 
 หรือ  

 3132430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3(300ชั่วโมง) 

รวม 3-6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                             ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 
 1) วิชาบังคับ     10  หน่วยกิต 

รหัสวิชา 
 

ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 

น(ท-ป-อ) 
 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

2(1-2-3) 

 ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้
ภาษาในชีวิต ประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษา
สื่อสารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขการ
ใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกต่อสังคมในการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสาร 
 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   
Speaking and Writing Skills Development 

2(1-2-3) 

 หลักเกณฑ์และพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน เพ่ือให้พูดและเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และร่วมวิจารณ์เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุง ฝึกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียนเรียงความ ความเรียงและบทความ 
โดยเน้นการใช้ภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น และฝึกวิจารณ์ 

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 
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2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  
English   for Communication and Learning 
Development 

2(1-2-3) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน   
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา   
การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า  
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให้ข้อมูล การ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  
แหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ์    การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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 
Melayu for Communication 

2(1-2-3) 

 การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะน าแบบ  ง่ายๆ 
ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด 

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 
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2100108   ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 
Melayu for Communication and Learning 
Development 

2(1-2-3) 

 
 
 
 
 
 

 

พัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายู ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ฝึกการอ่านออกเสียงค าภาษามลายูให้
ถูกต้อง ฝึกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน า
ตนเอง การกล่าวทักทาย  การกล่าวลา   การให้ค าแนะน า     การติดต่อสอบถาม
ข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝึกการเขียนประโยคท่ีไม่ซับซ้อน 

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    
English for Communication 1 

2(1-2-3) 

 การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

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     
Thai for Careers  

   2(1-2-3) 
 

 การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการน าเสนอข้อมูล การให้ความรู้ การ
วิเคราะห์ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ  
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เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน 

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 

   

 2) วิชาเลือก                                     ไม่น้อยกว่า    2   หน่วยกิต 
รหัสวิชา 
 

2100103 

วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 

หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
Principles of Reading and Writing Thai Words 

น(ท-ป-อ) 
 

2(2-0-4) 

 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนค าไทย  ศึกษาปัจจัยที่ท าให้การ
อ่านและการเขียนค าไทยผิดไปจากกฎเกณฑ์  เก็บรวบรวม  วิเคราะห์  เปรียบเทียบค า
ที่มักเขียนหรืออ่านผิดจากกฎเกณฑ์  อภิปราย สรุปผล  แนวทางการแก้ไขและเผยแพร่
การอ่านและการเขียนค าไทยให้ถูกต้อง 

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 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ  
Development of speaking and reading skills in English 

2(1-2-3) 

 การพัฒนาทักษะการพูดและอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ  
ฝึกการพูดทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การน าเสนองานหน้าชั้น และฝึกการอ่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอ่านจับใจความ การอ่านหนังสือพิมพ์ โฆษณา เว็บไซต์ 

Effective development of speaking and reading skills in English, 
practice of speaking both individual and groups,  efficient class 
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presentation and reading practice, reading for comprehension, reading 
newspapers, advertisements, and websites 

   

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน 
English for Reading and Writing Development 

2(1-2-3) 

 พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถอ่านจับใจความงาน
หลากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเน้นการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหน้าที่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและอาชีพ 
เช่น การเขียนจดหมาย 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 
Basic Melayu 

2(1-2-3) 

 ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเชื่อม
ประโยคพื้นฐานเข้าด้วยกันและศึกษาส านวนภาษามลายูฝึกน าเสนอข้อมูลในเชิงให้
ความรู้ ข้อคิดเห็น เพื่อประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

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 
Chinese for Communication   

2(1-2-3) 

 การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน บทสนทนาที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การแนะน าแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูด ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on 
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listening and speaking skills and be able to apply in communicating with 
native speakers 

   

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 
Basic Arabic 

2(1-2-3) 

 อักษรภาษาอาหรับ หลักการสร้างค า ประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน เพ่ือความเข้าใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ 

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    
English for Communication 2 

2(1-2-3) 

 การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้
สถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 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 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

2100112 วิทยาการแห่งความสุข 
Happiness Study 

2(1-2-3) 

 ความหมายและขอบข่ายของความสุขทั้งกายและใจ การมองโลกเชิงบวก
เห็นคุณค่าในตนเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่งทั้งปวง การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน   
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การน าหลักค าสอนของศาสนามาปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม 
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

 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 
doctrine, morality, ethics, social regulations, and agreement for peaceful 
coexisting in society 

   

2100113 สุนทรียวิจักขณ์  
Aesthetics Approach  

2(2-0-4) 

  ปรัชญาว่าด้วยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนทัศน์ การรับรู้ความงาม  ผ่านภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว ประสบการณ์
ทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับท้องถิ่นสู่สากลทั้งในด้านแนวคิด 
เทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์และการน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิต 

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 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
Information For Life Long Learning 

2(1-2-3) 

 ความหมาย บทบาท และความส าคัญของสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต แหล่งสารสนเทศและการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาใช้เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเอง วิธีการน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้าตามรูปแบบและข้ันตอนที่เป็นมาตรฐาน 

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 
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2100118 ความจริงของชีวิต     
Truth of Life 

2(2-0-4) 

 ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชใน
การแก้ปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู โลกทัศนแบบ ตาง 
ๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความ
จริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสู
ความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

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    
Self Development 

2(2-0-4) 

 หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัยของพฤติกรรมของมนุษย์ 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การท างาน
เป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

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 
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2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต      
Aesthetics for Life 

2(1-2-3) 

 ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตร์ เชิง
พฤติกรรมโดยสังเขป การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของ
การรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหว        สู่
ทัศนศิลป์ ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ เชิงคุณค่าจากการ
ร าลึก ความคุ้นเคยและน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

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 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
   

 รหัสวิชา 
 

2150101 

วิชาและค าอธิบายรายวิชา 
 

สังคมภิวัตน์      
Socialization 

น(ท-ป-อ) 
 

2(2-0-4) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 
และสังคมโลก กระแสโลกา-ภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในด้านต่าง 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 
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2150102     การจัดการทางสังคม 
Social Management  

2(2-0-4) 

 วิเคราะห์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่กระบวนการ
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
management and environments concerning community, concepts of 
sufficiency economy philosophy, utilizing appropriate technology for 
living in local community   

   

2150103   ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 
Life Skills and Public Mind 

2(1-2-3) 

 ความหมายและความส าคัญของทักษะชีวิต รวมถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน์ ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิง
บวก การคิดวิเคราะห์ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหารจัดการ
ความเครียด รวมทั้งการให้ความส าคัญของการมีจิตสาธารณะและการสร้างจิตส านึก
สาธารณะ เพื่อน าไปสู่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์อย่างสันติ 

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 ทักษะในการด าเนินชีวิต     
Skills for Life 

2(1-2-3) 

 ความส าคัญ องค์ประกอบของทักษะในการด าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นใจผู้อื่น 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ไข
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ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การจัดการอารมณ์และความเครียด และการเลือกกิจกรรม
เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 

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 

   

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                 
Life and Thai Culture 

2(1-2-3) 

 เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญ
ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิต
สาธารณะเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเ พ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

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, self-
development for the advance in life and career, religious principles 
application to life and career 

   

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
   

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

2(1-2-3) 

 หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การเช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
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Principle and thinking process, giving reasons, financial 
mathematics and interest, hire-purchase, accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 

  

4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Science for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ความส าคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 
และการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Scientific approach, scientific process and scientific attitude, 
importance and impact of science, technology and environment, health 
promotion for life quality development 

   

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
Information Technology in Daily Life  

2(1-2-3) 

 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์ใช้คลังความรู้ กฎหมายและ
จรรยาบรรณในการใช้ระบบสารสนเทศ 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 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         
Science in Daily Life 

2(1-2-3) 

 พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
ในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ พลังงานใน
การด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี
รังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 
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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     
Sports for the Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

 กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
หลักและวิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการ
บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพ้ืนเมืองในท้องถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร้างภาวะ การเป็นผู้น า 

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     ไม่น้อยกว่า   94 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน   ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต 

   

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

3120201 กฎหมายธุรกิจ   
Business Laws   

3(3-0-6) 

 หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดตั้ ง  อ านาจหน้าที่การ
ด าเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด และรูปแบบอ่ืน 
ๆ  กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบาง
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ประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์  เช่าซื้อ จ้าง
แร ง ง าน  ค้ า ป ระกั น  จ านอง  จ าน า  ตั ว แทน  นายหน้ า  ประนี ป ระนอม 
ยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

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 
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  
Business Statistics 

3(2-2-5) 

 ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและ
น าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย  ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การทดสอบไคสแควส์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใช้
พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพ่ือพยากรณ์แนมโน้ม
ทางธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิง
ธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติ
ต่าง 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 
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of statistics in business as well as software for data analysis and 
comparing statistical value 

   

3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Accounting 1 

3(2-2-5) 

 ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางบัญชีแม่บทการบัญชี หลักการ
และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดท า
งบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการ
ให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า 

Meaning and purposes of accounting, benefits of accounting 
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 
Business Taxation 

3(3-0-6) 

 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวล
รัษฎากร และภาษีอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องอันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษี
สรรพสามิต และอากรแสตมป์ และภาษีท้องถิ่น 

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 
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3123302 การเงินธุรกิจ 

Business Finance  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 3122101 การบัญชีขั้นต้น 1  
Pre-requisite            : 3122101 Accounting 1 

3(3-0-6) 

 ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เป้าหมายและความส าคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นใน
การจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการด าเนินการของธุรกิจ การวิเคราะห์
และการวางแผนการเงินการพิจารณาโครงการลงทุน ตลาดการเงิน โครงสร้างทางการ
เงิน ค่าของทุน นโยบายเงินปันผล และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

Scope and nature of the role of finance in business, the goals 
and priorities of the financial business focusing on a better understanding 
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  
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 ความหมายและความส าคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการ
ตลาดแนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อม
วิธีการวิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด 
และส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึง
จรรยาบรรณทางการตลาด 

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 
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3126101 หลักการบริหารธุรกิจ  
Principles of Business Management 

3(3-0-6) 

 หลักการพ้ืนฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการประกอบธุรกิจ ประเภทของ
ธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการบริหาร
ธุรกิจ ในด้านการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหารองค์การ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช้แนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ 

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, 
application of sufficiency economy on business administration and ethics 
of business 

   

3126202 การจัดการการด าเนนิงาน 
Operations Management 

3(3-0-6) 

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด การเลือกท าเลที่ตั้ง การออกแบบและ
การวางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน การจัดการคุณภาพ การ
บ ารุงรักษา การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค 
ความรู้พื้นฐานของโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการการด าเนินงาน และกลยุทธ์ ด้าน
การผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

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 
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3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Human Resource Management 

3(3-0-6) 

 ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ขอบข่าย หน้าที่  ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การวิเคราะห์งาน การวางแผนก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ 
สารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

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 
system, information for human resource management and business 
ethics and social responsibility 

   

3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 
Economics for Business 

3(3-0-6) 

 การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เ พ่ือใช้ในด้านธุรกิจ 
พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง 
การค้าระหว่างประเทศ 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 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 
Application software and Internet services for Business  

3(2-2-5) 

 การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมค านวณ โปรแกรม
น าเสนอผลงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ 
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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 

  

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   52 หน่วยกิต 
 1) วิชาเอกบังคับ      46 หน่วยกิต 

 กลุ่มองค์กรและระบบสารสนเทศ                             16    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
   

3132102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 
Management Information System for Business 

3(3-0-6) 

 ข้อมูลและสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้าง ระบบ
สารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล  เทคโนโลยีเครือข่าย และการสื่อสาร  ระบบสนับสนุน 
การตัดสินใจ ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ  จริยธรรม
ทางคอมพิวเตอร์ 
              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 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
Information Systems Security 

3(3-0-6) 

 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  เทคโนโลยีและเครื่องมือรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมระบบ บุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
การบริหาร 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 
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3132316 การประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจขนาดย่อม * 
Information Technology Application for Managing 
Small Business 

3(2-2-5) 

              การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ในงานธุรกิจ SME เช่น  ระบบ
สินค้าคงคลัง ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน ระบบการจัดการงาน
บุคลากร การประชาสัมพันธ์   
            Information technology applications in business such as financial 
systems, accounting systems, inventory management system, personnel 
management  system,  public relations 

   

3132317 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Analysis and Design for Business Information System  

3(2-2-5) 

 ความหมายของระบบ หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบทางธุรกิจการ
วางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ การศึกษาความ
เป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการน าเข้า
และส่งออกข้อมูลการออกแบบแฟ้มข้อมูล การทดสอบและติดตั้งระบบการบ ารุงรักษา 
การท าผังระบบการสื่อสาร  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 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
Business Computer Project 1 

        2(1-2-3) 

    การค้นหาและคัดเลือกโครงงาน  การวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาระบบ และเขียนข้อเสนอโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิธีการก าหนด
ปัญหาและวัตถุประสงค์  การทบทวน  วรรณกรรม  การคัด เลือก เครื่ องมือ  
การแก้ปัญหา การวางแผนในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และการน าเสนอ
ข้อเสนอโครงการ   

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร 
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  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 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2           2(1-2-3) 
 Business Computer Project 2 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  3132324 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
Pre-requisite    : 3132324 Business Computer Project 1 

 

  ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพ่ือน ามาใช้ในโครงงาน
ด้านคอมพิวเตอรธุรกิจ สร้างแบบจ าลองกระบวนการและแบบจ าลองข้อมูล ออกแบบ
แบบฟอร์มและรายงาน การออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูลการออกแบบสวนติดต่อกับ
ผู้ใช้งาน  การออกแบบโปรแกรม  และน าเสนอผลการศึกษา พัฒนาระบบ การ
ทดสอบระบบ การน าระบบไปใช้งาน การประเมินผลจากการใช้จริง   และน าเสนอ 
จัดท ารูปเล่มรายงาน และน าเสนอผลการศึกษา 
           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 

   

 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                               15   หน่วยกิต 
   

3132208 ระบบฐานข้อมูลธุรกิจ 
Business Database System 

3(2-2-5) 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล  ฐานข้อมูลเชิง
สั ม พันธ์  การ พัฒนาฐานข้อมูล  การก าหนดความต้ องการของระบบงาน 
การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด การออกแบบฐานข้อมูลในระดับ ตรรกะ  
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การออกแบบข้อมูลเชิงวัตถุด้วย ยูเอ็มแอล การออกแบบฐานข้อมูล ในระดับภาพและ
การบริหารฐานข้อมูล ระบบความมั่นคงปลอดภัยฐานข้อมูล การกู้ข้อมูลและส ารอง
ข้อมูล การปรับระบบให้มีประสิทธิภาพ จริยธรรมส าหรับผู้บริหารฐานข้อมูล 
          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 3(2-2-5) 
 Design and Web Development in Business  
 หลักการออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหา ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ เทคนิค

ในการพัฒนาเว็บ โครงสร้างของเว็บการใช้งานและการเชื่อมโยงงานกราฟิกและ
มัลติมีเดียงานฐานข้อมูลบนเว็บ  เว็บเทคโนโลยี การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การ
พัฒนาเว็บส าหรับงานธุรกิจ 
              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 เทคโนโลยีมัลติมีเดียส าหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Multimedia Technology for Business  
               ชนิดของข้อมูลมัลติมีเดีย ได้แก่ เสียง วิดีทัศน์ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

ภาพสามมิติ ทฤษฎีการแปลงข้อมูลใหนอยู่ในรูปดิจิทัล การแจงหน่วยการปรับแต่ง  
ลดขนาดข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย เครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรม
ประยุกต์ในการสร้างงานมัลติมีเดีย การผลิตสื่อการสร้างความสัมพันธ์ 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 
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appropriate multimedia applications relational with media production, 
hyperlink multimedia design and development in business 

   

3132319 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Commerce  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้นแบบธุรกิจเชิงการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบช าระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขาย และการ
โฆษณา  ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ผลกระทบที่เกิดจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
            Introduction to electronic commerce technology infrastructure 
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 การเป็นผู้ประกอบการด้านธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
Electronics Business Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

 การจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การจัดตั้งและการจัดท าแผนธุรกิจ การด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต  การก าหนด 
กลยุทธทางการตลาด การผลิต  และการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ การน าเสนอแผนธุรกิจ 
            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 
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 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                              9 หน่วยกิต 
   

3132207 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-2-5) 

 หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ 
ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ ค าสั่งเข้าข้อมูล การประมวลผลและ
แสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล  ตัวด าเนินการและนิพจน์ ค าสั่งเงื่อนไข ค าสั่ง
การวนซ้ า  ตัวแปรชุด ตัวชี้  ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง  แฟ้มข้อมูล  และ 
การจัดการแฟ้มข้อมูล 
          The principles of programming and design, program flowchart  
computer language  syntax, components of computer language input, 
process, output command data format   expression  and operation  
condition command, loop command, arrays,  pointer, function, structure, 
file and file management 

   

3132211 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
Business Computer  Programming  

3(2-2-5) 

             การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง หลักการวิเคราะห์และ
เลือกภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์บนระบบอินเตอร์เน็ต การเขียนโปรแกรม
บนอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพกพาและอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขียน
โปรแกรมเชื่อมกับฐานข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรม  
            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 การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ 
Web Programming and Web Database 

         3(2-2-5) 

             การโปรแกรมเว็บแบบฝั่งแม่ข่ายและลูกข่ายด้วยภาษาที่นิยมในปัจจุบัน การ
สร้างเว็บแบบไดนามิคและการโต้ตอบกับฟอร์มแบบต่าง ๆ   การจัดการคุกกี้และ
เซสชั่นการประยุกต์  ภาษา SQL การเชื่อมต่อระบบจัดการฐานข้อมูล การน าเข้า
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ข้อมูล การแสดงผลและการประมวลผลข้อมูลผ่านเว็บ ความมั่นของของระบบและ
ฐานข้อมูลบนเว็บ 
            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   

   

 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ                                        6 หน่วยกิต 
   

3132103 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 
Algorithms and Data Structure 

3(2-2-5) 

            การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธีแถว
ล าดับ การเรียกซ้ า รายการโยง สแตก แถวคอย รูปต้นไม้ กราฟ การเรียงล าดับข้อมูล 
การค้นหาข้อมูล  
             Program design and development, data, data structure, 
algorithms, arrays, recursion,  link  list, stack , queue, tree, graph, sorting, 
searching 

   

3132312 การสื่อสารข้อมูลธุรกิจและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Business Data Communication and Computer Network 

3(2-2-5) 

 หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานโพรโตคอล
สื่ อส า รข้ อมู ล  กา รลู่ เ ข้ าห ากั นของ เครื อข่ า ยคอม พิว เตอร์ กั บ เ ครื อ ข่ า ย
โทรคมนาคม  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับบทบาทต่องานธุรกิจ การออกแบบติดตั้งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับงานธุรกิจ ระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย  
การจัดการเครือข่ายและการจัดเก็บข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย 
             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  
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 2) วิชาเอกเลือก                                 ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
   

3132104 ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Office  

              ความหมาย รูปแบบการจัดส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบในส านักงาน 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับระบบงาน  การออกแบบระบบงานด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป อุปกรณ์และเครื่องมือในส านักงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและ
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสารในส านักงาน จริยธรรมและ 
กฎหมายเกี่ยวกับส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
             Definition, office layouts and management, office systems, 
technology application, application  software for systems  design, office 
devices and equipment, electronics office, documentation and electronic 
document management, office communication, ethics and law in 
electronic office 

   

3132105 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 
Graphic Design in Business 

3(2-2-5) 

 หลักการในการออกแบบกราฟิก  องค์ประกอบของการออกแบบกราฟิก
จิตวิทยาในการออกแบบ เทคนิควิธีคิดในการออกแบบ การจัดการสื่อในการออกแบบ 
การสร้างผลงานกราฟิกและการน าเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ การออกแบบกราฟิกโดย
ใช้โปรแกรมมาตรฐานในงานธุรกิจ 

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 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Software Package in Business 

ประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้งานในงานธุรกิจ  โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับธุรกิจเฉพาะ โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  โปรแกรมจัดการสินค้า 
คงคลัง  โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมขายหน้าร้าน  โปรแกรมขาย จอง และ
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จัดการคอมมิชชัน  การน าโปรแกรมส าเร็จรูปไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานธุรกิจและการ
สร้างรายงานส าหรับธุรกิจ 
            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 การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Practicum in Computer Hardware Assembly 

3(2-2-5) 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบและการท างานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
การเลือกส่วนประกอบ การประกอบคอมพิวเตอร์  การติดตั้งระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกต์ การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้ และการบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
              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 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Seminar in Business Computer 

2(1-2-3) 

 การสัมมนาและลักษณะของการสัมมนา องค์ประกอบของการจัดสัมมนา 
ขั้นตอนการจัดสัมมนา การประชุมและขั้นตอนการประชุม การจัดการเรียนการสอน
ด้วยการสัมมนา การประเมินผลการสัมมนาการบริหาร โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ กรณีศึกษากับการสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
            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   
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3132320 การวางแผนและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ 
Planning and Management Network Computer for 
Business 

3(2-2-5) 

            การวางแผนและใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และเครือข่ ายส าหรับ
ผู้ประกอบการ การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับงานธุรกิจ การเลือกใช้
บริการเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือลดต้นทุนเช่น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กรณีศึกษา
การประยุกต์ใช้ การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารองค์กร 
          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 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Business Computer Research Methods 

3(2-2-5) 

            ระเบียบวิจัยกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การวิจัยเชิงปริมาณ   และการวิจัย
เชิงคุณภาพ เทคนิคการก าหนดหัวข้องานวิจัย การก าหนดสมมติฐาน การเก็บข้อมูล 
วิธีการเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่าง การประมวลข้อมูล การออกแบบวิจัยการจัดท า
แบบสอบถาม เครื่องมือและสถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล  การประมวลผลการวิจัย การ
เขียนรายงานวิจัยและการอ้างอิง รวมทั้งฝึกปฏิบัติการท าวิจัย   
           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 หลักการจัดการองค์ความรู้และคลังความรู้ 3(2-2-5) 
 Principle of Business Intelligence and Knowledge Management 
              หลักการตัดสินใจ การใช้ตัวแบบ เครื่องมือในการวิเคราะห์การตัดสินใจ

ธุรกิจอัฉริยะ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการจัดการองค์ความรู้  การออกแบบ
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และการใช้ระบบสนับสนุนการจัดการ ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง และ
ระบบการตัดสินใจแบบกลุ่ม ฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษาทางธุรกิจ 
            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 
 

การบริหารระบบฐานข้อมูลส าหรับงานธุรกิจ 
Management Database System for Business 

         3(2-2-5) 

 หน้าที่ของผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ภาษา SQL ชั้นสูง การจัดการผู้ใช้งาน 
ระบบรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดกลางและขนาด
ใหญ ่ การก าหนดนโยบายการใช้งานฐานข้อมูล เรียนรู้แผนการส ารองข้อมูลและการกู้
คืนระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการรายงานข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศได้ 
          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 ธุรกิจออนไลน์ 
Online Business 

         3(2-2-5) 

             หลักการ และกระบวนการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ รูปแบบการขายสินค้า
ออนไลน์ กลยุทธ์การตลาด Online หลักการ 5w1h หลักการ 6P ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ จรรยาบรรณการขายสินค้าออนไลน์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจด้านออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารการขาย
ออนไลน์ และจัดส่งสินค้า 
           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 
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Technology and Communication support to online shopping and to 
deliver a product 

   

 2.3  กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ                     ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
   

   

3132428 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3(270 ชั่วโมง) 
        

  Cooperative Education Preparation in Business  Computer 
 หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้ พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน เทคนิคการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการและการฝึกปฏิบัติจริง 

          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 
workplace, report writing, academic presentation technique and practice 

  

3132429 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                     6(600 ชั่วโมง) 
Cooperative Education in Business  Computer 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 3132428 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                               และเตรียมสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Pre-requisite             : 3132428  Cooperative  Education  
                                 Preparation in Business Computer  

             การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานประเภทต่าง ๆ โดยการปฏิบัติงานและการ
ท ารายงานจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานและอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600  ชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยเน้นการ
ปฏิบัติจริง 

       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 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Special Topics in Business Computer 

3( 2-2-5) 

          เทคโนโลยีส าาหรับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ หรือความก้าวหน้าในการจัดการ
ธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาธุรกิจ 
         Technology for modern business management or advancement in 
modern business management for business  

   

3132430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   3(300 ชัว่โมง) 
Field Experience in Business Computer  
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  : 3132428 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                               และเตรียมสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Pre-requisite             : 3132428  Cooperative  Education  
                                 Preparation in Business Computer  

           ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยี
ระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม หรือจัดท า
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 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

 
มหาวิทยาลัย 

 
ปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. นายสุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ 
อาจารย์ 

3 9501 00608 82 1 

วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ไป
แขนงบัญชี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2554 
 
2539 

15 15 15 15 15 15 

2. นางสาวกนกวรรณ กาญจนธานี 
อาจารย์ 

3 9599 00112 08 0 

ป.ร.ด. (การจัดการ)  
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ.(สถิติ)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2557 
2549 
 
2543 

15 15 15 15 15 15 

3. นางสาวนิมารูนี  หะยีวาเงาะ 
อาจารย์ 

3 9503 00096 24 7 

ป.ร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา)  
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

2556 
 
2549 
 
2546 

15 15 15 15 15 15 

4. นายโซฟีร์  หะยียูโซ๊ะ 
    อาจารย์ 
5 9499 99001 39 7 

M.SC. (Information 
Technology) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

Universiti Utara Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

2546 
 
2541 

15 15 15 15 15 15 

5. นายแวซ าซูดิน แวดอกอ 
อาจารย์ 

3 9401 00207 22 3 

วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2552 
 
2548 

15 15 15 15 15 15 
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3.2.2  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

 
มหาวิทยาลัย 

 
ปี 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. นายสุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ 
อาจารย์ 

3 9501 00608 82 1 

วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ไป
แขนงบัญชี) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
สถาบันราชภัฏยะลา 

2554 
 
2539 

15 15 15 15 15 15 

2. นางสาวกนกวรรณ กาญจนธานี 
อาจารย์ 

3 9599 00112 08 0 

ป.ร.ด. (การจัดการ)  
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
วท.บ.(สถิติ)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2557 
2549 
 
2543 

15 15 15 15 15 15 

3. นางสาวนิมารูนี  หะยีวาเงาะ 
อาจารย์ 

3 9503 00096 24 7 

ป.ร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา)  
ค.อ.ม.(เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

2556 
 
2549 
 
2546 

15 15 15 15 15 15 

4. นายโซฟีร์  หะยียูโซ๊ะ 
    อาจารย์ 
5 9499 99001 39 7 

M.SC. (Information 
Technology) 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

Universiti Utara Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

2546 
 
2541 

15 15 15 15 15 15 

5. นายแวซ าซูดิน แวดอกอ 
อาจารย์ 

3 9401 00207 22 3 

วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2552 
 
2548 

15 15 15 15 15 15 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ชื่อ นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
 

มหาวิทยาลยั ปี 

1. นายสุนทร วิทูสุรพจน ์
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์   
   3 1001 01000 97 2 

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

Swinburne University of 
Technology  
ประเทศออสเตรเลยี 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2548 

 
 
2532 
2528 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพ 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่นโดย
ใช้การบริหารธุรกิจเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัยตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออกและน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
       ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาท่ี 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
      จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
       นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะต้อง
ได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการท าโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 มีศักยภาพทางด้านการท าโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถศึกษาต่อและท า
โครงงานคอมพิวเตอร์ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ 

5.2.2 มีทักษะและสมรรถนะในการท าโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 

5.2.3 สามารถท างานเป็นทีม 
5.2.4 มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

5.3 ช่วงเวลา 
      ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 3 และภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
      โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1   หน่วยกิต  2(1-2-3) 
      โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2   หน่วยกิต  2(1-2-3) 
5.5 การเตรียมการ 
      5.5.1 มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงาน  

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อโครงงานที่นักศึกษาสนใจ 
ตลอดจนกระบวนการศึกษาค้นคว้า และการประเมินผล 

5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา ติดตามการท างานของศึกษา
และจดบันทึกการให้ค าปรึกษา 

5.5.4 นักศึกษาน าเสนอโครงงานเพื่อรับข้อเสนอแนะ และประเมินผล 
5.6 กระบวนการประเมินผล 
      ประเมินผลโครงงานของนักศึกษา โดยให้นักศึกษาส่งรูปเล่มโครงงาน และเข้าสู่

กระบวนการประเมินผลโดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และ/หรือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 

1) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

1) จัดรายวิชาในหมวดกลุ่มวิชา 
    ศึกษาท่ัวไป บังคับเรียน 1 วิชา  
2) จัดกิจกรรมอบรมเสริมหลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
    โดยการอบรมเพ่ิมชั้นปีละ 1    
    กิจกรรม 

1) การสอบวัดผล 
 
2) การประเมินผลการ 
    เข้าร่วมกิจกรรม 

2) ด้านบุคลิกภาพ 1) ก าหนดให้การแต่งกายตาม 
ระเบียบที่ถูกต้อง 

2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
โดยการอบรมบุคลิกภาพ 

1) การประเมินผลการ 
2) เข้าเรียนโดยอาจารย์

ผู้สอน 
3) การประเมินผล 
4) การเข้าร่วมกิจกรรม 

3) ด้านภาวะผู้น า และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

1) จัดกิจกรรมชุมนุม / ชมรม 
2) มาตรการการตรงต่อเวลา 
3) จัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็น  

1) คณะกรรมการ 
ในหลักสูตรประเมิน 

2) คณะกรรมการ 
ในหลักสูตรประเมิน 

3) คณะกรรมการ 
ในหลักสูตรประเมิน 

4) จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1) ธนาคารความดี 
2) จัดกิจกรรมยกย่องคนดี 

1) คณะกรรมการ 
ในหลักสูตรประเมิน 

2) คณะกรรมการ 
ในหลักสูตรประเมิน 

5) จิตอาสา และมีจิตส านึก 
สาธารณะ 

1)  ก าหนดให้นักศึกษาท าโครงการ 
ปีละ 1 ชิ้นงานและให้มีโครงการ
ช่ ว ยป ร ะช าชน ในท้ อ ง ถิ่ นที่
ป ระสบภั ยตามโอกาส  และ
น า เสนอการด า เนินงานตาม
โครงการ 

1) น าเสนอกิจกรรมต่อ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตร 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
      2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ก ร อ บ

ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
และสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
การเรียน ตรงต่อเวลาซื่อสัตย์
สุจริต ขยัน อดทนและสู้งาน 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศั กดิ์ ศ รี ของความ เป็ น
มนุษย ์

4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา
และจิตส านึกสาธารณะ 

5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น
มี จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า ร อนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือบ่ม
เพาะให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมี
ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบต่ อต น เ อ ง 
สถาบันและสังคม เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

2)  การวิ เ คราะห์ แบบวิภ าษวิ ธ๊
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ  

3) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ปฏิบัติการ (Interactive Action 
Learning) 

4) การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 
5) มีการจัดกิจกรรมส าหรับพัฒนา 
   การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

และการมีจิตอาสา 
 
 
 
 

1) วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 

2) วัดและประเมินจากกลุ่ม
เพ่ือน 

3) วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 

4) วัดและประเมินจากผลการ
เข้ า ร่ วมกิ จกร รม เส ริ ม
คุณธรรม จริยธรรมและ
การมีจิตอาสา 

 

  
 



 
61 

2.1.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การแสดงออกถึงความสามารถ 
    ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  
2) การแสดงออกถึงความสามารถ 
    ในการบูรณาการความรู้ และ 
    การประยุกต์ความรู้ 
3) มี ค ว าม รู้ แ ล ะคว าม เ ข้ า ใ จ 
    เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ 
    ส าคัญในเนื้อหาของหมวดวิชา 
    ศึกษาท่ัวไป 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
บูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้
ความรู้ตามหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้
กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้ง 
การบรรยายร่วมกับการอภิปราย 
การค้นคว้า กรณีศึกษา ตลอดจน
น าเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ 
เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม 

1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน 

ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน

การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน  
 

 

2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิด
เชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณา
การ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคมได้  

 

1) การสอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ 
ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไข
ปัญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุ่ม
ในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น 
กา รอภิ ป ร ายกลุ่ ม  ก า รท า
กรณีศึกษา การโต้วาที การ
จัดท าโครงการ และการใช้เกม 
เป็นต้น 

1) การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแก้ไขปัญหาโดย
ใช้กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่
เกิดจากการใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหา การศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ การ
วิเคราะห์วิจารณ์ เช่น 
รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา การศึกษาอิสระ 
รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม 
และการสัมมนา 
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2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ทั้ งในฐานะผู้น าและสมาชิก
กลุ่ม 

2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ทั้งต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น และต่อสังคม 

3) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) กลยุทธ์การสอนที่ เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอนและ
ผู้เรียนกับสังคม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มีการท างานเป็นทีม เ พ่ือ
ส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตาม 

3) จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบ 
ปฏิสัมพันธ์ที่ ดี ในสั งคมพหุ
วัฒนธรรม 

1) การประเมินความสามารถใน
การท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 
และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

2) การประเมินผู้เรียนในการ
แสดงบทบาทของการเป็น
ผู้น าและผู้ตามใน
สถานการณ์การเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 

3) ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร จั ด
กิจกรรมและการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม 
สามารถในการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร  

2) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม 
สามารถในการติดต่อสื่อสาร 
โดยใช้ เทคโนโลยี ได้ อย่ า ง
เหมาะสม 

3) ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ค ว า ม 
ส ามารถ ในการวิ เ ค ร าะห์
ตัวเลข แปรผลและน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และ
ใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ เน้น ให้ ผู้ เ รี ยน ได้ ฝึ ก
ทักษะการสื่ อสารระหว่ า ง
บุคคลทั้งการพูด การฟัง และ
ก า ร เ ขี ย น ใ น ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย น 
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2) การจั ดประสบการ ณ์ ก า ร
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

 

1) การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช้แบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะการพูด การ
เขียน 

2) การทดสอบทักษะการฟัง
จากแบบทดสอบที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3) การทดสอบการวิ เคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ การท า
ร า ย ง า น ก ร ณี  แ ล ะก า ร
วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ผ ล ก า ร
ศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

4) การแสดงออกถึงการมีทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ือการ
แสวงหาความรู้ 

3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ ใ ช้
ค ว ามสามารถ ในการ เ ลื อ ก
สารสนเทศและฝึกทักษะการ
น าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้ ฟัง 
และเนื้อหาที่น าเสนอ 

 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การปฏิ บั ติ ตนตาม กร อบ

ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน
และสังคม 

2) การแสดงออกถึงการมีวินัยใน
การเรียน ตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง  สถาบัน 
และสังคม 

3) การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

4) การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา 

5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
คุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

1) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
บ่มเพาะให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบต่ อตน เอง 
สถาบัน และสังคม เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีจิตอาสา 

2) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา  

3) มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ส า ห รั บ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1) มีการประเมินระหว่างเรียน 
โดยผู้ เรียนประเมินตนเอง 
กลุ่มเพ่ือน อาจารย์ และใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร สั ง เ ก ต  ก า ร
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 
แบบประเมินตนเอง และ
ประเมินจากการจักกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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2.2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การแสดงออกถึงการมีทักษะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และห้องสมุดเพ่ือการแสวงหา
ความรู้  

2) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

3) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู้  

4) การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการประยุกต์ความรู้  

5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิด
ทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ 

6) มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม สามารถเข้าถึงแหล่ ง
เรียนรู้ บูรณาการความรู้และ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ต า ม
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช้กลวิธี
การสอนที่หลากหลายทั้งการ
บรรยายร่วมกับการอภิปราย 
ก า ร ค้ น ค ว้ า  ก ร ณี ศึ ก ษ า 
ตลอดจนน าเสนอประเด็นที่
ผู้เรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่ม 

1) การทดสอบย่อย  
2) ทดสอบกลางภาคเรียน ปลาย

ภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงาน

การศึกษาค้นคว้า  
4) ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 
 

 
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) การแสดงออกถึงการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ และคิด
วิเคราะห์  

2) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล  

3) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการคิดเชิง
บูรณาการ  

 

1) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการคิดและการแก้ ไข
ปัญหาทั้ง ระดับบุคคลและกลุ่ม
ในสถานการณ์ทั่วไป โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น 
กา รอภิ ป ร ายกลุ่ ม  ก า รท า
กรณีศึกษา  การจัดท าโครงการ
และการใช้เกมส์ เป็นต้น 

 
 

1) การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้
กรณีศึกษา 

2) การประเมินจากผลงานที่เกิด
จากการใช้กระบวนการแก้ไข
ปัญหาการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ การวิ เคราะห์
วิจารณ์  เช่น รายงานการ 
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

4) การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการคิดเชิง
สร้างสรรค ์

     การศึกษาอิสระ รายงานผล
การอภิปรายกลุ่ม การประชุม
ปรึกษาปัญหาและการสัมมนา 

 
  2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิต
ในสถาบัน 

2) การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการเรียนเป็นกลุ่ม 

3) การแสดงออกถึงการเป็น
แบบอย่างที่ดีและเหมาะสม 

4) การแสดงออกถึง
ความสามารถในการท างาน
เป็นทีม  

5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

1) มอบหมายให้ท างานเป็นกลุ่ม
(กิจกรรมกลุ่ม) 

2) อภิปรายกลุ่ม 
3) สอนแบบบรรยาย หรือบรรยาย

กึ่งอภิปราย 
4) การสอนแบบกลุ่มย่อยแบบ 

tutorial หรือแบบอ่ืน ๆ  
5) การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
6) การฝึกเขียนรายงานเป็นกลุ่ม 
7) การมอบหมายงานให้ไปศึกษา/

ฝึกปฏิบัติตนเองแล้วให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

8) การสอนโดยแสดงบทบาทสมมติ 
9) การสอนแบบสัมมมนา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษา
ในการท า กิ จ กร รมกลุ่ ม 
รวมทั้งการน าเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียนและการ
แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ทั ก ษ ะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่ม 

 
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1) แสดงออกถึงความสามารถใน
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

2) แสดงออกถึงความสามารถใน
การติดต่อสื่อสารระดับบุคคล  

 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ โดยให้ผู้เรียนมี
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
การติดต่อ สื่อสารระดับบุคคล  

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยการสังเกต 
ประเมินทักษะการพูด การ
เขียน แบบทดสอบที่ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

3) แสดงออกถึงความสามารถใน
การวิเคราะห์ตัวเลข แปลผล
และน าเสนอข้อมูล 

4) แสดงออกถึงความสามารถใน
การสื่อสารต่อสาธารณชน 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ก ลุ่ ม ค น  ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์ทั้ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ ริ ง แ ล ะ
สถานการณ์จ าลองและน าเสนอ
การแก้  ปัญหาที่ เ หมาะสม 
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า รสน เทศ ในหลากหลาย
สถานการณ ์

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ 
 

 
3. การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน และสู้งาน 
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง

เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตส านึกสาธารณะ 
(5) รักและภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1.2 ความรู้ 

(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้ และการประยุกต์

ความรู้ 
(3) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของ

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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  3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล 

และคิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้  

3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
(2) มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งต่อตนเองต่อผู้อื่นและ 

ต่อสังคม 
     (3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยีได้

อย่างเหมาะสม 
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปรผลและน าเสนอ

ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นพ้ืนฐานแก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
ชีวิตประจ าวัน 

(4) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการแสวงหาความรู้ 

 



1 

 

 การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ความรู้ 
 
 
 

 

3.ด้าน 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร                  
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  
2100104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้                  
2100107 ภาษามลายูเพ่ือการสือ่สาร                  
2100108 ภาษามลายูเพ่ือการสือ่สารและพัฒนาการเรยีนรู้                  
2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                    
2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชพี                    
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ความรู้ 
 
 
 

 

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100103 หลกัการอ่านและการเขียนค าไทย                  
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่าน 
             ภาษาอังกฤษ 

                 

2100106 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านและ 
             การเขียน 

                 

2100109 ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  
2100110 ภาษาจนีเพ่ือการสือ่สาร                  
2100111 ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                  
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3 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

 

2. ความรู้ 
 
 
 
 

3. ด้าน
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2100116 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                   
2100112 วทิยาการแหง่ความสขุ                  
2100113 สุนทรียวิจักขณ ์                  
2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรยีนรูต้ลอดชวีติ                   
2100118 ความจริงของชวีติ                    
2100119 การพัฒนาตน                    
2100120 สนุทรียภาพเพ่ือชีวติ                    
2150101 สงัคมภวิตัน์                  
2150102 การจดัการทางสงัคม                  
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4 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ต่อ) 

 

 
 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 
 
 

3. ทักษะ 
ทาง 

ปัญญา 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ 
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

2150103 ทักษะชวีติและจิตสาธารณะ                  
2150108 ทักษะในการด าเนนิชวีติ                    
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                    
4100101 คณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั                  
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                  
4100108 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั                   
4100109 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีติ                   
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวด
วิชาเฉพาะ   

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
       3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันและสังคม 
(2) การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อ 

              ตนเองสถาบัน และสังคม 
(3) การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง 

              เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
(4) การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา  
(5) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมตามกรอบวิชาชีพ 

       3.2.2 ด้านความรู้ 
(1) การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุดเพ่ือ 

              การแสวงหาความรู้  
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ 
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู้  
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต์ความรู้  
(5) การแสดงออกถึงการมีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ  
(6) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา 

       3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การแสดงออกถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดวิเคราะห์  
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการการคิดเชิงเหตุผล  
(3) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการ  
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

       3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในสถาบัน 
(2) การแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนเป็นกลุ่ม 
(3) การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีและเหมาะสม 
(4) การแสดงออกถึงความสามารถในการท างานเป็นทีม  
(5) แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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       3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(2) แสดงออกถึงความสามารถในการติดต่อสื่อสารระดับบุคคล โดยใช้ 

              เทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(3) แสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข แปลผลและน าเสนอข้อมูล 
(4) แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารต่อสาธารณชน โดยใช้เทคโนโลยีที่ 

              เหมาะสม
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

3120201 กฎหมายธรุกิจ     O  O  O O     O O O O O  O  O O O 
3120302 สถิติธุรกิจ 

  O O O O O O O O    O O O  O O O O O  O 
3122101 การบัญชีขั้นต้น 1   O O O O O O O   O  O O O O   O  O  O 
3123101 ภาษีอากรธุรกิจ O  O O   O O O O  O  O O O O O  O  O O  
3123302 การเงินธุรกิจ 

  O O O   O O O   O O O O O O  O  O  O 
3124101 หลักการตลาด   O O O  O  O O   O O O O O O  O  O O O 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ O  O O O  O O O O   O O O O O O  O  O O O 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ทักษะเชาว์
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

3126202 การจัดการการ 
             ด าเนินงาน   O O O O  O  O O  O O   O O O  O  O  O 

3126203 การจัดการทรัพยากร 
             มนุษย ์   O O O O O O    O  O O  O O   O  O O 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ   O O O  O O    O  O O O  O  O    O 
3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและ 
             อินเทอร์เน็ตเพื่องาน 
             ธุรกิจ 

O  O O   O  O O O O O   O  O O  O  O  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

 

2. ด้านความรู้ 
 
 
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

3132102 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ 
จัดการธุรกจิ   O O O   O  O   O  O O  O O O   O  

3132315 
 

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
สารสนเทศ  O O   O  O O   O  O O  O  O  O  O  

3132316 การประยุกต์ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการธุรกิจ 
ขนาดย่อม 

  O  O  O O  O O O   O O O   O O O   

3132317 
 

การวิ เคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

O  O O  O  O O O   O  O O O O  O  O  O  

3132324 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1   O O O O O   O O  O O  O  O  O  O O  
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  

2. ความรู้ 
  

3. ทักษะเชาว์
ปัญญา 

  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

3132425 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2   O O O O O   O O  O O  O  O  O  O O  
3132208 ระบบฐานข้อมลูธุรกิจ   O O O  O O  O  O  O O O  O O O  O  O 
3132209 การออกแบบและพัฒนาเว็บใน

งานธุรกิจ 
O   O O  O  O O O O O   O  O O  O  O  

3132210 เทคโนโลยีมลัติมเีดียส าหรับ 
งานธุรกิจ   O O O  O  O O   O O  O  O O   O O  

3132319 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ O  O O    O O O  O O O  O  O O  O  O  
3132426 การเป็นผูป้ระกอบการด้าน

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
O  O O   O O  O   O  O O  O O O   O O 

3132207 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ O  O O O O  O  O   O O O O O O  O  O  O 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  

2. ความรู้ 
  

3. ทักษะเชาว์
ปัญญา 

  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

3132211 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาง
ธุรกิจ 

O  O O O O  O  O   O O O O  O O O  O  O 

3132314 การโปรแกรมเว็บและ
ฐานข้อมูลบนเว็บ   O O O  O  O O   O  O O  O O O  O O  

3132103 ขั้นตอนวิธีและโครงสรา้งข้อมูล   O O O   O O O    O O O  O  O O O  O 
3132312   
 

การสื่อสารข้อมลูธุรกิจและ 
เครือข่ายคอมพวิเตอร ์   O O  O O O O   O  O O O O   O   O O 

3132104 ส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์  O  O  O O   O O O O   O O O  O  O O  
3132105 การออกแบบกราฟิกในงาน

ธุรกิจ   O  O  O O  O O  O O  O  O O O O  O  

3132206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ   O O O O  O O O  O   O O O   O  O  O 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  

2. ความรู้ 
  

3. ทักษะเชาว์
ปัญญา 

  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

3132313 การปฏิบัติการประกอบเครื่อง 
คอมพิวเตอร ์

O  O    O O  O O    O O O  O O O O  O  

3132318 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกจิ  O   O  O O  O O O  O  O  O O   O O  

3132320 การวางแผนและบริหารจดัการ
เครือข่ายคอมพิวเตอรส์ าหรับ
ธุรกิจ 

  O O  O O O O   O  O O O O   O   O O 

3132321 ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ   O O O  O  O O    O O O  O O O  O  O 
3132322 หลักการจดัการองค์ความรู้และ 

คลังความรู ้
O   O O O  O  O O  O  O O O O  O O  O  

3132323 การบริหารระบบฐานข้อมูล
ส าหรับงานธรุกิจ  

O  O O  O O  O O   O  O O   O O  O O  

3132231 ธุรกิจออนไลน ์ O  O O  O O O  O O O O O  O  O O O  O O  

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 
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80 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  

2. ความรู้ 
  

3. ทักษะเชาว์ปัญญา 
  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ
6 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ
4 

ข้อ
5 

ข้อ 
1 

ข้อ
2 

ข้อ
3 

ข้อ 
4 

3132428 
 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และเตรียมสหกจิศึกษาทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ   

  O O  O  O O O O  O  O O  O O O  O O  

3132429 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ     O   O  O O O   O  O O  O O  O O O  

3132427 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ                     O O O O  O  O O O O O  O  O O O   O O  

3132430  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ    O O   O O O  O O  O  O O  O O   O O  

 

 ความรับผิดชอบหลัก  O ความรับผิดชอบรอง 

 



 

81 

 

81 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การให้ระดับคะแนน (เกรด) ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
       ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา การทวนสอบในระดับ

รายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและคุณภาพ ผลการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การ สอนในแต่ละภาคการศึกษา ก าหนดให้มีคณะกรรมการทวนสอบในแต่ละสาขาวิชาเพ่ือประเมิน
ข้อสอบ วิธีการวัด ประเมินผล  และการให้คะแนน/ล าดับขั้น การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
ด าเนินการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ในหลักสูตรและแบบรายงาน มคอ. 7  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
       ประเมินการได้งานท าที่สัมพันธ์กับสาขา ระยะเวลาในการได้งาน ประเมินความเห็นต่อ

ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ  ประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ หรือผู้บังคับบัญชา ส ารวจการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ข้อที่ 34 และฉบับที่ 2 ข้อที่ 5 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ในรายวิชา  
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ  
1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
1.4 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุน
ด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์  

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2.2.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ

พัฒนาท้องถิ่นและการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยหรือบริการวิชาการ
สายตรงในสาขาวิชา มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2.2.3  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

2.2.4  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.5  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 
2.2.6  สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาในองค์กรธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมี
กระบวนการดังต่อไปนี้ 
 1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
จ านวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
 1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) 
และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูล
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ และการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความ
ต้องการของตลาดงานและสังคม ทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต 

รวมถึงท าการส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และ
แจ้งผลการส ารวจให้กับคณะวิทยาการจัดการได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจ
มากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
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3. นักศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความส าคัญกับการรับ

นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้ 
3.3 กระบวนการรับนักศึกษา 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก าหนดคุณสมบัติ            
ของนักศึกษาในการคัดเลือกจากผลคะแนนการสอบ ซึ่งเป็นไปตามระบบและกระบวนการการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งในระบบโควตา และระบบการสอบคัดเลือก  

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่

การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือด าเนินการในการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ในสาขาวิชา 

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับ
การดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการ
ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 

           การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในด้านการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 

          การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

          การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล มหาวิทยาลัย
และอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนด
นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
      นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อกรรมการหลักสูตรเพื่อ

น าเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากท่ีประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะ 
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4. อาจารย์ 
หลักสูตรให้ความส าคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับ

อาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ ในการวางแผน  
การติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
         มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านธุรกิจไม่ต่ ากว่า  
30 หน่วยกิต และสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่า 30 หน่วยกิต หรือ  มีรายวิชาที่ได้ศึกษาทั้ง
ในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ ากว่า  
30 หน่วยกิต และมีประสบการณ์ในการท างานสายอาชีพคอมพิวเตอร์ในองค์กรธุรกิจอย่างน้อย 5 ปี 

    4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
      มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จ าเป็นและข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือกลุ่มวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือประเมินการจัดการเรียนการสอน และเพ่ือก าหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ส าหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไปหรือประเด็นที่ต้องจัดให้มีการทบทวนหลักสูตร 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
การเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้น
ได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน  

การประเมินผู้ เรียน สาขาวิชามีการประเมินผู้ เรียน โดยก าหนดให้สอดคล้องกับ  
การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีการบริหารบุคลากรและทรัพยากรการเรียนการสอนดังนี้ 
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ท า
หน้าที่บริหารจัดการควรมีความรู้อย่างต่ าปริญญาตรี มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับ
การอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การ
บริหารหลักสูตร การจัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน ๑ ปีหลังจากได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือใช้ในการ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของหลักสูตร 
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

     หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือต าราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆรวมถึงฐานข้อมูล
ที่จะให้สืบค้นส่วนระดับหลักสูตรมีหนังสือต าราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

6.3.1 สถานที ่
ล าดับ

ที ่
อาคารสถานที่ จ านวน 

(ห้อง) 
อุปกรณ์ประกอบ 

1 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความจุ 
100 คน 

3 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ Projector 

2 ห้องบรรยายอาคารเรียน 23 ความจุ  
50 คน 

10 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ Projector 

3 ห้องบรรยายอาคารเรียน 3 ความจุ    
55 คน 

7 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
และ Projector  

4 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม อาคาร 20  
ความจุ 100 คน 
 

6 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี และ Projector 
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ล าดับ
ที ่

อาคารสถานที่ จ านวน 
(ห้อง) 

อุปกรณ์ประกอบ 

5 ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม อาคาร 20  
ความจุ 55 คน 

12 กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี และ TV 36 นิ้ว 

6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 - เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 30 เครื่อง/ห้อง 
- โปรเจคเตอร์ 
- เครื่องขยายเสียง 

 

 6.3.2 อุปกรณ์การสอน 
                    1) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาการจัดการ 
ล าดับ

ที ่
รายการและลักษณะเฉพาะ 

จ านวนที่มีอยู่ 
(เครื่อง) 

1 เครื่องฉายภาพ 21 
2 โทรทัศน์ 4 
3 เครื่องเสียงประจ าห้องเรียน 18 

4 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องๆ ละ 
44 เครื่อง 

88 

 

     6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้สืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง Website 
http://aritc.yru.ac.th 
 6.3.3.1 เอกสารและต ารา 
 1.1 ต ารา/หนังสือ 
                              ภาษาอังกฤษ จ านวน        232 ชื่อเรื่อง 
                              ภาษาไทย จ านวน     7,267  ชื่อเรื่อง 
  รวม    7,499  ชื่อเรื่อง 
 
 1.2 เอกสารวิชาการ(วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
 ภาษาอังกฤษ จ านวน         - ชื่อเรื่อง 
 ภาษาไทย จ านวน      183 ชื่อเรื่อง 
  รวม      183  ชื่อเรื่อง 
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 1.3 วารสาร/นิตยสาร 
 ภาษาอังกฤษ จ านวน        - ชื่อเรื่อง 
 ภาษาไทย จ านวน     158 ชื่อเรื่อง 
    รวม          158 ชื่อเรื่อง 
 
           6.3.4 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
ฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้ามีจ านวน 3 ฐานข้อมูล และฐานข้อมูล Online จ านวน 9 
ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

e-book e-Journal e-Thesis 
1. iGLibrary ( iG Publishing ) 
2. Gale Virtual Reference  
    Library (eBook) 
3. 2eBook 
 

1. ABI/INFORM 
2. Springer Link 
3. Web of Science 
4. Academic Search Complete 
5. EBSCO Discovery Service Plus  
   Full Text  
6. H.W. Wilson 
7. Emerald 
8. Computers & Applied  
   Sciences Complete 

1. ProQuest Dissertations &  
    Theses Global 
2. Thailis 

 

 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาของ

หลักสูตรมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ เพื่อท าการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา
ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า รวมถึงใช้
ประกอบการเรียน นอกจากนี้ยังได้ขอความอนุเคราะห์ต ารา หนังสือทางวิชาการ วารสารต่างๆ              
จากองค์กรเครือข่าย และมูลนิธิต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 

          6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
       บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
จะท าหน้าที่ประเมินการใช้ ความเพียงพอ ของทรัพยากรในด้านต าราและสื่อต่างๆ รวมทั้งความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
      หลักสูตรประเมินความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ที่จัดไว้ โดยการตรวจสอบ 
ข้อร้องเรียน และสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน(Key Performance indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี  
1 

ปีท่ี  
2 

ปีท่ี  
3 

ปีท่ี  
4 

ปีท่ี 
 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
   ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
   มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค  

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ล้ว 

 × × × × 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

× × × × × 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี  
1 

ปีท่ี  
2 

ปีท่ี  
3 

ปีท่ี  
4 

ปีท่ี 
 5 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่   
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

   × × 

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่  1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและ 
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

       ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกล
ยุทธ์การประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่
ละภาคการศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
รายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
       การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 

1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์  2 ครั้ง คือ 
ก่อนสอบกลางภาคและก่อนสอบปลายภาค 

1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการ
สอนของอาจารย์ 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
       การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษา 
ปีสุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 
       การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
       การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย 
   

 3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้บัณฑิตและ   

      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ 
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 4.3  ด าเนินการปรับปรุง 
4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  

(มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
4.3.2  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 

(1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
    (มคอ.7) 

(2) ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอย่าง 
                               ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 

สรุปการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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สรุปการปรับปรงุหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 เปน

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สรุปการปรับปรุงไดดังน้ี    

หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 

    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

1. ช่ือหลักสูตร 

    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

คงเดิม 

2. ชื่อปริญญา  

    ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต  (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

               Bachelor of Business Administration   

               (Business Computer) 

    ชื่อยอ    บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

               B.B.A. (Business Computer) 

2. ช่ือปริญญา  

    ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต  (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

               Bachelor of Business Administration   

               (Business Computer) 

    ชื่อยอ    บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

               B.B.A. (Business Computer) 

คงเดิม 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิต สู สังคมอย าง มีคุณคา มีความรู คู

คุณธรรม เปนผูนํา กาวลํ้าวิชาการ บูรณาการความรู พัฒนา

สังคมใหกาวหนาอยางยั่งยืน 

3. ปรัชญาของหลักสูตร 

ผ ลิ ต บัณฑิ ต สู สั ง ค มอย า ง มี คุณภ าพก า วทัน

เทคโนโลยี  มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชี วิต

อดทน สูงาน สามารถนําความรูวิทยาการคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศมาประยุกตใชในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนา

สังคมและประเทศชาต ิ

ปรับปรุง 

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 เพื ่อผลิตบ ัณฑิตด านบร ิหารธุรก ิจ สาขาว ิชา

คอมพิวเตอร ธ ุรกิจ ที ่ม ีความรู และความสามารถใน

การบูรณาการคอมพิวเตอรกับการบร ิหารธุรกิจ โดย

สามารถนําไปปฏิบัติงานในหนวยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ 

แ ละ รั ฐ วิ ส าห กิจ  และ ร ะ ดั บนานาช าติ  ไ ด อย า ง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานไดอยาง

เหมาะสม 

4.3 เ พื่ อ ผ ลิ ตบัณฑิ ต ที่ ส นองความต อ งการของ

ตลาดแรงงาน และสอดคลองตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

    4.1 เพื ่อผลิตบ ัณฑิตด านบร ิหารธุรก ิจ สาขาว ิชา

คอมพิวเตอร ธ ุรกิจ ที ่ม ีความรู และความสามารถ ใน

การบูรณาการคอมพิวเตอรกับการบร ิหารธุรกิจ โดย

สามารถนําไปปฏิบัติงานในหนวยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ 

แ ละ รั ฐ วิ ส าห กิจ  แ ละ ร ะ ดั บนานาช าติ  ไ ด อย า ง มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    4.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานไดอยาง

เหมาะสม 

    4 .3  เพื่ อผ ลิตบัณฑิตที่ สนองค วามต อง กา ร ข อง

ตลาดแรงงานในชุมชนทองถิ่นและแรงงานในประเทศ

สอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ปรับปรุง 

ในขอที่ 4.3 
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4.4 เพื่อเสริมสรางแนวคิดใหบัณฑิตเปนผูมีวิสัยทัศน

กวางไกล มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค แสวงหาความรู และมี

ความพรอมในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 

    4.4 เพื่อเสริมสรางแนวคิดใหบัณฑิตเปนผูมีวิสัยทัศน

กวางไกล มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค แสวงหาความรู และมี

ความพรอมในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 

5. ระบบการจัดการศึกษา 

   ระบบทวิภาค  

5. ระบบการจัดการศึกษา 

    ระบบทวิภาค  

คงเดิม 

6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

    ไมนอยกวา 129 หนวยกิต 

6. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

    ไมนอยกวา 130 หนวยกิต 

ปรับปรุง 

7. โครงสรางหลักสูตร 7. โครงสรางหลักสูตร  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร                        

  กลุมวิชามนุษยศาสตร  

  กลุมวิชาสังคมศาสตร  

  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี    

หมวดวิชาเฉพาะ  

  กลุมวิชาแกน  

  กลุมวิชาเฉพาะดาน                      

    วิชาบังคับ 

       - ประเด็นดานองคการและ 

         ระบบสารสนเทศ 

       - เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 

       - เทคโนโลยีและวิธีการทาง 

         ซอฟตแวร 

       - โครงสรางพื้นฐานของระบบ 

     วิชาเลือก 

  กลุมประสบการณภาคสนาม 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

30 หนวยกิต 

12  หนวยกิต 

6  หนวยกิต 

6  หนวยกิต 

6  หนวยกิต 

 

93 หนวยกิต 

33  หนวยกิต 

51  หนวยกิต 

 

15  หนวยกิต 

 

 12 หนวยกิต 

9  หนวยกิต 

 

  6   หนวยกิต 

9   หนวยกิต 

9   หนวยกิต 

6  หนวยกติ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร ไมนอยกวา 

  กลุมวิชามนุษยศาสตรไมนอยกวา 

  กลุมวิชาสังคมศาสตรไมนอยกวา 

  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี    

หมวดวิชาเฉพาะ 

 กลุมวิชาแกน  

 กลุมวิชาเฉพาะดาน                      

  วิชาบังคับ 

   - กลุมองคการและ 

     ระบบสารสนเทศ 

   - เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 

   - กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทาง 

     ซอฟตแวร 

   - กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ 

   วิชาเลือก 

   กลุมประสบการณวิชาชีพ 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

30 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

 

94 หนวยกิต 

33 หนวยกิต 

52 หนวยกิต 

46 หนวยกิต 

16 หนวยกิต 

 

15 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

 

  6 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

9 หนวยกิต 

6 หนวยกิต 

หมวดวิชาแกน 

ปรับปรุงจํานวน 

นก. จาก 39 

หนวยกิต เปน 

33 หนวยกิต 

ชื่อวิชาและ

คําอธิบาย

รายวิชา และ

หมวดวิชาเฉพาะ 

ปรับปรุงจํานวน 

หนวยกิต ชื่อวิชา

และคําอธิบาย

รายวิชาบาง

รายวิชา 
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8.รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร                12 หนวยกิต 

ก. บังคับ                                           10  หนวยกิต 

2100101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร              2(1-2-3) 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  2(1-2-3) 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและ        2(1-2-3) 

              พัฒนาการเรียนรู  

2100108  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและ 

              พัฒนาการเรียนรู             2(1-2-3) 

2100107  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร             2(1-2-3) 

2100108  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและ        2(1-2-3) 

              พัฒนาการเรียนรู  

 

ข. เลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

2100103  หลักการอานและการเขียนคําไทย     2(2-0-4) 

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและ           2(1-2-3) 

              การอานภาษาอังกฤษ    

2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน       2(1-2-3) 

              และการเขียน                        

2100109  ภาษามาลายูพื้นฐาน             2(1-2-3) 

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน             2(1-2-3) 

2100110  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร             2(1-2-3) 

 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข                 2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ                          2(2-0-4) 

2100114   สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3)    

 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน                                2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม                      2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ             2(2-0-4) 

 

8.รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร  ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

บังคับเรียน                           ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 

2100101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร               2(1-2-3) 

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  2(1-2-3) 

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและ         2(1-2-3) 

              และพัฒนาการเรียนรู  

2100107  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร               2(1-2-3) 

2100108  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและ          2(1-2-3) 

              พัฒนาการเรียนรู  

*2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร1           2(1-2-3) 

*2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ       2(1-2-3) 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ

เทียบเทา (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสาร และ 2100104ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและ

พัฒนาการเรียนรู) 

 

วิชาเลือก                           ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 

2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย        2(2-0-4) 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการ         2(1-2-3)                          

             อานภาษาอังกฤษ   

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน          2(1-2-3) 

             และการเขียน  

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2            2(1-2-3) 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน               2(1-2-3) 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร               2(1-2-3) 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน               2(1-2-3) 

 

กลุมวิชามนุษยศาสตร             ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

2100112 วิทยาการแหงความสุข               2(1-2-3) 

2100113 สุนทรียวิจักขณ               2(2-0-4) 
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กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ      6  หนวยกิต 

เทคโนโลยี   

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน            2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต     2(1-2-3) 

2100118 ความจริงของชีวิต               2(1-2-3) 

2100119 การพัฒนาตน  2(2-0-4) 

2100120 สุนทรียภาพของชีวิต               2(1-2-3) 
 

กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา              6  หนวยกิต 

2150101 สังคมภิวัตน  2(2-0-4) 

2150102 การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ  2(2-0-4) 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต  2(1-2-3) 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  2(1-2-3) 
 

กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

                                        ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน             2(1-2-3) 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต     2(1-2-3) 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน  2(1-2-3) 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน             2(1-2-3) 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต          2(1-2-3) 
     

หมวดวิชาเฉพาะ               ไมนอยกวา  102 หนวยกติ หมวดวิชาเฉพาะ              ไมนอยกวา  94 หนวยกิต  

 กลุมวิชาแกน                          33 หนวยกิต  กลุมวิชาแกน                           33 หนวยกิต  

3150102 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 3120201 

3120302 

กฎหมายธุรกิจ  

สถิติธุรกิจ 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 

3150204 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
3152102 การบัญชีข้ันตน 1 3(3-0-6) 3122101 การบัญชีขั้นตน 1  3(2-2-5)  

3153201 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)  

3153102 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3123302 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6)  

3154101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 3124101 หลักการตลาด  3(3-0-6)  

3156101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6) 3126101 หลักการบริหารธุรกิจ 3(3-0-6)  

3156106 การจัดการการผลิตและการ

ดําเนินงาน 

3(3-0-6) 3126202 การจัดการการดําเนินงาน 3(3-0-6)  

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 3129101 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)  

3159109 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6)     
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3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและ

อินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 
3(2-2-5) 3132101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอร

เน็ตเพื่องานธุรกิจ 

3(2-2-5)  

3150101 คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)     
       

กลุมวิชาเฉพาะดาน           ไมนอยกวา 51 หนวยกิต กลุมวิชาเฉพาะดาน               ไมนอยกวา 52 หนวยกิต  

วิชาเอกบังคับ                  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต วิชาเอกบังคับ                      ไมนอยกวา 46 หนวยกิต  
   

กลุมองคการและระบบสารสนเทศ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต กลุมองคการและระบบสารสนเทศ ไมนอยกวา 16 หนวยกิต  
       

3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการ 3(3-0-6) 3132102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ธุรกิจ 

3(3-0-6)  

3162132 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3(3-0-6) 3132315 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ 

3(3-0-6)  

3162309 การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

  3(2-2-5) 3132316 การประยุกตใชระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการธุรกิจขนาดยอม 

3(2-2-5)  

3162333 ความปลอดภัยดานระบบ

สารสนเทศ 

2(1-2-3) 3132317 การวิเคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจ 

3(2-2-5)  

3162311 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 2(1-2-3) 3132324 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1 2(1-2-3)  

3162412 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 2(1-2-3) 3132425 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2 2(1-2-3)  
     

กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต                                       12  หนวยกิต กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต                                       15  หนวยกิต  
       

3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและ

อินเตอรเน็ตเพื่องานธุรกิจ 

3(2-2-5) 3132208 ระบบฐานขอมูลธุรกิจ 3(2-2-5)  

3132209 การออกแบบและพัฒนาเว็บใน

งานธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3162306 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 3(2-2-5) 

3162307 ระบบฐานขอมูลธุรกิจ 3(2-2-5) 3132210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5)  

3162430 การบริหารโครงการ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

3(2-2-5) 3132319 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)  

3132426 การเปนผูประกอบการดาน

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

3(2-2-5) 

     

กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร                                      9  หนวยกิต กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  9  หนวยกิต  
       

3162203 

3162320 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร  

การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

  3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3132207 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  

3132211 การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

3162322 การโปรแกรมเว็บและ 

  ฐานขอมูลบนเว็บ 

3(2-2-5) 3132314 การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูล

บนเว็บ 

 

 

3(2-2-5)  
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กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ                                6  หนวยกิต กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ                                6  หนวยกิต  
       

3162204 ข้ันตอนวิธีและโครงสรางขอมูล   3(3-0-6) 3132103 ข้ันตอนวิธีและโครงสรางขอมูล 3(2-2-5)  

3162308 การส่ือสารขอมูลธุรกิจและ

เครือขายคอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 3132312 การส่ือสารขอมูลธุรกจิและ

เครือขายคอมพิวเตอร 

3(2-2-5)  

       

วิชาเลือก                          ไมนอยกวา           9  หนวยกิต วิชาเลือก                        ไมนอยกวา           6  หนวยกิต  
       

3162205 เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 3132104 สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5)  

3162310 สัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ 2(1-2-3) 3132105 การออกแบบกราฟกในงานธุรกิจ 3(2-2-5)  

3162413 การวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(2-2-5) 3132206 โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ 3(2-2-5)  

3162214 การจัดการงานเลขานุการและ

ธุรการดวยคอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 3132313 การปฏิบัติการประกอบเครื่อง

คอมพิวเตอร 

3(2-2-5)  

3162215 สํานักงานอัตโนมัต ิ 3(2-2-5) 3132318 

3132320 

 

สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 

การวางแผนและบริหารจัดการ

เครือขายคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ 

2(1-2-3) 

3(2-2-5) 

 

3162216 ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวร

ระบบ  

3(2-2-5) 

3162317 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต 

ใชงานโอเพนซอรส 

   3(2-2-5) 3132321 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3162318  การบริหารระบบฐานขอมูลสําหรับ 

 งานธุรกิจ 

 3(2-2-5) 3132322 หลักการจัดการองคความรูและ

คลังความรู 

3(2-2-5)  

3162319 การปฏิบัติการประกอบเครื่อง 

  คอมพิวเตอร 

3(2-2-5) 3132323 การบริหารระบบฐานขอมูล

สําหรับงานธุรกิจ  

3(2-2-5)  

3162321 การบริหารและจัดการระบบ  

  เครือขาย 

3(2-2-5) 3132231 ธุรกิจออนไลน 3(2-2-5)  

3162323 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(2-2-5)     

3162324 องคประกอบศิลป 3(2-2-5)     

3162325 ความคิดสรางสรรคสําหรับงาน 

 ธุรกิจ 

 3(3-0-6)     

3162326 จิตวิทยาการออกแบบสําหรับงาน 

  ธุรกิจ 

3(2-2-5)     

3162327 มีเดียอารต 3(2-2-5)     

3162428 คอมพิวเตอรกราฟกและการออกแบบ 3(2-2-5)     

3162429 การออกแบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5)     

3162431 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(2-2-5) 
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กลุมประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา  9  หนวยกิต กลุมวิชาประสบการณวิชาชีพ   ไมนอยกวา 9  หนวยกิต  

3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกจิ   3(2-2-5) 3132428 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

และเตรียมสหกิจศึกษาทาง 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

3(270 ช่ัวโมง)  

 และ   และ   

3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ 6(600 ช่ัวโมง) 3132429 สหกิจศึกษาทางคอมพิว เตอร

ธุรกิจ 

6(600 ช่ัวโมง)  

หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาไมนอยกวา  

6 หนวยกิต 

หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร

ธุรกิจไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

3150409 การเขียนแผนธุรกิจ 3(2-2-5) 3132427 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ                  3(2-2-5)  

3162432 การฝ กประสบกา รณ วิ ช า ชีพ

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

3(300 ช่ัวโมง) 3132430 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

3(300 ช่ัวโมง)  

       

หมวดวิชาเลือกเสรี                ไมนอยกวา 6 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี                ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

         ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลาโดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปน

รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี ้

        ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลาโดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปน

รายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี ้

 

       

9. คําอธิบายรายวิชา 

 หมวดศึกษาท่ัวไป               ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 กลุมภาษาและการส่ือสาร  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 บังคับเรียนไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

2100101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                 2(1-2-3) 

              Thai for Communication  

               ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือ

ในการส่ือสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิต ประจําวันทั้งดานการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาส่ือสารท่ีเปน

ทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษา

สภาพปญหาและแนวทางการแก ไ ขการ ใช ภ าษา ใ น

ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคณุธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมใน

การใชภาษาไทยในการส่ือสาร 

 

 

9. คําอธิบายรายวิชา 

 หมวดศึกษาท่ัวไป              ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 กลุมภาษาและการส่ือสาร 

 บังคับเรียน                   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 
 

2100101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                2(1-2-3) 

              Thai for Communication 

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือ

ในการส่ือสาร ฝกทักษะใชภาษาในชีวิต ประจําวัน ท้ังดานการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาส่ือสารท่ีเปน

ทางการและไมเปนทางการ การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และวิจารณอยางมีเหตุผล ศึกษา

สภาพปญหาและแนวทางการแก ไ ขการ ใชภ าษา ใ น

ชีวิตประจําวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอสังคมใน

การใชภาษาไทยในการส่ือสาร 

               The significance of Thai language as 

communication tools; practice of language in daily 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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used in listening, speaking, reading and writing; the 

use of language in formal and information 

communication; conducting informative presen 

tation and in term of giving opinion, suggestion and 

criticism rationally; studying the problem conditions 

and its solutions of language used in everyday life; 

realizing the ethics and awareness to society in using 

Thai for communication 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                                      
              2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills 
 Development 

  หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูด

ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแก ไข

ปรับปรุง  ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน

เรียงความ ความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษา

ตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝกวิจารณ 

 

2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                                      
               2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills  
              Development 

  หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการ

เขียน เพื่อใหพูดและเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูด

ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อแก ไข

ปรับปรุง  ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง การเขียน

เรียงความความเรียงและบทความ โดยเนนการใชภาษาตาม

มาตรฐานของงานเขียนประเภทน้ัน และฝกวิจารณ 

  Rules and development in  speaking and 

writing skills in order to speak and write effectively; 

practice in speaking both individual and group and 

criticizing for improvement; practice in writing plot, 

essay and articles with the emphasis of standard 

language used in a certain writing task; practice in 

criticizing 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

ไมมี 

 

 

 

 

  

2100117  ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ   2(1-2-3)        

              Thai for Careers 

               การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดาน 

การฟง การพูด การอานและการเขียนเพื่อใหเกิดการส่ือสาร

อย าง มีประ สิท ธิภาพถูกต องตามห ลักเกณฑ  ทั้ ง ใน

ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วันแล ะ ก าร ป ร ะ ก อบ อ าชี พต ล อ ด จ น 

การนําเสนอขอมูล การใหความรู การวิเคราะหขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ 

วิชาใหม 
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เพื่อนําไปใชในสถานการณตาง ๆ ใหเกิดประโยชนตอ 

การปฏิบัติหนาที่การงานและการใชชีวิตประจําวัน 

             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 presentation; providing knowledge, analyzing 

opinion and suggestion through the process of 

academic research to be used in various situations 

for the sake of benefit in performing duty and 

everyday use 

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู                      2(1-2-3) 
              English   for Communication and 
              Learning Development  
               พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทั้ง
การฟง พูด อาน เขียนในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ
ตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนํา
ตนเอง และผูอ่ืน การรองขอการเสนอความชวยเหลือ การ
ใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและส่ิงของและ
สถานที่การถามและการใหขอมูล การติดตอส่ือสารทาง
โทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช
เครื่องมือ  แหลงขอมูลเพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการ
ส่ือสาร เชน การใชพจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ    
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู                      2(1-2-3) 
              English   for Communication and 
              Learning Development 
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทั้ง
การฟง พูด อาน เขียน  ในชีวิตประจําวันในสถานการณ
ตางๆ  อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา  การแนะนํา
ตนเองและผูอ่ืน การรองขอ  การเสนอความชวยเหลือ การ
ใหคําแนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและส่ิงของและ
สถานที่การถามและการใหขอมูล การติดตอส่ือสารทาง
โทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะ 
การ ใช เ ครื่ อ ง มือ   แหล งข อ มูล เพื่ อศึกษาคนคว าใน 
การพัฒนาการส่ือสาร 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 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

use, article, newspaper and information technology 

use 

2100107  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร          2(1-2-3) 
Malay for Communication 

     ก า ร ใ ช ภ า ษ า ม ล า ยู เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

2100107  ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร          2(1-2-3) 
Melay for Communication 

   ก า ร ใ ช ภ า ษ า ม ล า ยู เ พื่ อ ก า ร ส่ื อ ส า ร ใ น
ชี วิตประจําวัน บทสนทนาที่ ใช ในชี วิตประจําวัน เชน 
การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ  
งายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

   The use of Malay language for 
communication in daily life; the conversational 
pattern in daily life: greeting, thanks and non-
formal suggestion with an emphasis on listening 
and speaking 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

2100108     ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและ    2(1-2-3) 
                 พัฒนาการเรียนรู                    
                 Malay for Communication  
                 and Learning Development  

        พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง 
การพูด การอาน และการเขียน ในบริบทที่เก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการส่ือสารในสถานการณ
ตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาว
ลา การใหคําแนะนํา     การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและ
นอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับ 

2100108   ภาษามลายูเพื่อการส่ือสารและ     2(1-2-3) 
               พัฒนาการเรียนรู                    
               Melay for Communication  
               and Learning Development  

    พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง  
การพูด การอาน และการเขียน ในบริบทที่เก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการส่ือสารในสถานการณ
ตางๆ เชน การแนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาว
ลา การใหคําแนะนํา     การติดตอสอบถามขอมูลทั้งในและ
นอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับ 

       Developing skills in the use of Malay in 
listening speaking reading and writing In daily life 
context; practice of pronouncing Malay lexical 
correctly; practice of Malay conversation for 
communication in various situations: self-
introduction, greeting, leave-taking, giving 
suggestion, inquiring information nationally and 
internationally; practice of simple writing 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

ไมมี 2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1       2(1-2-3)  

           English for Communication 1 

    การฝกปฏิบัติการฟง พูด  อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน ถอยคําและ

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

สํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศเจาของภาษา และมารยาทสากลที่
ถูกตองเหมาะสม 

   Practice of listening, speaking, reading, 

and writing English for daily communication; 

focusing on basic vocabulary and expression used 

in various situations which relate to the practice 

and the career field; customs and tradition of the 

English speaking countries including appropriate 

social etiquette 

        เลือกเรียนไมนอยกวา                     2 หนวยกิต 
2100103  หลักการอานและการเขียนคําไทย   2(2-0-4) 

Principles of Reading and  Writing 
Thai Words 

     หลักเกณฑตาง ๆ  ในการอานและเขียนคําไทย  
ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ  เก็บรวบรวม  วิเคราะห  เปรียบเทียบคําที่มัก
เขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ  อภิปราย สรุปผล  แนว
ทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยให
ถูกตอง 

        เลือกเรียนไมนอยกวา                     2 หนวยกิต 
2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย    2(2-0-4)                                              
             Principles of Reading and Writing  
             Thai Words 

  หลักเกณฑตาง ๆ  ในการอานและเขียนคําไทย  
ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอานและการเขียนคําไทยผิดไปจาก
กฎเกณฑ  เก็บรวบรวม  วิเคราะห  เปรียบเทียบคําที่มัก
เขี ยนหรื ออ าน ผิดจากกฎ เกณฑ   อภิปราย  สรุปผล  
แนวทางการแกไขและเผยแพรการอานและการเขียนคําไทย
ใหถูกตอง 

   Principles of reading and writing Thai 
words; factors which affect mis-reading and 
incorrect writing; collecting, analyzing and 
comparing the words that are usually incorrectly 
read and written; discussing and summarizing the 
ways to solve the mentioned problem; promoting 
how to read and write Thai words correctly   

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน     2(1-2-3) 
              และการเขียน                  
              English for Reading and Writing  
              Development 

     พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอาน
จับใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่
ถูกรูปแบบและหนาที่ เพื่ อนํา ไปใชประโยชนทั้ งด าน

2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน     2(1-2-3) 
              และการเขียน                  
              English for Reading and Writing  
              Development 

   พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถอาน
จับใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียนภาษาอังกฤษที่
ถูกรูปแบบและหนาที่ เพื่อนําไปใชประโยชนทั้ งด าน

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

การศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอก 
ใบสมัคร การเขียนรายงานเปนตน 

การศึกษาและอาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอก 
ใบสมัคร การเขียนรายงานเปนตน 

 The efficient development of reading 
comprehension in different fields and writing skill 
in the English language with an emphasis on correct 
forms for educational and career purposes such as 
writing a letter, filling an application form, writing a 
report, etc. 

 

ไมมี 2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2       2(1-2-3)  
              English for Communication 2 

   การฝกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใชสถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขา
วิชาชีพที่เก่ียวของรวมถึงการฝกทักษะการคิดวิเคราะห
แกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบ
อาชีพ 

   Practice and development of listening, 
speaking, reading and writing English through real 
situations of related careers; skills of thinking, 
analyzing problems, making a decision in daily life 
and conducting a task 

วิชาใหม 

2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน                    2(1-2-3) 
              Basic Malay 

   ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและ
ศึกษาสํานวนภาษามลายูฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 
  

2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน                   2(1-2-3) 
              Basic Melay language 

   ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพื้นฐาน การเชื่อมประโยคพื้นฐานเขาดวยกันและ
ศึกษาสํานวนภาษามลายูฝกนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

   The practice of listening, speaking, 
reading and writing; the study of basic sentence 
patterns; the basic sentence combination and 
study of Malay expressions; practice of presenting 
information in terms of providing knowledge and 
opinions for its application in accordance with the 
social context 

 
 
 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

2100110  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร              2(1-2-3) 
              Chinese for Communication   

   การใชภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถาม
ทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการส่ือสารกับเจาของ
ภาษาได 
  

2100110  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร              2(1-2-3) 
              Chinese for Communication     

   การใชภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
บทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถาม
ทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการส่ือสารกับเจาของ
ภาษาได 

    Chinese language for communication in 
daily used, conversational expression such as 
greeting, introducing, etc. with an emphasis on 
listening and speaking skills, aiming for the 
application in communicating with native speakers 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน             2(1-2-3) 

              Basic Arabic 

   อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยค
พื้นฐาน ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อความ
เขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถประยุกตใช
ในการส่ือสารกับเจาของภาษาได 
  

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน              2(1-2-3) 

              Basic Arabic 

   อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยค
พื้นฐาน ฝกทักษะการฟ ง พูด อาน และเขียน เพื่อ 
ความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถ
ประยุกตใชในการส่ือสารกับเจาของภาษาได 

    Arabic alphabets, word formation 
processes, basic sentences patterns; practice of 
listening, speaking, reading and writing skills to 
understand generality in daily life, and to be able 
to apply in communicating with native speakers 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

   กลุมวิชามนุษยศาสตร        ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2100112  วิทยาการแหงความสุข            2(1-2-3)                     
              Happiness Study 
      ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และ
สรรพส่ิงทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคม
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิต
และการอยูรวมกัน   การนําหลักคําสอนของศาสนามา
ปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม เพื่อ
การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  
 

    กลุมวิชามนุษยศาสตร          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2100112 วิทยาการแหงความสุข                 2(1-2-3)   
             Happiness Study 
   ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกาย
และใจ การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และ
สรรพส่ิงทั้งปวง การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสังคม 
พหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิต
และการอยูรวมกัน   การนําหลักคําสอนของศาสนามา
ปฏิบัติ การมีคุณธรรม จริยธรรม กฎ กติกาทางสังคม  
เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  

   Definition and scope of happiness on 
physical health and mental ; positive perspectives 
on oneself, other, and creature’s value, 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

environmental and multicultural adjustment; 
emotional quotient for livelihood and cohabitation; 
practice of doctrine ; morality, ethics, social 
regulations and agreement for peaceful 
cohabitation in society 

2100113  สุนทรียวิจักขณ            2(2-0-4)  
Aesthetics Approach 

    ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เก่ียวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผาน
ภาพ  เสียงและการเคล่ือนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ  
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดาน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต 
   
 

2100113  สุนทรียวิจักขณ            2(2-0-4)   
              Aesthetics Approach 

   ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ 
ทัศนะที่เก่ียวของกับกระบวนทัศน การรับรูความงาม  ผาน
ภาพ  เสียงและการเคล่ือนไหว ประสบการณทางสุนทรียภาพ  
และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากลทั้งในดาน
แนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไป
ประยุกตใชกับชีวิต 

    The study of the philosophy of beauty, 
nature and art, the paradigmatic perspective, the 
perception of beauty through picture, sounds, 
movements, and artistic experiences. The local and 
international artistic patterns both on ideas, 
techniques and methods in creating and applying to 
real life situation are also studied 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

2100114  สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  2(1-2-3) 
 Information For Life Long Learning 

     ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและ
การเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปน
มาตรฐาน 
 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  2(1-2-3) 
Information For Life Long Learning 

  ความหมาย บทบาท และความสําคัญของ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต แหลงสารสนเทศและ
การเขาถึงแหลงสารสนเทศ วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา คนควา ดวยตนเอง วิธีการ
นําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปน
มาตรฐาน 

    This course introduces the meanings, 
roles, then significance of information for life-long 
learning, the information sources and the access to 
them, the methods of searching and collecting 
information for self-access learning, and the 
presentation of the results of searching using 
standard forms and steps 

 
 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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ไมมี 2100118  ความจริงของชีวิต  2(2-0-4) 
Truth of Life 
ความหมายของชีวิต การดํารงชี วิตในสังคม 

ป จจุบันกับโลกวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใชในการ
แกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและ
สังคมที่ มี สันติภาพ การเรียนรู  โลกทัศน แบบ ต าง ๆ 
การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศน แตละอยางเพือ่จะ
ไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดี
งามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุข
ของชีวิตและสังคม 
 The meaning of life and living in today 
society with science and information technology are 
studied. The truth and religious precepts are applied 
for problem solving, intellectual development, life 
and society. Moral and ethic development based on 
religious precepts peaceful life and society, learning 
different worldviews, analysis of the advantages and 
disadvantages of the world outlook in order to know 
the truth and the meaning of life are included. 
However, the right meaning of life for a perfect 
human being leading to peaceful life and society are 
also included 

 

 

วิชาใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมี 

2100119  การพัฒนาตน    2(2-0-4) 
              Self Development 

               หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของ

พฤติกรรมของมนุษย ตน กระบวนการเกิดและพัฒนาตน 

การพัฒนาสติปญญา ความฉลาดทางอารมณและจริยธรรม 

การปองกันและการจัดการความเครียด การสรางมนุษย

สัมพันธ การทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

    Principles, element, as well as the 
determinants of human behavior, the emergence 
process and self development, emotional 
intelligence and ethics development, prevention 
and stress management, the human relations 

 

 

 

 

 

 

 

วิชาใหม 
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building, teamwork and conflict management are 
focused 

ไมมี 2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต  2(1-2-3)                
 Aesthetics for Life 
 ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับ
สุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป การจําแนกขอ
แตกตางในศาสตรทางความงาม ความสําคัญของการรับรูกับ
ความเปนมาของศาสตรทางการเห็น การไดยิน และการ
เคล่ือนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะ คีตศิลปและการแสดงผาน
ขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก ความคุนเคยและ
นําเขาสูความซาบซ้ึง เพื่อใหไดมาซ่ึงประสบการณของความ
ซาบซ้ึงทางสุนทรียภาพ 
 Meanings of overall thought aesthetics 
and behavioral aesthetics. Classification of the 
differences in science of beauty. Importance of 
perception in sight, hearing and movement towards 
visual arts, arts, music arts and performance 
through the perception process of value, 
recognition, familiarity that will lead to appreciation 
and to also obtain experiences of aesthetic 
appreciation 

 

 

วิชาใหม 

     กลุมวิชาสังคมศาสตร          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน  2(2-0-4) 

 Socialization 

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน 
ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงของ
สังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 
  

     กลุมวิชาสังคมศาสตร          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
2150101  สังคมภิวัตน  2(2-0-4) 

 Socialization 

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมใน
สังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน 
ปรากฏการณธรรมชาติ ที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงของ
สังคมในดานตาง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 
 Relationships between human beings and 
environments in Thai society, ASEAN society, world 
society, globalization, natural phenomenon that 
impact on the changing of the society in various 
dimensions including culture, tradition, economics 
and political affairs 

 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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2150102  การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 

 Social Management  

 วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ
นําไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ทองถิ่น 
 

2150102  การจัดการทางสังคม  2(2-0-4) 

 Social Management  

   วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ

นําไปสูกระบวนการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมที่เก่ียวของกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชี วิตใน

ทองถิ่น 

Analyzing the multi cultures that lead to 

the Management process on natural phenomenon 

and environments which relate to community, 

philosophy thoughts, sufficient economy, 

technology application that are suitable for living 

in the local community 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

2150103  ทักษะชีวิตและจติสํานึกสาธารณะ   2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind 

     ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ที่ สํ า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทาง
อารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล การ
ติดตอส่ือสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิต
สาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการ
อยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันต ิ
 

2150103  ทักษะชีวิตและจติสํานึกสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind 

   ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต 
ร ว ม ถึ ง อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ที่ สํ า คั ญ ข อ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
โลกาภิวัตน ทักษะการคิด การตัดสินใจ การคิดสรางสรรค 
การคิดเชิงบวก การคิดวิเคราะห และความฉลาดทาง
อารมณ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  
การติดตอส่ือสาร ทักษะการจัดการตนเอง และการบริหาร
จัดการความเครียด รวมทั้งการใหความสําคัญของการมี 
จิตสาธารณะและการสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสู 
การอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันต ิ

   Meaning and importance of life skills 
including the important elements of life skill, 
thinking skill, decision making, creative thinking, 
positive thinking, thinking analysis and emotional 
intelligence. The development of human 
relationship skills, communication, self- 
management skills and tension management. These 
are also including self  awareness of service mind 
and service minded building which will lead to the 
peaceful ways of living for human beings 

 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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ไมมี 2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 2(1-2-3) 

 Skills for Life   

   ความ สําคัญ  องคประกอบของทักษะ ใน 

การดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเ ก่ียวกับการวิเคราะห 

การประเมินสถานการณ ความคิดสรางสรรค ความเห็นใจ

ผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การสรางมนุษยสัมพันธ 

การส่ือสาร การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน 
การจัดการอารมณและความเครียด และการเลือกกิจกรรม

เพื่อผอนคลายความตึงเครียด 

 Importance and elements of lifestyle 

skill in a new society. It relates to an analysis and 

evaluation of situations, creative thinking, feeling of 

sympathy, social responsibility, human- relation 

building, communication, decision making and daily 

life problem solving, tension and emotional 
management and selections of activities to help 

solve tension 

วิชาใหม 

ไมมี 2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย  2(1-2-3)                

 Life and Thai Culture 

   เอกลักษณทางสังคม วัฒนธรรมทองถิ่น และ

วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติ

ของมนุษย กระบวนการทางจิตวิทยา การสรางจิตสาธารณะ

เพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน การพัฒนา

ตนเพื่อความกาวหนาในชี วิตและการทํางาน การนํา
หลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social Identity, local culture and Thai 

culture, The importance of  interpersonal relation, 

nature of human, Psychological process, making 

public conscious mind for building the relationship 

between person and community. Self 

development for the advance in life and working. 

Applying the principles into everyday life and 
occupation 

 

 

 

วิชาใหม 
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    กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                           ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน           2(1-2-3) 

 Mathematics in Daily Life 

    หลักการและกระบวนการคิด การให เหตุผล 

คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชา ซ้ือ บัญชี 

รับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

     กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

                                           ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 Mathematics in Daily Life 

  หลักการและกระบวนการคิด การใหเหตุผล 

คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การเชา ซ้ือ บัญชี 

รับ-จาย ภาษี และสถิติเบื้องตน เพื่อการประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน  

 Principle  and  thought processes, giving 

reasons , financial mathematics  with  interest, hire – 

purchase, accounting tax  and the applying  of  basic  

statistics  in  daily  life 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

4100102  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

 Science for the Quality of Life 

 Development  

 วิ ธีการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและ

ผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการ

สงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

4100102  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

 Science for the Quality of Life 

 Development  

 วิ ธีการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร ความสําคัญและ

ผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการ

สงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Scientific approach, scientific process and 

scientific attitude. The importance  and the impact of 

science, technology, environment and the health 

improvement  for the quality of life 

 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 Information Technology in Daily Life 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยี

สารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การ

ประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช

ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 Information Technology in Daily Life 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยี

สารสนเทศ การประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน การ

ประยุกตใชคลังความรู กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช

ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 The basic knowledge of computer, 

information technology, computer applying in daily 

life, knowledge applying, law and ethics for using 

information system, and the security of information 

system 

 

 

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทยคงเดิม

เพิ่มเติม

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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ไมมี 

 

4100108  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 

 Science in Daily Life 
 พ ลั ง ง า น  แห ล งพ ลั ง ง า น  พ ลั ง ง า น ไฟฟ า  
การผลิตกระแสไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา 

หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ พลังงานใน
ก า รดํ า ร ง ชี วิ ต  ร ะบบก า รทํ า ง า น ขอ งอ วั ย ว ะต า งๆ  
ของมนุษย พันธุกรรม สารเคมี ที่ใชในชีวิตประจําวัน การใช

ประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการ
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความ
ร อ น  ค ว า ม เ ย็ น  ส า ร เ ค มี รั ง สี  บ ร ร จุ ภั ณ ฑ แ ล ะ 
การเก็บรักษา 

 Energy, energy sources, electric energy, 
electricity production, Electric circuit, electric 
appliances, working of electric appliances, energy of 

living, working system of human organs, heredity, 
chemical in daily life, microorganism utilization by 
food industries, agricultural productivities  and  

heated and cooled industrial products management, 
radiochemical, packaging and storage 

วิชาใหม 

ไมมี 4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 

 Sports for the Quality of Life 
 Development 
  กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการ

แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ หลักและวิธีการเลือกกีฬาให
เหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติ ใน 
การเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ 

และสังคม การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการ
ป ฐ ม พ ย า บ า ล เ บื้ อ ง ต น  ก า ร นํ า ทั ก ษ ะ ด า น กี ฬ า  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลน

พื้นเมืองในทองถ่ิน พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะ การ
เปนผูนํา 
 Rules, regulations, manners, formats and 

how to set the various kinds of games. Principles and 
how to choose the sport games appropriately with 
the latency of the person.  Practicing the games for 

gaining most benefits to the body, emotion, and 
society.  Injury prevention from the sport games and 
basic first aid. Use the skills of sport, developing the 

วิชาใหม 
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quality of life with playing sports and traditional 

games, and developing the personality and 
promoting the leadership 

กลุมวิชาแกนไมนอยกวา 39 หนวยกิต กลุมวิชาแกน       ไมนอยกวา      30  หนวยกิต  

3150102  กฎหมายธุรกิจ            3(3-0-6) 

              Business Laws 

   ห ลักทั่ ว ไปของกฎหมายแพ งและพา ณิชย  

โดยเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยบุคคล นิติกรรม หนี้ 

สัญญา และละเมิดทรัพย กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งหาง

หุนสวน บริษัท กฎหมายวาดวยเอกเทศสัญญาที่สําคัญ เชน 

ซ้ือขาย แลกเปล่ียน เชาซ้ือ ค้ําประกัน จํานอง จํานํา และตั๋ว

เงิน เปนตน  

3120201 กฎหมายธุรกิจ              3(3-0-6)         

              Business Laws   

    หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง 

อํานาจหนาท่ีการดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ใน

ธุรกิจแบบหางหุนสวนสามัญ    หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ 

รูปแบบอื่นๆ กฎหมายวาดวยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้ง

หลักท่ัวไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ไดแก ซ้ือขาย เชาทรัพยเชาซ้ือ จาง

แรงงาน ค้ํ าประกัน  จํานอง จํานํา  ตัวแทน นายหนา 

ประนีประนอมยอ มควา ม ตั๋ ว เ งิน  ประกันภั ย  และ 

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค อีกทั้ง 

พระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และ

พระราชบัญญั ติ ก า รป ระกอบธุ รกิ จ ขอ งคน ต า งด า ว  

                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 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 

 

 

 

ปรับช่ือรายวิชา

และคําอธิบาย

รายวิชา 
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3150204   สถิตธุิรกิจ              3(2-2-5) 

Business Statistics 

    ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรูไป

ประยุกตใช ไดแก การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ตัวแปรสุม และการแจกแจงความ

นาจะเปนของตัวแปรสุม ประชากรและการสุมตัวอยาง การ

ประเมินคา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร การ

วิเคราะหความแปรรวน สถิตินอนพาราเมตริก การวิเคราะห

สหสัมพันธ และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การ

พยากรณและการตัดสินใจทางธุรกิจ 

3120302   สถิติธุรกิจ              3(2-2-5)  

Business Statistics 

    ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญของสถิติ วิธี

ทางสถิติ การรวบรวมและนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ การ

แจกแจงความถ่ี การสุมตัวอยาง การวัดแนวโนมเข า สู

สวนกลาง การวัดการกระจาย  ความนาจะเปน การประมาณ

คา การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควส การ

วิเคราะหความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใชพารามิเตอร

และไมใชพารามิเตอร การวิเคราะหสมการถดถอยเพื่อ

พยากรณแนมโนมทางธุรกิจ การวิเคราะหสหสัมพันธ การใช

เลขดัชนี และการประยุกตใชสถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบคาสถิติ

ตาง 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 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 

3152102 การบัญชีข้ันตน 1                      3(2-2-5) 

Accounting 1 

   ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชน

ของขอมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิด

กฎเกณฑขอบังคับทางบัญชีแมบทการบัญชี หลักการและ

วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตาม

วงจรบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป และผาน

รายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดทํางบทดลอง 

การปรับปรุงและปดบัญชี กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับ

กิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา 

3122101 การบัญชีข้ันตน 1                        3(2-2-5) 

Accounting 1 

   ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชน

ของขอมูลทางการบัญชี ประวัติของวิชาชีพบัญชี แนวคิด

กฎเกณฑขอบังคับทางบัญชีแมบทการบัญชี หลักการและ

วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตาม

วงจรบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป และผาน

รายการไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปการจัดทํางบทดลอง การ

ปรับปรุงและปดบัญชี กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับ

กิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 
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Meaning and purposes of accounting, 

benefits of accounting 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 

3153201 การภาษีอากรธุรกิจ                       3(2-2-5) 

 Business Taxation 

   หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี

อากรตางๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

อันไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และอากรแสตมป และอื่นๆ 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ                         3(3-0-6) 

             Business Taxation 

  หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี

อากรตางๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

อันไดแก ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต อากรแสตมป และภาษีทองถ่ิน 

              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 

ปรับคํ า อธิบาย

รายวิชา 

3153102  การเงินธุรกิจ                              3(3-0-6) 

              Business Finance 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3152102 การบัญชีข้ันตน 1 

   ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาท่ีของฝาย

การเงินในธุรกิจ ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของ

การเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการ

จัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการ

ของธุรกิจ การวิเคราะหและการวางแผนการเงินการพิจารณา

โครงการลงทุน โครงสรางทางการเงิน  คาของทุน และ

นโยบายเงินปนผล 

3123302  การเงินธุรกิจ                              3 (3-0-6) 

              Business Finance  

วิชาท่ีตองสอบผานกอน: 3122101 การบัญชีข้ันตน 1  

Pre-requisite: 3122101 Accounting 1  

   ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาท่ีของฝาย

การเงินในธุรกิจ ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของ

การเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการ

จัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการ

ของธุรกิจ การวิเคราะหและการวางแผนการเงินการพิจารณา

โครงการลงทุน ตลาดการเงิน โครงสรางทางการเงิน คาของ

ทุน นโยบายเงินปนผล และการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 
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              Scope and nature of the role of finance in 

business, the goals and priorities of the financial 

business focusing on a better understanding of   basic 

principles on the allocation of funds, funding for  

operation, financial analysis and planning, project 

consideration, financial market, financial structure of  

capital dividend policy and management of financial 

risk 

3154101 หลักการตลาด             3(3-0-6) 

Principles of Marketing 

  ความหมายและความสําคัญของการตลาด ในฐานะ

เปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทาง

การศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการ ตลาด ระบบ

การตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความ

เขาใจเกี่ยวกับประเภทของตลาดและสวนประสมการตลาด 

จริยธรรมทางการตลาด  

3124101 หลักการตลาด                       3(3-0-6) 

Principles of Marketing 

  ความหมายและความสําคัญของการตลาด 

แนวทางการศึกษาวิชาการตลาด แนวความคิดการจัดการทาง

การตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาดพรอมวิธีการวิเคราะห 

เปาหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผูบริโภค ประเภทของ

ตลาด และสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจจําหนาย

สินคาและธุรกิจบริการ รวมถึงจรรยาบรรณทางการตลาด 

              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 

ปรับคํ า อธิบาย

รายวิชา 

3156101 หลักการบริหารธุรกิจ                     3(3-0-6) 

Principles of Business Management 

  รูปแบบและแนวคิดในการประกอบธุรกิจ หลักการ

พื้นฐานทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดลอมและความ

เส่ียงทางธุรกิจ กระบวนการจัดการ รวมถึงศึกษาหนาที่หลัก

ในการบริหารธุรกิจ ในดานการบริหารการตลาด การบริหาร

การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย พฤติกรรมองคการและ

การบริหารการเงินและบัญชี ศึกษาการประยุกตใชแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ ตลอดจน

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  

3126101 หลักการบริหารธุรกิจ                     3(3-0-6) 

Principles of Business Management 

              หลักการพื้นฐานทางธุรกิจ รูปแบบในการ

ประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ สภาพแวดลอมและความ

เส่ียงทางธุรกิจ รวมถึงศึกษาหนาท่ีหลักในการบริหารธุรกิจ 

ในดานการตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การบริหาร

องคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย และพฤติกรรม

องคการ ตลอดจนศึกษาการประยุกตใชแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมใน

การประกอบธุรกิจ 

           Basic principle of business, form of business, 

type of business, environment and business risk, 

ปรับคํ า อธิบาย

รายวิชา 
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major function of business management in 

marketing, production, finance and accounting, 

organization administration, human resource 

administration, organization behavior, application of 

sufficiency economy on business administration and 

ethics of business 
3156206 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 

Production and Operations 

Management 

   เครื่องมือและเทคนิคระบบการปฏิบัติการในการ

ผลิตสินคาและบริการ การวางแผนและออกแบบทําเลท่ีตั้ง 

กําลังการผลิตและการบริการ การควบคุมคุณภาพการผลิต

และการบริการ การควบคุมสินคาคงคลัง ระบบโลจิสติกสและ

หวงโซอุปทานในการผลิตและการบริการ การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปเพื่อการจัดการและดําเนินการ 

3126202 การจัดการการดําเนินงาน                3(3-0-6)

  Operations Management 

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด การเลือกทําเล

ที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังกระบวนการ การพยากรณ 

การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบํารุงรักษา การจัดการ

สินคาคงคลัง และระบบคลังสินคา เครื่องมือและเทคนิค 

ความรูพื้นฐานของโปรแกรมสําเร็จรูป และกลยุทธ ดานการ

ผลิตสินคาและบริการ รวมถึงแนวคิดดานการจัดการโลจิสติกส

และโซอปุทาน 

             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 

ปรับคํ า อธิบาย

รายวิชา 

3156102 การจัดการทรัพยากรมนุษย              3(3-0-6) 

             Human Resource Management 

    ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาท่ีความรับผิดชอบและข้ันตอน

ในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน

กําลังคน การสรรหา  การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานยุคใหม  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารขอมูล

สารสนเทศการบริหารทรัพยากรมนุษย และปจจัยที่เกี่ยวของ

กับการจัดการทรัพยากรมนุษย 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย              3(3-0-6) 

Human Resource Management 

  ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบและข้ันตอน

ในการจัดการทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน

กําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานยุคใหม สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย 

รวมถึงจริยธรรมทางธรุกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 

   Background, theory and principle of human 

resource management, scope of responsibility and 

ปรับคํ า อธิบาย

รายวิชา 
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process of human resource management, work 

analysis, manpower planning, recruitment, training, 

development, performance assessment, current 

performance evaluation system, information for 

human resource management and business ethics 

and social responsibility 

3159109 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ            3(3-0-6) 

Economics for Business  

  การประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร เพื่อใช

ในดานธุรกิจ พฤติกรรมผูบริโภค การผลิต การตลาด รายได

ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การคาระหวางประเทศ 

วัฎจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

3129101 เศรษฐศาสตรเพื่อธุรกิจ                   3(3-0-6) 

Economics for Business   

หลักท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาคและ

เศรษฐศาสตร มหาภาคการประยุกตห ลักและทฤษฎี

เศรษฐศาสตร การประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรเพื่อ

ใชในดานธุรกิจ พฤติกรรมผูบริโภค การผลิต การตลาด รายได

ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การคาระหวางประเทศ 

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 

ปรับคํ า อธิบาย

รายวิชา 

3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอรเน็ต     3(2-2-5) 

เพื่องานธุรกิจ 

Software Package and Internet services 

for Business   

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานธุรกิจดานการใชโปรแกรมจัดการ

เอกสาร โปรแกรมคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน และ

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต 

โปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต เพื่อใชในงานดานธุรกิจ

   

312101 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ต      3(2-2-5) 

           เพื่องานธุรกิจ 

           Application Software  and Internet  

           services  for Business   

การพิมพเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย

คอมพิวเตอร การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการ

งานเอกสาร โปรแกรมคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน 

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและการประยุกตใชงาน การนํา

โปรแกรมสําเร็จรูป(Application) บนอุปกรณเคล่ือนที่มาใช

ในงานธุรกิจ 

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 

ปรับคํ า อธิบาย

รายวิชา 
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3150101 คณิตศาสตรเพื่อธุรกิจ                    3(3-0-6) 

Mathematics for Business 

บังคับเรียนโดยไมนับหนวยกิต 

คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับธุรกิจ หลักการใชเหตุผลทางอุปนัย

และนิรนัย เซต ความสัมพันธและฟงกช่ัน พีชคณิตเชิงเสน 

ลําดับและอนุกรม และคณิตศาสตรการเงิน 

 

ปรับออก 

3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                     3(3-0-6) 

Business English 1 

  ศึ ก ษา ค ว า มรู พื้ น ฐ า น ทา งธุ ร กิ จ  โ ด ย เน น 

การส่ือสารระหวางหนวยงาน คําศัพททางธุรกิจเกี่ยวกับการ

บริหารสํานักงาน งานบุคลากร การสนทนาทางโทรศัพท การ

จัดลําดับงานและการนัดหมาย การติดตอท่ัวไป การส่ือสาร

ภายในสํานักงาน จดหมายสอบถาม การส่ังซ้ือ การแจงราคา

สินคา และการสมัครงาน 

ไมมี ปรับออก 

3162201  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 

Management Information system for 

Business 

ไมมี ป รั บ เ ป น วิ ช า

บังคับ 

    ค ว า มหมา ยแล ะคว า ม สํ า คั ญ ขอ ง ร ะ บ บ

สารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศในองคกร โครงสรางของ

ระบบสารสนเทศและสมรรถนะของผูใช ผูบริหารและ

ผูออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยีใน

การส่ือสารระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลสํานักงานอัตโนมัติ 

ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการจัดการธุรกิจ ในดานการวางแผน การควบคุม 

การตัด สินใจ กลยุทธการพัฒนาระบบสารสนเทศดวย

คอมพิวเตอรมาใชในการจัดการธุรกิจ 
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กลุมวิชาเฉพาะดาน                      ไมนอยกวา  42 นก. กลุมวิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา               52 หนวยกิต  

  วิชาเอกบังคับ                           ไมนอยกวา 30 นก.   วิชาบังคับ                                        46 หนวยกิต  

    กลุมวิชา องคการและระบบสารสนเทศ     15 หนวยกิต      กลุมวิชา องคการและระบบสารสนเทศ   16 หนวยกิต  

ไมมี 3132102  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 

Management Information System  

for Business 

    ขอมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองคกร 

โครงสรางระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูล เทคโนโลยี

เครือขายและการส่ือสาร  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบ

สารสนเทศสําหรับผูบริหาร การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

จริยธรรมทางคอมพิวเตอร 

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 

 

ปรับรหัสวิชาและ

คําอธิบาย

รายวิชา 

 

31322132 คอมพิวเตอรและเทคโนโลย ี           3(3-0-6) 

               สารสนเทศ 

Computer and Information 

Technology 

 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  ประวัติของคอมพิวเตอรและการส่ือสาร ระบบ

ดิจิตอล  องคประกอบคอมพิวเตอร  ซอฟตแวร แพลตฟอรม

คอมพิวเตอร การบริหารขอมูลและสารสนเทศ  ระบบ

เครือขายและการส่ือสาร ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและ

เวิลดไวดเว็บ  ระบบประมวลผล ภัยคุกคามและความม่ันคง

ของระบบ จริยธรรมในการใช เทคโน โลยีสา รสน เทศ

คอมพิวเตอรและสังคมไซเบอร 

 

 

 

 

ไมมี ปรับออก 
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3162333 ความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ   2(1-2-3) 

             Information Systems Security 

              ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความปลอดภัยดานระบบ

สารสนเทศ ประเภทของภัยคุกคามและการปองกัน การพิสูจน

ทราบในระบบคอมพิวเตอร นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความ

ม่ันคงของระบบ การจัดการและการบริหารดานความม่ันคง 

ตลอดจนระเบียบและจริยธรรมของผูใชระบบสารสนเทศ 

 

3132315  ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ         3(3-0-6) 

              สารสนเทศ 

              Information Systems Security 

ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศกฎหมายและ

จริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ

เทคโนโลยีและเครื่องมือรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ

สารสนเทศการจัดการความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

การจัดการความเส่ียงและการควบคุมระบบบุคลากรและ

ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ การบริหาร โครงการ

ความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

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 

ปรับรหัสวิชา 

ช่ือวิชาและ 

คําอธิบาย

รายวิชา 

 

 ไมมี 

 

 

 

 

 

 

3132316 การประยุกตระบบสารสนเทศเพื่อ     3(2-2-5) 

             การจัดการธุรกิจขนาดยอม* 

             Information Technology Application  

             for Managing Small Business 

             การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตในงาน

ธุรกิจดานตาง ๆ เชน  ระบบสินคาคงคลัง ระบบการเงิน 

ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน ระบบการจัดการงาน

บุคลากร การผลิต  

             Information technology applications in 

business such as financial systems, accounting 

systems, inventory management system, personnel 

management  system , public relations 

วิชาใหม 

3162309  การวิเคราะหและออกแบบระบบ      3(2-2-5) 

              สารสนเทศทางธุรกิจ 

              System Analysis and Design for  

              Business Information System  

               องคประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนา

ระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะหความตองการ 

3132317 การวิเคราะหและออกแบบระบบ        3(2-2-5) 

             สารสนเทศทางธุรกิจ 

             Analysis and Design for Business   

             Information Systems 

              ความหมายของระบบ หลักการเกี่ยวกับการ

วิเคราะหระบบทางธุรกิจการวางแผนแกปญหา ขอบขายของ

ปรับคําอธิบาย

รายวิชา 
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การส่ือสารระหวางบุคคลใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีมีความสําคัญ 

แผนภาพแสดงแบบจําลอง เอกสารทางเทคนิคและการ

ออกแบบระบบ การสรางซอฟตแวรตนแบบ การเลือก

เครื่องมือท่ีเหมาะสม การพัฒนาระบบสารสนเทศทางดาน

ธุรกิจ 

การวิเคราะห การตรวจสอบระบบ การศึกษาความเปนไปได 

การวิเคราะหรายละเอียดระบบใหมกับระบบเดิม การ

ออกแบบการนํา เขาและส งออกขอ มูล การออกแบบ

แฟมขอมูล  การทดสอบและติดตั้งระบบ การบํารุงรักษา  

การทําผังระบบการส่ือสาร  การประเมินและวัดประสิทธิภาพ 

           Systems definition; principles of business 

systems analysis, planning and problems solving, 

scope of systems analysis and determination, 

feasibility studies; analysis of the existing; dataflow 

diagram, data file designing, documentation,  

testing, systems, implementation, maintenance  

communication flow ,efficiency measurement and 

assessment tools 

3162311   โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1         2(1-2-3) 

               Business Computer Project I  

                วิธีการทําโครงงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการทํา

โครงงานตามระเบียบของหลักสูตร นักศึกษานําเสนอหัวขอ 

และรายละเอียดของโครงงาน ท่ีจะทําแกคณะกรรมการ

พิจารณาหัวขอโครงงาน รับคําแนะนํากลับไปแกไขหัวขอ 

ขอบเขตของโครงงาน และนําเสนอจนไดรับอนุมัติหัวขอเพื่อ

ทําโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจตอไป 

3132324 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1           2(1-2-3) 

             Business Computer Project 1  

 การคนหาและคัดเลือกโครงการ  การวางแผนและ

ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ และเขียนขอเสนอ

โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ วิธีการกําหนดปญหาและ

วัตถุประสงค การทบทวน วรรณกรรมการคัดเลือก เครื่องมือ 

การแกปญหา การวางแผนในการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ และการนําเสนอขอเสนอโครงการ    

             Project identification and selection,  project 

planning and  feasibility study,  proposal writing in 

computer business project and how to formulate a 

detailed statement of problem and objectives 

detailed, literature review and analysis, selection of 

appropriate tools and method, system analysis and 

design planning and presentation the proposal 

ปรับรหัสวิชาและ

คําอธิบาย

รายวิชา 

3162412 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2           2(1-2-3) 

             Business Computer Project II 

              มุงเนนใหนักศึกษา นําความรู ท้ังหมดทางดาน

คอมพิวเตอรมาบูรณาการ และปฏิบัติงานจริงในการคัดเลือก

ระบบงานคอมพิวเตอรธุรกิจ การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ 

3132425 โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2           2(1-2-3) 

             Business Computer Project 2 

วิชาที่ตองสอบผานกอน : 3132324 โครงงาน

คอมพิวเตอรธุรกิจ 1 

Pre-requisite :Business Computer Project 1 

ปรับรหัสวิชาและ

คําอธิบาย

รายวิชา 
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จนกระทั่งระบบงานนั้นสามารถใชงานได โดยนักศึกษาทําเปน

หัวขอพิเศษ และรายละเอียดของโครงงานท่ีเกี่ยวของกับ

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

ทฤษฎีและหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

เพื่ อ นํ า ม า ใ ช  ใ น โ ค ร ง ง า น ด  า น คอ มพิ ว เ ต อ ร ธุ ร กิ จ  

สรางแบบจําลองกระบวนการและแบบจําลองขอมูล ออกแบบ

แบบฟอรมและรายงาน การออกแบบสวนนําเขาขอมูล การ

ออกแบบสวนติดตอกับผูใชงานการ ออกแบบโปรแกรม  และ

นําเสนอผลการศึกษาพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ การนํา

ระบบไปใชงาน การประเมินผลจากการใชจริง  และนําเสนอ 

จัดทํารูปเลมรายงาน และนําเสนอผลการศึกษา 

              Theoretical and practical system analysis 

and design for the software project  development 

relate to business computer, process modeling and 

data modeling design,  output design, input design, 

user interface design, application design and 

documentation system. System development, 

system testing, system implementation, evaluate 

their actual applications and final project 

presentation 

กลุมเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต 12 หนวยกิต กลุมเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต 15 หนวยกิต  

3162102 โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเตอรเน็ต    3(2-2-5) 

             เพื่องานธุรกิจ  

             Software Package and Internet 

             for Business 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานธุรกิจดานการใชโปรแกรมจัดการ

เอกสาร โปรแกรมคํานวณ โปรแกรมนําเสนอผลงาน และ

ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต 

โปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต เพื่อใชในงานดานธุรกิจ 

 

ปรับเปนวิชาแกน 

3162307 ระบบฐานขอมูลธุรกิจ                    3(2-2-5) 

Business Database System 

ระบบฐานขอมูล แบบจําลองฐานขอมูล ฐานขอมูล

เชิงสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูลทางธุรกิจ การนอรมัลไลซ 

ระบบจัดการฐานขอมูลเบื้องตน ระบบความปลอดภัยและการ

บํารุงรักษาระบบฐานขอมูล การเขาถึงขอมูลและการเก็บ

3132208 ระบบฐานขอมูลธุรกิจ                    3(2-2-5) 

             Business Database System  

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูลการออกแบบ

ฐานขอมูล  ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ การพัฒนาฐานขอมูล  

การกําหนดความตองการของระบบงาน การออกแบบ 

ฐานขอมูลในระดับแนวคิดการออกแบบฐานขอมูลในระดับ

ตรรกะการออกแบบขอมูลเชิงวัตถุดวย UMLการออกแบบ

ปรับรหัสวิชาและ

คําอธิบาย

รายวิชา 
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ขอมูลโดยใชภาษาโครงสรางสําหรับการคนหาและเขาถึง

ขอมูลดวยภาษา SQL 

 

ฐานขอมูล ในระดับภาพและการบริหารฐานขอมูล ระบบ

ความม่ันคงปลอดภัยฐานขอมูล การกูขอมูลและสํารองขอมูล 

การปรับระบบใหมีประสิทธิภาพ จริยธรรมสําหรับผูบริหาร

ฐานขอมูล 

Introduction to database; database design; 

relational database; database development; system 

requirements; conceptual database design; 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 

3162306 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต        3(2-2-5) 

  Website Design and Development 

             แนวทางและข้ันตอนในการพัฒนาเว็บไซต โดยใช

ภาษาหรือซอฟทแวรในการพัฒนาเว็บไซต การใชเครื่องมือ

ของซอฟทแวรดานตางๆ ในการพัฒนาและตกแตงเว็บไซต 

หลักการอัพโหลด และสามารถนําไปประยุกตใชในเชิงธุรกิจได 

 

3132209 การออกแบบและพัฒนาเว็บ             3(2-2-5) 

ในงานธุรกิจ    

Design and Web Development in  

Business 

              หลักการออกแบบเว็บการจัดการเนื้อหาข้ันตอน

การพัฒนาเว็บเทคนิคในการพัฒนาเว็บโครงสรางของเว็บการ

ใชงานและการเช่ือมโยงงานกราฟกและมัลติมี เดีย งาน

ฐานขอมูลบนเว็บเว็บเทคโนโลยี การเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต

การพัฒนาเว็บสําหรับงานธุรกิจ 

              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 

เปล่ียนรหัสวิชา  

ปรับปรุงช่ือวิชา

และคําอธิบาย

รายวชิา 

 

 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

 

3132210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับงานธุรกิจ  3(2-2-5) 

Multimedia Technology for Business 

ชนิดของขอมูลมัลติมีเดีย ไดแก เสียง วิดีทัศน 

รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหวภาพสามมิติ ทฤษฎีการแปลงขอมูล

ไหนอยูในรูปดิจิทัล การแจงหนวยการปรับแตง ลดขนาด 

ขอมูลที่จัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย เครื่องมืออุปกรณฮารดแวร

และโปรแกรมประยุกตในการสรางมัลติมีเดียการผลิตส่ือการ

วิชาใหม 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

 สรางความสัมพันธ การเช่ือมโยงหลายมิติการออกแบบและ

พัฒนางานมัลติมีเดียในธุรกิจ 

               Type of Multimedia such sound, video, 

image, animation, three dimension image, 

digitization, quantization, multimedia data 

compression theory and enhancements, tools, 

hardware devices and appropriate multimedia 

applications, media production, hyperlink, 

multimedia design and development in business 

3162430  การบริหารโครงการเทคโนโลย ี        3(2-2-5) 

              สารสนเทศธุรกิจ 

              Project Management for Business  

              Information Technology 

               วงจรของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ธุรกิจ หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารโครงการ การ

วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการธุรกิจ การวิเคราะห

ขอกําหนดความตองการของผูใช การวางแผนโครงการทาง

ธุรกิจ การสรางทีมงานและกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ การ

ประมาณการงบประมาณและคาใชจายของโครงการ การ

ติดตามและประเมินผลโครงการระบบสารสนเทศและการ

นําเสนอโครงงานทางสารสนเทศธุรกิจ 

ไมมี 

 

 

ปรับออก 

ไมมี 

 

 

 

 

 

3132319 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส              3(2-2-5) 

Electronic Commerce 

  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับการ

พาณิชยอิ เ ล็กทรอนิกส  ตนแบบธุรกิจเ ชิงการพาณิชย

อิ เ ล็ ก ท รอ นิ ก ส  ป ญห า ค ว า ม ม่ัน ค ง ใ น ก า ร พ า ณิ ช ย

อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  ร ะ บ บ ชํ า ร ะ เ งิ น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส   

กลยุทธทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส การซ้ือขาย และการ

โฆษณา  ปญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการ

พาณิชยอิ เล็กทรอนิกส ผลกระทบท่ีเกิดจากการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  

            Introduction to electronic commerce 

Technology infrastructure and electronic commerce 

ปรับจากรายวิชา

เลือกเปนวิชา

บังคับ 

ปรับปรงุคํา 

อธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

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 

ไมมี 

 

3132426  การเปนผูประกอบการดานธุรกรรม    3(2-2-5) 

              อิเล็กทรอนิกส 

              Electronics Business Entrepreneurship 

การจัดการภาคปฏิบัติของผูประกอบการธุรกิจดานธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกสการจัดตั้งและการจัดทําแผนธุรกิจ การดําเนิน

ธุรกิจใหเจริญเติบโตการกําหนดกลยุทธ  ทางการตลาด  

การผลิตและการเงินการแกปญหาและการตัดสินใจการ

เสริมสรางความคิดสรางสรรคของผูประกอบการการนําเสนอ

แผนธุรกิจ 

               Management of entrepreneurship in 

electronics business, 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. 

วิชาใหม 

  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร     9 หนวยกิต    กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร     9 หนวยกิต ปรับรหัสวิชา 

และคําอธิบาย

รายวิชา 

3162203  การโปรแกรมคอมพิวเตอร             3(2-2-5) 

   Computer Programming 

     หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเบื้องตน 

การเขียนโฟลวชารต ประวัติความเปนมาของภาษาท่ีใชเขียน

โปรแกรม โครงสรางของโปรแกรม ประเภทชนิดของขอมูล 

คํา ส่ังที่ ใช ในการ เขียน โปรแกรม การดํา เนินการทาง

คณิตศาสตร การทํางานแบบเง่ือนไข การวนซํ้า โครงสรางของ

ขอมูลแตละประเภท  การจัดการแฟมขอมูล การนําไปทําให

เกิดผลในเชิงธุรกิจดวยภาษาคอมพิวเตอร 

3132207  การโปรแกรมคอมพิวเตอร            3(2-2-5) 

              Computer Programming  

  หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรมผังงาน

โปรแกรมรูปแบบไวยากรณภาษา องคประกอบของภาษา 

คอมพิวเตอรคําส่ังเขาขอมูลการประมวลผลและแสดงผลลัพธ

การจัดรูปแบบของขอมูล ตัวดําเนินการ และนิพจนคําส่ัง

เง่ือนไขคําส่ังการวนซํ้า ตัวแปรชุด ตัวช้ีฟงกชันขอมูลชนิด

โครงสรางแฟมขอมูลและการจัดการแฟมขอมูล 

 Programming principles, program flowchart, 

computer language syntax, components of computer 

language, input, process, output command, data 

format, expression and operation, condition 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

command, loop command; arrays, pointer, function, 

structure; file and file management 

3162320  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2          3(2-2-5) 

              Computer Programming 2  

   แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ

พัฒนาโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง องคประกอบและลักษณะ

คําส่ังของภาษาท่ีใชพัฒนาโปรแกรม แนวทางการพัฒนา

โปรแกรมประยุกตสําหรับธุรกิจ 

ไมมี ปรับออก 

ไมมี 

 

 

 

3132211 การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจ    3(2-2-5) 

Business Computer  Programming 

              การพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาคอมพิว เตอร

ระดับสูง หลักการวิเคราะหและเลือกภาษาคอมพิวเตอรท่ี

เหมาะสมกับการพัฒนา  โปรแกรมประยุกตที่สนับสนุนการ

เขียนโปรแกรมบนระบบอินเตอรเน็ตการเขียนโปรแกรมบน

อุปกรณมือถือ คอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็กและอุปกรณ

เ ค ล่ื อ น ท่ี  ก า ร เ ขี ยน โป ร แก ร ม เ ช่ื อ มกั บ ฐ า น ข อ มู ล  

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 

วิชาใหม 

3162322 การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 

             Web Programming and Web  Database 

  การโปรแกรมเว็บแบบฝงแมขายและลูกขายดวย

ภาษาที่นิยมในปจจุบัน การสรางเว็บแบบไดนามิค การโตตอบ

กับฟอรมแบบตาง ๆ การจัดการคุกกี้และเซสช่ันการประยุกต  

ภาษา SQL การเช่ือมตอระบบจัดการฐานขอมูล การนําเขา

ขอมูล การแสดงผลและการประมวลผลขอมูลผานเว็บความ

ม่ันของของระบบและฐานขอมูลบนเว็บ 

3132314 การโปรแกรมเว็บและฐานขอมูลบนเว็บ 3(2-2-5) 

             Web Programming and Web Database 

  การโปรแกรมเว็บแบบฝงแมขายและลูกขายดวย

ภาษาท่ีนิยมในปจจุบัน การสรางเว็บแบบไดนามิคและการ

โตตอบกับฟอรมแบบตาง ๆ การจัดการคุกกี้และเซสช่ันการ

ประยุกต  ภาษา SQL การเช่ือมตอระบบจัดการฐานขอมูล 

การนําเขาขอมูลการแสดงผลและการประมวลผลขอมูลผาน

เว็บความม่ันของของระบบและฐานขอมูลบนเว็บ 

              Web programming on server and client 

Dynamic web programming and interactive form, 

Cookies and application session management SQL 

ปรับปรุงรหัสวิชา

และคําอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

language Database management system connectivity 

Data input output and process on web System and 

database security on web 

     กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ            6 หนวยกิต       กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ            6 หนวยกิต  

3162204  ข้ันตอนวิธีและโครงสรางขอมูล        3(3-0-6) 

              Algorithm and Data Structure 

               แนวความคิดความรูเบื้องตน เกี่ยวกับโครงสราง

ขอมูล ศึกษาชนิดของขอมูล คาคงที่ ตัวแปร นิพจน คําส่ังรับ

ขอมูลเขาและแสดงผลลัพธ คําส่ังในการกําหนดคา คําส่ัง

ควบคุม การประมวลผลขอความ แถวลําดับ โปรแกรมยอย 

การเรียงลําดับขอมูล การคนหาขอมูล ลักษณะของการ

โปรแกรมที่ดี การทดสอบและแกไขขอผิดพลาดในโปรแกรม 

3132103  ข้ันตอนวิธีและโครงสรางขอมูล        3(2-2-5) 

              Algorithms and Data Structure 

               การออกแบบและพัฒนา โปรแกรม ขอ มูล 

โครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธี แถวลําดับ การเรียกซํ้า รายการ

โยง สแตก แถวคอย รูปตนไม กราฟ การเรียงลําดับขอมูล 

การคนหาขอมูล  

                Program design and development, data, 

data structure, algorithms, arrays, recursion; link list, 

stack, queue, tree, graph, sorting, searching 

ปรับรหัสวิชาและ

คําอธิบาย

รายวิชา 

3162308 การส่ือสารขอมูลธุรกิจและ          

             เครือขายคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 

             Business Data Communication and  

             Computer Network  

  หลักการส่ือสารขอมูล องคประกอบในการส่ือสาร

ขอมูล เทคโนโลยีของเครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานสากล

และโพรโตคอลตาง ๆ ในการส่ือสารขอมูล สถาปตยกรรมของ

เครือขายคอมพิวเตอร การออกแบบติดตั้งระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรสําหรับงานธุรกิจ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

เครือขาย การจัดการเครือขายและการจัดเก็บขอมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการตามพระราชบัญญัติของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

3132312 การส่ือสารขอมูลธุรกิจและเครือขาย   3(2-2-5) 

             คอมพิวเตอร           

Business Data Communication and  

Computer Network  

              หลักการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

มาตรฐานโพรโตคอลส่ือสารขอมูล การลู เขาหากันของ

เครือขายคอมพิวเตอรกับเครือขายโทรคมนาคม  เครือขาย

อินเทอรเน็ตกับบทบาทตองานธุรกิจ การออกแบบติดตั้งระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรสําหรับงานธุรกิจ ระบบรักษาความ

ปลอดภัยในเครือขาย การจัดการเครือขายและการจัดเก็บ

ขอมูลจราจร 

              Principles of communication and 

computer network. Standard of protocol data 

communication. The convergence between network 

computer and telecommunication. Internet with role 

of business. Design and installation computer 

network system for business. Security system in 

network. Management and storage traffic network 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

วิชาเลือก                               ไมนอยกวา 9 หนวยกิต      วิชาเลือก                          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

3162215 สํานักงานอัตโนมัติ                        3(2-2-5) 

             Office Automation 

การวิเคราะหองคกรเพื่อเลือกอุปกรณ และเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับสํานักงานธุรกิจในดานการจัดสํานักงาน การ

ส่ือสารขอมูลท้ังภายใน และภายนอกองคกร วิธีการใชงาน

เครื่องใชสํานักงาน การพัฒนาระบบสํานักงานแบบเดิมใหเปน

สํานักงานอัตโนมัติ และแนวโนม และผลกระทบตอการ

บริหารงานในองคกรธุรกิจ  

3132104  สํานักงานอิเล็กทรอนิกส                3(2-2-5) 

              Electronic Office 

               ค ว า ม ห ม า ย  รู ป แ บ บ ก า ร จั ด สํ า นั ก ง า น

อิเล็กทรอนิกส ระบบในสํานักงานการประยุกตใชเทคโนโลยี 

กับระบบงาน การออกแบบระบบงานดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

อุปกรณและเครื่องมือในสํานักงาน สํานักงาน อิเล็กทรอนิกส

การเอกสารและระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส การ

ติดตอส่ือสารในสํานักงานจริยธรรมและ กฎหมายเกี่ยวกับ

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

                Definition, office layouts and 

management; office systems; technology application; 

application software for systems design; office 

devices and equipment; electronics office; 

documentation and electronic document 

management; office communication; ethics and law 

in electronic office 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือวิชาและ

คําอธิบาย

รายวิชา 

3162428 คอมพิวเตอรกราฟกและ                  3(2-2-5) 

             การออกแบบ 

             Computer Graphics and Design  

  หลักการและเทคนิคการออกแบบคอมพิวเตอร

กราฟก กราฟกแบบเวกเตอรและราสเตอร กราฟกสองมิติและ

สามมิติ การจัดการแสง สี และเงา หลักการใชสีในการ

ออกแบบ เทคนิคและเครื่องมือการลงสีในงานคอมพิวเตอร

กราฟกและการออกแบบ 

3132105 การออกแบบกราฟกในงานธุรกิจ        3(2-2-5) 

             Graphic Design in Business 

  หลักการและเทคนิคการออกแบบคอมพิวเตอร

กราฟก กราฟกแบบเวกเตอรและราสเตอร กราฟกสองมิติและ

สามมิติ การจัดการแสง สี และเงา หลักการใชสีในการ

ออกแบบ เทคนิคและเครื่องมือการลงสีในงานคอมพิวเตอร

กราฟกและการออกแบบ 

              Principles of graphic design; graphic design 

components; design psychology; technical concepts 

in design; media design management, graphic 

production and presentation; business standard 

software for graphic design 

ปรับรหัสวิชา 

ปรับช่ือวิชาและ

คําอธิบาย

รายวิชา 

 

 

ไมมี 3132206 โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ             3(2-2-5) 

             Software Package in Business 

ประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชงานในงานธุรกิจ 

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับธุรกิจเฉพาะ โปรแกรมระบบบัญชี

คอมพิวเตอร โปรแกรมจัดการสินคาคงคลัง  โปรแกรม

วิชาใหม 
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บริหารงานบุคคล โปรแกรมขายหนาราน  โปรแกรมขาย จอง 

และจัดการคอมมิชชัน  การนํา โปรแกรมสํา เร็จรูปไป

ประยุกตใชในหนวยงานธุรกิจและการสรางรายงานสําหรับ

ธุรกิจ 

             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 

3162319 การปฏิบัติการประกอบเคร่ือง           3(2-2-5) 

             คอมพิวเตอร 

             Practicum in Computer Hardware  

             Assembly  

  ปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบและการทํางานของ

อุปกรณคอมพิวเตอร การเลือกสวนประกอบ  การประกอบ

คอมพิวเตอร การติดตั้งโปรแกรม  ระบบปฏิบัติการ  และ

โปรแกรมประยุกต การแกปญหาดวยโปรแกรมยูทิลิตี้ ติดตั้ง

เครื่อง ประกอบเครื่อง ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และการ

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 

3132313 การปฏิบัติการประกอบเคร่ือง            3(2-2-5) 

             คอมพิวเตอร 

Practicum in Computer Hardware  

Assembly  

ปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบและการทํางานของ

อุปกรณคอมพิวเตอร การเลือกสวนประกอบ การประกอบ

คอมพิวเตอรการติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต 

การแกปญหาดวยโปรแกรมยูทิลิตี้ และการบํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร 

               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 

ปรับรหัสวิชา 

 

3162310 สัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ               2(1-2-3) 

             Seminar in Business Computer       

             ศึกษาวิเคราะหวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจ 

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในองคกรตาง ๆ ขอควรพิจารณา

ในการจัดการระบบสารสนเทศภายในองคกร อภิปราย

ประเด็นปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยนําคอมพิวเตอรเขามาชวย 

เนนใหนักศึกษาวิ เคราะห  ออกแบบระบบพรอมท้ังนํา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหม ๆ  เขามาใชในการบริหารหรือนํา

3132318 สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ           2(1-2-3) 

Seminar in Business Computer 

ก า ร สั มมน า และ ลั ก ษณะขอ งก า ร สั มมน า

องคประกอบของการจัดสัมมนาข้ันตอนการจัดสัมมนาการ

ประชุมและข้ันตอนการประชุมการจัดการเรียนการสอนดวย

สัมมนา การประเมินผลการสัมมนาการบริหาร โครงการ

พัฒ น า ร ะบบสา รสน เทศกร ณีศึ กษา กับ ก าร สั มมนา

คอมพิวเตอรธุรกิจ  

ปรับรหัสวิชาและ

คําอธิบาย

รายวิชา 
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ความรู และเทคนิคตาง ๆ มาประยุกต ใช ในการศึกษา

กรณีศึกษาได 

Seminar and seminar characteristics, 

seminar components, seminar procedure, 

conference and conference procedure; seminar In 

learning management systems; seminar evaluation, 

administration in information systems development 

projects; seminar in business ,Computer case study 

3162321 การบริหารและจัดการระบบเครือขาย  3(2-2-5) 

             System Administration and Network   

             Management    

  หนาที่ของผูบริหารระบบ การจัดการผูใช  ระบบ

รักษาความปลอดภัยบนเครือขาย การจัดการทรัพยากรระบบ 

การสํารองและกูคืนระบบ เครือขาย TCP/IP และการติดตั้ง

ดูแลเซิอรฟเวอรตาง ๆ บนอินเตอรเน็ต เชน DNS, DHCP, 

mail server, web server เปนตน การตรวจสภาพจราจรบน

เครือขายดวยโปรแกรมจัดการเครือขาย 

3132320 การวางแผนและบริหารจัดการเครือขาย 3(2-2-5) 

             คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ       

Planning and Management Network  

Computer for Business 

  การวางแผนและใชทรัพยากรคอมพิวเตอรและ

เครือขายสําหรับผูประกอบการ การบริหารจัดการเครือขาย

คอมพิวเตอรสําหรับงานธุรกิจ การเลือกใชบริการเทคโนโลยี

สมัยใหมเพื่อลดตนทุนเชน การประมวลผลแบบกลุมเมฆ 

กรณีศึกษาการประยุกตใช การบริหารเครือขายคอมพิวเตอร

เพื่อการบริหารองคกร 

              Planning and use computer resources and 

network for entrepreneur. Management of computer 

networks for businesses. The use of modern 

technology to reduce costs as, Cloud Computing. 

Case study applications management network for 

management organization 

ปรับรหัสวิชา 

ช่ือวิชาและ

คําอธิบาย

รายวิชา 

 

3162413 การวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ         3(2-2-5) 

             Research in Business Computer 

             วิชาบังคับกอน : สถิติธุรกิจ            

 ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ

ในทางทฤษฏีและปฏิบัติ  โดยศึกษาถึงการเขียนรูปแบบ

โครงการวิจัย  การประมวลปญหา การตั้งและการทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การ

แปรผลขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการนําเสนอ

ผลการวิจัย 

 

3132321 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอรธุรกิจ 3(2-2-5) 

Business Computer Research Methods 

              ระเบียบวิจัย กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ  การวิจัย

เชิงปริมาณ  และการวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิคการกําหนด

หัวขอการ กําหนดสมมติฐาน การเก็บขอมูล วิธีการเลือกกลุม

ประชากรตัวอยาง  การประมวลขอมูล การออกแบบวิจัยการ

จัดทําแบบสอบถาม เครื่องมือและสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูล  

การประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการอางอิง 

รวมท้ังฝกปฏิบัติทําแบบเสนอโครงการวิจัย   

             Research methodology in Business for both 

quantitative and qualitative research. Examine 

techniques for setting research topics, forming 

ปรับรหัสวิชา 

ช่ือวิชา และ 

คําอธิบาย

รายวิชา 
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hypotheses, data collecting, selecting population 

and sampling, data processing, designing research, 

questionnaires, tools and statistics used in analyzing 

data, writing research reports and citations, and 

practicing writing research proposals 

 3132322   หลักการจัดการองคความรูและ        3(2-2-5) 

คลังความรู 

Principle of Business Intelligence and 

Knowledge Management 

                หลักการตัดสินใจ การใชตัวแบบ เครื่องมือใน

การวิเคราะหการตัดสินใจธุรกิจอัจฉริยะ  ระบบสนันสนุนการ

ตัดสินใจ และการจัดการองคความรูการออกแบบและการใช

ระบบสนับสนุนการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร

ระดับสูง และระบบการตัดสินใจแบบกลุม ฝกปฏิบัติโดยใช

กรณีศึกษาทางธุรกิจ 

                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 

วิชาใหม 

3162318 การบริหารระบบฐานขอมูล         

             สําหรับงานธุรกิจ3(2-2-5) 

             Management Database System for  

             Business  

  เรียนรูหนาท่ีของผูดูแลระบบฐานขอมูล ภาษา 

SQL ช้ันสูง การจัดการผูใชงาน ระบบรักษาความปลอดภัย 

การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลขนาดกลางและขนาดใหญ 

และกําหนดนโยบายการใชฐานขอมูล เรียนรูแผนการสํารอง

ขอมูลและการกูคืนระบบฐานขอมูล ตลอดจนสามารถนํา

ขอมูลมารายงานขอมูลในรูปแบบสารสนเทศได 

3132323 การบริหารระบบฐานขอมูล              3(2-2-5) 

             สําหรับงานธุรกิจ                        

Management Database System for 

Business  

เรียนรูหนาท่ีของผูดูแลระบบฐานขอมูล ภาษา 

SQL ช้ันสูง การจัดการผูใชงาน ระบบรักษาความปลอดภัย 

การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลขนาดกลางและขนาดใหญ 

และกําหนดนโยบายการใชฐานขอมูล เรียนรูแผนการสํารอง

ขอมูลและการกูคืนระบบฐานขอมูล ตลอดจนสามารถรายงาน

ขอมูลในรูปแบบสารสนเทศได 

               Learning the duties of advance SQL 

language database administrator User management 

ปรับรหัสวิชา 
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Security system Medium and large size database 

system management Data usage policies Learning 

about data backup and database system recovery 

plan and reporting data in information form 

 3132231 ธุรกิจออนไลน                            3(2-2-5) 

             Online Business 

             หลักการ และกระบวนการขายสินคาผานส่ือ

ออนไลน รูปแบบการขายสินคาออนไลน กลยุทธการตลาด 

Online หลักการ 5w1h หลักการ 6P ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน จรรยาบรรณการขายสินคา

ออนไลน กฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจดานออนไลน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสารการขายออนไลน และ

จัดสงสินคา 

           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 

วิชาใหม 

   

3162205   เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย       3(2-2-5) 

               Multimedia Information Technology 

เ รี ยนรู ภ าคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  ใ นการ

ออกแบบสารสนเทศมัลติมีเดีย ศึกษาผลกระทบของระบบ

สารสนเทศมัลติมีเดียภายในองคกร ตลอดจนกระบวนการ

วางแผน  การจัดโครงสราง  การพัฒนาและการประเมิน

เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย  เรียนรูการจัดการระบบ

สารสนเทศมัลติมีเดีย การใชเครื่องมืออุปกรณ ฮารดแวรและ

โปรแกรมประยุกตท่ีเหมาะสมในการสรางมัลติมีเดีย อาทิ 

เสียง วิดีโอ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว ภาพสามมิติ การผลิตส่ือ 

การสรางความสัมพันธไฮเปอรลิงคการออกแบบ และพัฒนา

ระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ 

 

ไมมี ปรับเปน 

วิชาบังคับ 
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3162214 การจัดการงานเลขานุการและ           3(2-2-5) 

             ธุรการดวยคอมพิวเตอร 

 Computer Application in Secretarial    

 Management 

             การฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร เปนเครื่องมือใน

การจัดการงานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ  งานประชุม  

งานการประสานงาน  และติดตอนัดหมาย ประมวลขอมูลทาง

ธุรกิจ  และงานควบคุมพัสด ุ

ไมมี ปรับออก 

3162216 ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรระบบ       3(2-2-5) 

                Operating System and System Software  

ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวร

ระบบ โครงสรางการปฏิบัติงาน หนาท่ี  วิธีการทํางานและ

สวนประกอบของระบบปฏิบัติการ  การจัดการทรัพยากรของ

ระบบ การจัดการหนวยความจํา การรับสงขอมูล การ

ประมวลผล ระบบปฏิบัติการแบบกระจายและเครือขาย และ

แนวโนมของระบบปฏิบัติการและซอฟทแวรระบบ 

ไมมี 

 

 

 

 

ปรับออก 

 

 

 

 

3162307 โปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต    3(2-2-5) 

             ใชงานโอเพนซอรส 

             Software Package and Open Source  

             Application  

  แนวคิด หลักการ องคประกอบของโปรแกรม

ประยุกตและซอฟตแวรโอเพนซอรส การใชงานโปรแกรม

สําเร็จรูปรวมสมัย คุณสมบัติของโปรแกรมประยุกตและ

ซอฟตแวรโอเพนซอรส  การประยุกตใชงานโปรแกรมประยุกต

ซอฟตแวรโอเพนซอรสทางดานธุรกิจ  

ไมมี ปรับออก 

3162324 องคประกอบศิลป                         3(2-2-5) 

             Composition  

  ศึกษาทฤษฎี และฝกปฏิบัติการสรางสรรคงาน 2 

มิติ ความสัมพันธของทัศนธาตุ และหลักการจัดองคประกอบ

ศิลปท่ีสงผลตอการออกแบบ การส่ือสารดวยภาษาภาพ และ

การประยุกตใชหลักการเพื่องานออกแบบไดอยางมีคุณคา 

 

 

 

ไมมี 

 

 

ปรับออก 
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3162325 ความคิดสรางสรรคสําหรับงานธุรกิจ   3(3-0-6) 

             Creative Thinking  

  ศึ ก ษา ค ว า ม สํ า คั ญขอ งกา รคิ ด ส ร า ง สรรค  

พัฒนาการของความคิดสรางสรรค กระบวนการของความคิด

สรางสรรค การสงเสริมและการตอยอดความคิดสรางสรรค

สําหรับการออกแบบ 

ไมมี ปรับออก 

3162326 จิตวิทยาการออกแบบสําหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5)              

Psychological Design for Business  

  ศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบที่เกี่ยวของกับ

ทฤษฎีการรับรูในเชิงจิตวิทยา ทฤษฎีการมองเห็น  โดยมุงเนน

แนวคิดและเนื้อหาที่สัมพันธกับรูปแบบและการสรางสรรค

ผลงานที่ทําใหเกิดคุณคาเชิงพฤติกรรมท่ีปรากฏตอสังคม   

ไมมี ปรับออก 

3162327 มีเดียอารต                                 3(2-2-5) 

             Media Art  

ศึกษาทฤษฎี และฝกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน

ของมีเดียอารต เพื่อความเขาใจสุนทรียศาสตร ธรรมชาติ และ

ลักษณะเฉพาะของส่ือ สามารถสรางงานมีเดียอารตในระบบ

พื้นฐานได รวมท้ังพัฒนาการของส่ือในบริบทสังคมยุคดิจิตอล 

ไมมี ปรับออก 

3162429  การออกแบบมัลติมีเดีย                  3(2-2-5) 

              Multimedia Design   

   ศึกษารูปแบบและลักษณะของการส่ือความหมาย

ที่ใชในงานส่ือประเภทตาง ๆ และปฏิบัติการออกแบบผลงาน

ในลักษณะงานส่ือผสม  ภาพ  เสียง  และเทคนิคอื่น ๆ โดย

สามารถส่ือความหมายไดชัดเจน 

ไมมี ปรับออก 

3162431 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ     3(2-2-5) 

             Special Topics in Business Computer 

              ปญหาหรือความกาวหนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศในงานธุรกิจ เฉพาะเรื่อง เชน ขอสนเทศและขอมูล 

ซอฟทแวร ทฤษฎีและการคํานวณ ระเบียบวิธีการ การ

ประยุกตใชงาน ฮารดแวร และระบบเครื่อง เปนตน โดยเนน 

เทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับแขนงวิชาที่เรียน 

 

 

 

 ปรับเปนวิชากลุม

ฝกประสบการณ

วิชาชีพ 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3150409 การเขียนแผนธุรกิจ                       3(2-2-5) 

             Business Plan 

              ความสําคัญและกระบวนการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อ

ใชเปนเครื่องมือในการวางแผนและทบทวนแนวคิดในการ

ดําเนินธุรกิจใหมีการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีเอกภาพ

รวมถึงเขาใจหลักการการเขียนแผนธุรกิจและวิธีการนําเสนอ

แผนธุรกิจ 

ไมมี ปรับออก 

กลุมประสบการณภาคสนาม                       9 หนวยกิต กลุมประสบการณวิชาชีพ                          9 หนวยกิต  

3150306  เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ                3(2-2-5) 

              Business Cooperative Education     

              Preparation   

หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ เทคนิคในการสมัครงาน  ความรูพื้นฐาน

ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนา

ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชา เชน การ

พัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ส่ือสาร มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม และระบบ

บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการ

เขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการ

ฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ 

3132428 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ 3(270ชั่วโมง) 

             เตรียมสหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ  

             Cooperative Education  

             Preparation in Business Computer 

  หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและ

ระเบียบขอบังคับท่ีเกี่ยวของ เทคนิคในการสมัครงาน ความรู

พื้นฐานในการปฏิบัติงานใน สถานประกอบการ เพื่อนําไป

พัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชาเชน 

การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม และระบบ

บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการ

เขียนรายงาน เทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการ

ฝกปฏิบัติจริง 

ปรับรหัสวิชา 

และช่ือวิชา   

 

                Principle, concept, cooperative education 

process and related regulations, technique of job 

application, basic knowledge for working in the 

workplace in accordance with occupational standard, 

personality development, English, information and 

communication technology,  human relation, 

teamwork, quality management system in the 

workplace, report writing, academic presentation 

technique and practice 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ                   6(600ช่ัวโมง) 

             วิชาท่ีตองสอบผานกอน :  เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ 

             การปฏิบัติงานจริงในธุรกิจประเภทตางๆ โดยการ

ปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตองอยูภายใตการดูแลของ

ผูบริหารแตละสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา เปน

เวลาไมนอยกวา 600  ช่ัวโมง หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห  

โดยเนนการปฏิบัติจริง 

3132429   สหกิจศึกษาธุรกิจทาง             6(600ช่ัวโมง)

    คอมพิวเตอรธุรกิจ  

Cooperative Education  

in Business Computer 

               วิชาท่ีตองสอบผานกอน :เตรียมฝกประสบการณ 

                วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ 

                Pre-requisite : 3132428  Business   

                                    Cooperative  Education            

                                    Preparation in Business  

                                    Computer 

การปฏิบัติงานจริงในหนวยงานประเภทตาง ๆ 

โดยการปฏิบัติงานและการทํารายงานจะตองอยูภายใตการ

ดูแลของผูบริหารแตละหนวยงานและอาจารยที่ปรึกษาเปน

เวลาไมนอยกวา 600  ช่ัวโมง หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห 

โดยเนนการปฏิบัติจริง 

                Business Cooperative Education 

Preparation is prerequisite with grade level of D 

higher up, practice in the organization under the 

supervision of administrators and advisors with at 

least 600 hours or 16 weeks of actual, practice 

 

 3132427 หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ  3(2-2-5) 

Special Topics in Business Computer 

              เทคโนโลยีสําหรับการจัดการธุรกิจสมัยใหมหรือ

ความกาวหนาในการจัดการธุรกิจสมัยใหมเพื่อการ พัฒนา

ธุรกิจ 

              Technology for modern business 

management or advancement in modern business 

management for business 

 

 

 

 

 

 

ปรับยายมาจาก

วิชาเลือก 

ปรับรหัสวิชา 

และคําอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม(พุทธศักราช 2555) หลักสูตรปรับปรุง (พุทธศักราช 2560) หมายเหตุ 

3162432 การฝกประสบการณวิชาชีพ          (300 ชม) 

             คอมพิวเตอรธุรกิจ3 

              Field Experience in Business Computer 

วิชาบังคับกอน : เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

และเตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ 

              ฝกประสบการณ การปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอร

ธุรกิจ สําหรับการนําไปประยุกตใชในองคการหรือหนวยงาน 

เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ  

เปนเวลาไมนอยกวา 300 ช่ัวโมง 

3132430 การฝกประสบการณวิชาชีพ     3(300 ช่ัวโมง) 

             คอมพิวเตอรธุรกิจ3 

Field Experience in Business Computer  

              วิชาบังคับกอน : เตรียมฝกประสบการวิชาชีพและ 

                     เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ  

              Pre-requisite : 3132428  Business   

                                  Cooperative  Education            

                                  Preparation in Business  

                                  Computer 

ปรับรหัสวิชา 

               ฝ กประสบการณ วิ ชา ชีพด านบริหา รธุ รกิ จ

คอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอรระบบ

สารสนเทศหรือเทคโนโลยีเครือขายโทรคมนาคม 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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ภาคผนวก ข 

ตารางสรุปการเทียบโอนรายวิชา 
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ตารางสรุปการเทียบโอนรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

2.1  กลุ่มวิชาแกน 33  หน่วยกิต 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา  

หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
3120201 กฎหมายธุรกิจ   3(3-0-6) กฎหมายธุรกิจ จ านวน 3 หน่วยกิต 
3120302 สถิติธุรกิจ 3(2-2-5) สถิติธุรกิจ หรือสถิติ หรือสถิติประยุกต์  

จ านวน 3 หน่วยกิต 
3122101 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) การบัญชี 1 หรือการบัญชีเบื้องต้น 1 และการบัญชี 

2 หรือการบัญชีเบื้องต้น 2 รวมกัน 6 หน่วยกิต 
หรือการบัญชีการเงิน จ านวน 3 หน่วยกิต  
หรือหลักการบัญชี จ านวน 3 หน่วยกิต 

3123101 ภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) การภาษีอากรธุรกิจ หรือภาษีอากรธุรกิจ  
หรือการภาษีอากร จ านวน 3 หน่วยกิต 

3123302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) การเงินธุรกิจ หรือการบริหารการเงิน 
หรือการจัดการการเงิน จ านวน 3 หน่วยกิต 

3124101 หลักการตลาด 3(3-0-6) หลักการตลาด จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126101 หลักการบริหารธุรกิจ  3(3-0-6) หลักการจัดการ  

หรือองค์การและการจัดการ จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126202 การจัดการการด าเนินงาน 3(3-0-6) การบริหารการผลิต หรือการจัดการการผลิตและ 

การด าเนินงาน จ านวน 3 หน่วยกิต 
3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารงานบุคคล 
จ านวน 3 หน่วยกิต 

3129101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร์จุลภาค จ านวน 3 หน่วยกิต  
และเศรษฐศาสตร์มหภาค จ านวน 3 หน่วยกิต 
หรือรายวิชาทางเศรษฐศาสตร์ 
อย่างน้อย 6 หน่วยกิต หรือหลักเศรษฐศาสตร์ 
จ านวน 3 หน่วยกิต 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3132101 โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอรเน็ต
เพ่ืองานธุรกิจ 
 

3(3-0-6) - โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือธุรกิจ หรือโปรแกรม
ส าเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพ่ืองานธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
- วิชาโปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางงาน 
โปรแกรมน าเสนอ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต หรือวิชา
อ่ืน ๆ รวมกันแล้วได้เนื้อหาตามค าอธิบายรายวิชา
ของวิชาโปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองาน
ธุรกิจ 

3132428 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมสหกิจศึกษทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

3(270) บังคับเรียน 

3132429 สหกิจศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

6(600 
ชั่วโมง) 

บังคับเรียน 

 หรือลงเรียนรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3132427 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                       3(2-2-5) บังคับเรียน 
3132430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3(300 
ชั่วโมง) 

บังคับเรียน 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  
  วิชาบังคับ 46  หน่วยกิต 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส.หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3132102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หรือระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ หรือการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ จ านวน 3 หน่วยกิต   

3132315 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ  

3(3-0-6) ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

3132316 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 

3(2-2-5) บังคับเรียน 

3132317 การวิเคราะห์และออกแบบ 
สารสนเทศทางธุรกิจ 

3(2-2-5) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
จ านวน 3 หน่วยกิต 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส.หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 
3132324 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1         2(1-2-3) บังคับเรียน 
3132425 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2         2(1-2-3) บังคับเรียน 
3132208 ระบบฐานข้อมูลธุรกิจ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3132209 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงาน

ธุรกิจ   
3(2-2-5) การออกแบบเว็บไซต์   จ านวน 3 หน่วยกิต 

3132210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียส าหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย จ านวน 3 หน่วยกิต 
3132319 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             3(2-2-5) การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ การพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 หนว่ยกิต 

3132426 การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 

3(2-2-5) บังคับเรียน 

3132207 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3132211 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3132314  การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ 3(2-2-5) บังคับเรียน 
3132103 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล       3(2-2-5) ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล  โครงสร้างข้อมูล 
3132312 การสื่อสารข้อมูลธุรกิจและ            

เครือข่ายคอมพิวเตอร์                          
3(2-2-5) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 

วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา  

หรือ ปวส.หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
3132104 ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) ส านักงานอัตโนมัติ หรือระบบส านักงาน

อัตโนมัติจ านวน 3 หน่วยกิต 
3132105 การออกแบบกราฟิกในงานธุรกิจ 3(2-2-5) คอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบ หรือ

คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือคอมพิวเตอร์กราฟิก 2  
จ านวน 3 หน่วยกิต 

3132206 โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 3(2-2-5) โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับธุรกิจ จ านวน 3 
หน่วยกิต 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรอนุปริญญา  
หรือ ปวส.หรือเทียบเท่า / ปริญญาตรี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

3132313 การปฏิบัติการประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) การปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 หน่วยกิต 

3132318 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

2(1-2-3) สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หน่วยกิจ 

3132320 
 

การวางแผนและบริหารจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ 

3(2-2-5) การบริหารเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์  
จ านวน 3 หน่วยกิต 

3132321 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) การวิจัยทางคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 หน่วยกิต  

3132322 หลักการจัดการองค์ความรู้และ 
คลังความรู้ 

3(2-2-5) การจัดการความรู้ จ านวน 3 หน่วยกิต 

3132323 การบริหารระบบฐานข้อมูลส าหรับ
งานธุรกิจ  

3(2-2-5) การบริหารฐานข้อมูลจ านวน 3 หน่วยกิต 

3132231 ธุรกิจออนไลน์ 3(2-2-5) การขายออนไลน์ จ านวน 3 หน่วยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรีสามารถเทียบยกเว้นได้ตามรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย

ไม่ซ้ าและไม่เป็นวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ที่ 4142/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมกำร
ปรับปรุงหลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ พ.ศ. 2559  

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
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ภาคผนวก ง 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ที่ 594 /2559 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมกำร
วิพำกษ์หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต    สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธรุกิจ พ.ศ. 2559  
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ภาคผนวก จ 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำที่ 25/2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตรมหำวิทยำลยัรำชภัฏยะลำ  
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ภาคผนวก ฉ 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิวิพำกษ์หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต 

 สำขำวิชำคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
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ภาคผนวก ช 
ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภัฏยะลำ  

เรื่องแนวปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
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ภาคผนวก ซ 
ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภัฏยะลำ 

เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำหนดรหัสวิชำ 
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ภาคผนวก ฌ 
ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ 

ระดับปริญญำตร ี
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ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
- - - - - - - - - - 

โดยที่เป็นกำรสมควรออกข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตร 18(2) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และมติสภำทห่วิทยำลัยรำชภัฏยะลำ ในกำรประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2551 
ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่ำ “ข้อบังคับสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำว่ำด้วยกำรจัด

กำรศึกษำระดับปริญญำตรีพ.ศ. 2551” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับส ำหรับนักศึกษำที่เข้ำศึกษำตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็น

ต้นไป 
ข้อ 3 บรรดำข้อบังคับ ระเบียบค ำสั่ง ประกำศ หรือมติอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

“มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
 “สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

“อธิกำรบดี” หมำยควำมว่ำอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
 “คณะ” หมำยควำมว่ำ คณะของมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ และให้หมำยรวมถึงหน่วยงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 
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 “คณบดี” หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เป็นคณะ และให้หมำยรวมถึงหัวหน้ำ
หน่วยงำนอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 “คณะกรรมกำรประจ ำคณะ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรตำมมำตรำ 41 วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้หมำยรวมถึงคณะกรรมกำรในหน่วยงำนที่
เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมีฐำนะเทียบเท่ำคณะ 

“สถำบันอุดมศึกษำ” หมำยควำมว่ำสถำบันกำรศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร
ไม่ต่ ำกว่ำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้กำรรับรอง 

“กองบริกำรกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำกองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
“อำจำรย์ที่ปรึกษำ” หมำยควำมว่ำอำจำรย์ที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

เพ่ือท ำหน้ำที่ควบคุมแนะน ำ และให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรเรียนและด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียน
ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

ข้อ5ให้อธิกำรบดีเป็นผู้รักษำกำรตำมข้อบังคับนี้และมีอ ำนำจในกำรออกระเบียบ ค ำสั่ง
หรือประกำศ และเป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหำในกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้ 

 
หมวด 2 

ระบบการศึกษา 
 

 ข้อ 6 ระบบกำรศึกษำ 
 กำรจัดกำรศึกษำให้ใช้ระบบ 

6.1 ระบบทวิภำค โดยหนึ่งปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำปกติ หนึ่งภำค
กำรศึกษำปกตมิีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ 

6.2 ระบบไตรภำค โดยหนึ่งปีกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 3 ภำคกำรศึกษำปกติ หนึ่ง
ภำคกำรศึกษำปกติมีระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 12 สัปดำห์ 

ในกรณีที่มีกำรจัดกำรศึกษำในระบบอ่ืนให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภำค 
 ข้อ ๗ รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ 
 มหำวิทยำลัยอำจจัดกำรศึกษำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสำน ดังนี้ 
  7.1 โปรแกรมเรียนในเวลำรำชกำร 
  7.2 โปรแกรมเรียนสุดสัปดำห์ เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในวันหยุดประจ ำ
สัปดำห์ 
  7.3 โปรแกรมกำรเรียนนอกเวลำรำชกำร เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้เวลำ
นอกเวลำรำชกำร 
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  7.4 โปรแกรมเรียนทำงไกล โดยใช้ระบบทำงไกล ผ่ำนไปรษณีย์ วิทยุกระจำยเสียง 
วิดีทัศน์สองทำง หรือเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
  7.5 โปรแกรมชุดวิชำ (Modules System) เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นครำว 
ๆ ครำวละ 1 รำยวิชำ หรือหลำยรำยวิชำ ซึ่งอำจจัดเป็นชุดวิชำของรำยวิชำที่มีเนื้อหำสัมพันธ์กัน 
  7.6 โปรแกรมนำนำชำติ เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยควำมร่วมมือกับ
สถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศหรือหลักสูตรของมหำวิทยำลัยที่มีมำตรฐำนเช่นเดียวกันกับหลักสูตร
นำนำชำติ 
  7.7 โปรแกรมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ให้เป็นไป
ตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำรที่เกี่ยวข้อง 
  7.8 โปรแกรมกำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ให้
เป็นไปตำมข้อบังคับของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแต่ละรูปแบบให้พิจำรณำตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำร
ก ำหนด 
 ข้อ 8 กำรคิดหน่วยกิต 
  8.1 ระบบทวิภำค 
   8.1.1 รำยวิชำภำคทฤษฎี ที่ใช้เวลำบรรยำยหรืออภิปรำยไม่น้อยกว่ำ 15 
ชั่วโมง ต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.2 รำยวิชำภำคปฏิบัติ ที่ใช้เวลำฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่ำ 30 ชั่วโมง 
ต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หนว่ยกิต 
   8.1.3 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือฝึกภำคสนำม ที่ใช้เวลำฝึกไม่น้อย
กว่ำ 45 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วยกิต 
   8.1.4 กำรท ำโครงกำรหรือกิจกรรมอ่ืนใดตำมที่ได้รับมอบหมำย ที่ใช้เวลำ
ท ำโครงกำรหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่ำ 45 ชั่วโมงต่อภำคกำรศึกษำปกติ ให้มีค่ำเท่ำกับ 1 หน่วย
กิต 
  8.2 ระบบไตรภำค 
   หน่วยกิจระบบไตรภำค เทียบได้กับ 12 หน่วยกิตระบบทวิภำค หรือ 4 
หน่วยกิต ระบบทวิภำค เทียบกันได้ 5 หน่วยกิตระบบไตรภำค 
  หำกมหำวิทยำลัยจัดกำรศึกษำระบบอื่นให้เทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภำค 
 ข้อ 9 เกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรีตำมข้อบังคับนี้ตั้งแต่หมวดนี้เป็นต้น
ไปให้ใช้ระบบทวิภำค กรณีกำรศึกษำระบบอ่ืน ๆ ให้เทียบเคียงกับระบบทวิภำคและให้เป็นไปตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
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หมวด 3 
หลักสูตรและการจัดการศึกษา 

 
 ข้อ 10 ให้จัดหลักสูตรปริญญำตรี ไว้ดังนี้ 
  10.1 หลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 120 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 132 หน่วยกิต ใช้เวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 6 ภำคกำรศึกษำปกติและไม่เกิน 8 ปี
กำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำและไม่น้อยกว่ำ 14 ภำคกำรศึกษำและไม่เกิน 12 ปี
กำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 
  10.2 หลักสูตรปริญญำตรี 5 ปี ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 150 หน่วยกิต 
แต่ไม่เกิน 165 หน่วยกิต ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 8 ภำคกำรศึกษำปกติและไม่เกิน 10 ปีกำรศึกษำ 
ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่น้อยกว่ำ 17 ภำคกำรศึกษำปกติและไม่เกิน 15 ปี
กำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 
  10.3 หลักสูตรปริญญำตรีไม่น้อยกว่ำ 6 ปี ให้มีจ ำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 180 
หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 198 หน่วยกิต ใช้เวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ 10 ภำคกำรศึกษำปกติและไม่เกิน 12 ปี
กำรศึกษำส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่น้อยกว่ำ 20 ภำคกำรศึกษำปกติและไม่เกิน 18 
ปีกำรศึกษำ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 
  10.4 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ให้เป็นไปตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
 

หมวด 4 
หารรับเข้าเป็นนักศึกษา และสภาพนักศึกษา 

 
 ข้อ 11 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำศึกษำ 
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้ำเป็นนักศึกษำต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  11.1 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำส ำหรับหลักสูตร
ปริญญำตรีหรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำส ำหรับหลักสูตรปริญญำตรีต่อเนื่อง 
  11.2 เป็นผู้มีควำมประพฤติดี 
  11.3 ไม่เป็นผู้มีควำมประพฤติเสื่อมเสียอย่ำงร้ำยแรง 
  11.4 ไม้เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
  11.5 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต 
  11.6 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
  11.7 มีคุณสมบัติตำมที่มหำวิทยำลัยอนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษ 
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 ข้อ 12 กำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำ 
  ก ำหนดกำรและวิธีกำรรับเข้ำเป็นนักศึกษำให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัย 
ส ำหรับผู้ที่มหำวิทยำลัยอนุมัติให้เข้ำศึกษำได้เป็นกรณีพิเศษ มหำวิทยำลัยจะก ำหนดให้ยกเว้นวิธีกำร
ดังกล่ำวในวรรคก่อน แต่จะให้กำรสอบคุณวุฒิอย่ำงอ่ืนแทนหรือเป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
 ข้อ 13 กำรข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ 

13.1 ผู้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นนักศึกษำจะมีสภำพเป็นนักศึกษำเมื่อได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษำแล้ว โดยต้องส่งหลักฐำน พร้อมทั้งช ำระเงินตำมประกำศในวัน เวลำ
และสถำนที่ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

  13.2 ผู้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นนักศึกษำที่มิได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ 
ตำมวันเวลำ และสถำนที่ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดเป็นอันหมดสิทธิ์ที่จะข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษำ เว้นแต่
จะมีเหตุจ ำเป็นและได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี 
  13.3 ผู้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นนักศึกษำในหลักสูตร และเป็นนักศึกษำระบบ
ใดต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำในหลักสูตร และเป็นนักศึกษำในระบบนั้น 
  13.4 ผู้สมัครที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นนักศึกษำและท ำกำรศึกษำ ณ วิทยำเขต 
หรือศูนย์กำรศึกษำใด จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำและท ำหำรศึกษำ ณ วิทยำเขต หรือศูนย์
กำรศึกษำนั้น 
 ข้อ 14 กำรเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำ 
  ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง มหำวิทยำลัยอำจอนุมัติให้นักศึกษำ
เปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำได้ ทั้งนี้นักศึกษำจะต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับและระเบียบต่ำง ๆ ของ
มหำวิทยำลัยรวมทั้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำส ำหรับกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรศึกษำ โดย ให้นับ
ระยะเวลำกำรศึกษำต่อจำกที่ได้ศึกษำมำแล้ว 
 ข้อ 15 สภำพนักศึกษำ  
  15.1 สภำพนักศึกษำแบ่งออกเป็น 2 สภำพ ดังนี้ 
   15.1.1 นักศึกษำสภำพปกติ ได้แก่ นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภำค
กำรศึกษำแรกหรือนักศึกษำที่สอบได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 2.00 
   15.1.2 นักศึกษำสภำพรอพินิจ ได้แก่นักศึกษำที่สอบได้ค่ำระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 2.00 โดยให้จ ำแนกนักศึกษำในสภำพรอพินิจ ดังนี้ 
    1) นักศึกษำที่ได้ศึกษำในมหำวิทยำลัยครบ 2 ภำคเรียนปกติแล้ว
ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภำคกำรศึกษำที่สองตั้งแต่ 1.60 แต่ไม่ถึง 2.00 หรือนักศึกษำปกติที่
ได้รับค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำปกติถัดไป จะได้รับ
สภำพรอพินิจครั้งที่ 1 
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    2) นักศึกษำที่อยู่ในสภำพรอพินิจครั้งที่1 ที่ได้รับค่ำระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.70 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำปกติถัดไปจะได้รับสภำพรอพินิจครั้งที่ 2 
    3) นักศึกษำที่อยู่ในสภำพรอพินิจครั้งที่ 2 ที่ได้รับค่ำระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภำคกำรศึกษำปกติถัดไปจะได้รับสภำพรอพินิจครั้งที่ 3 
  15.2 ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูร้อนให้ถือว่ำเป็นภำคกำรศึกษำต่อเนื่อง 
  15.3 ผู้ที่มีสภำพนักศึกษำให้มีบัตรประจ ำตัวนักศึกษำเป็นหลักฐำน เพื่อ
ประกอบกำรใช้วิทธิต่ำง ๆ ที่นักศึกษำพึงมีในมหำวิทยำลัย 
  15.4 กำรพ้นสภำพนักศึกษำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   15.4.1 ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 11 
   15.4.2 ตำย 
   15.4.3 ลำออก 
   15.4.4 ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรโดยได้รับกำรอนุมัติจำกสภำ
มหำวิทยำลัยแล้ว 
   15.4.5 ได้รับอนุมัติจำกมหำวิทยำลัยให้ลำออกหรือโอนไปยัง
สถำบันอุดมศึกษำอ่ืน 
   15.4.6 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำแรกท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ
ภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
   15.4.7 ไม่ลงทะเบียนหรือลำพักกำรเรียนหรือช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำรศึกษำภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผันจำกมหำวิทยำลัย 
   15.4.8 นักศึกษำท่ีได้รับค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.60 ในภำค
กำรศึกษำปกติที่สองที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยทั้งนี้ไม่นับภำคกำรศึกษำที่ลำพักหรือถูกให้พัก 
   15.4.9 นักศึกษำท่ีได้รับค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.70 ในภำค
กำรศึกษำปกติถัดไปหลังจำกได้รับกำรรอพินิจครั้งที่ 1 

 15.4.10 นักศึกษำที่ได้รับค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.80 ในภำค
กำรศึกษำปกติถัดไปหลังจำกได้รับกำรรอพินิจครั้งที่ 2 

 15.4.11 ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในระยำเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 
10 

 15.4.12 นักศึกษำลงทะเบียนครบตำมที่หลักสูตรก ำหนดแต่ยังได้ค่ำระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ำกว่ำ 1.80 
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 15.4.13 กระท ำกำรทุจริต หรือมีควำมประพฤติอันเป็นกำรเสื่อมเสียแก่
มหำวิทยำลัย และมหำวิทยำลัยเห็นสมควรให้ออกหรือไล่ออกตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยว่ำด้วย
วินัยนักศึกษำ 
 ข้อ 16 กำรรับโอนนักศึกษำ 
  16.1 มหำวิทยำลัยอำจพิจำรณำรับโอนนิสิตหรือนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำที่
ก ำลังศึกษำในหลักสูตรที่มีระดับและมำตรฐำนเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 
  16.2 นักศึกษำที่จะได้รับกำรพิจำรณำรับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   16.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 11 แห่งข้อบังคับนี ้
   16.2.2 ได้ศึกษำอยู่ ในสถำบัน อุดมศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ภำค
กำรศึกษำปกติ ทั้งนี้ไม่นับภำคกำรศึกษำท่ีลำพักกำรศึกษำ 
  16.3 นักศึกษำที่ประสงค์จะโอนมำศึกษำในมหำวิทยำลัย จะต้องยื่นค ำร้องต่อ
มหำวิทยำลัยเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 4 สัปดำห์ ก่อนวันเปิดกำรศึกษำของภำคท่ีประสงค์จะเข้ำศึกษำนั้น 
พร้อมทั้งแนบเอกสำรตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
  16.4 นักศึกษำที่รับโอนจะต้องมีเวลำศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัยไม่น้อยกว่ำ 2 ภำค
กำรศึกษำ 
  16.5 กำรนับเวลำให้นับระยะต่อเนื่องจำกสถำบันเดิม 
 

หมวด 5 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
 ข้อ 17 ให้มหำวิทยำลัยแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำแก่นักศึกษำ หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้เป็นไป
ตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
 ข้อ 18 หน้ำที่ของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 อำจำรย์ที่ปรึกษำมีหน้ำที่ ดังนี้ 
  18.1 ให้ค ำแนะน ำและท ำแผนกำรเรียนของนักศึกษำร่วมกับนักศึกษำ ให้ถูกต้อง
ตำมหลักสูตรที่ก ำหนดไว้ 
  18.2 ให้ค ำแนะน ำในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศเกี่ยวกับกำรศึกษำแก่
นักศึกษำ 
  18.3 ให้ค ำแนะน ำในกำรลงทะเบียนเรียน กำรถอน เพ่ิม โอน 
  18.4 แนะน ำวิธีเรียน ให้ค ำปรึกษำ และติดตำมผลกำรศึกษำของนักศึกษำ 
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  18.5 ท ำกำรตรวจสอบและติดตำมกำรเรียนของนักศึกษำให้เป็นไปตำมโครงสร้ำง
ของหลักสูตร 
  18.6 ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับควำมเป็นอยู่และกำรศึกษำของนักศึกษำในมหำวิทยำลัย 
  18.7 รับผิดชอบดูแลควำมประพฤติของนักศึกษำให้ เป็นไปตำมระเบี ยบที่
มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้ในกรณีที่นักศึกษำกระท ำผิดวินัยให้อำจำรย์ที่ปรึกษำรำยงำนให้ประธำน
หลักสูตรและคณบดีทรำบ เพ่ือพิจำรณำน ำเสนออธิกำรบดีพิจำรณำลงโทษทำงวินัยต่อไป 
 

หมวด 6 
การลงทะเบียนเรียนและการโอนผลการเรียน 

 
 ข้อ 19 กำรลงทะเบียนเรียน 
  19.1 ก ำหนดกำร ขั้นตอนและวิธีกำรลงทะเบียนรำยวิชำให้เป็นไปตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัย 
  19.2 กำรลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษำได้ช ำระตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัย 
 ข้อ 20 จ ำนวนหน่วยกิตแต่ละภำคกำรศึกษำ 
  นักศึกษำมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรำยวิชำแบบเต็มเวลำแต่ละภำคกำรศึกษำปกติ ไม่
ต่ ำกว่ำ 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต หรือลงทะเบียนเรียนรำยวิชำแบบไม่เต็มเวลำ แต่ละภำค
กำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนในภำคกำรศึกษำฤดูร้อนไม่ต่ ำกว่ำ 3 
หน่วยกิตและไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
  หำกมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น กำรลงทะเบียนที่มีจ ำนวนหน่วยกิตแตกต่ำงไปจำก
เกณฑ์ข้ำงต้นก็อำจท ำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมำตรฐำนและคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้
ต้องเรียนให้ครบตำมจ ำนวนหน่วยกิตตำมที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
  กรณีนักศึกษำมีสภำพรอพินิจจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของแผนกำร
เรียน 
 ข้อ 21 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพิเศษ 
  กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพิเศษเป็นกำรลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจำกที่ก ำหนด
ไว้ในหลักสูตร โดยนักศึกษำต้องยื่นค ำร้องต่อกองบริกำรกำรศึกษำภำยใน 20 วันนับตั้งแต่วันเปิดภำค
กำรศึกษำปกติและภำยใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำส ำหรับภำคกำรศึกษำฤดู ร้อน
ประกอบด้วย 
  21.1 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพิเศษที่เป็นกำรลงทะเบียนแบบนับหน่วยกิต 
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  21.2 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต โดยมีผลกำรเรียนเป็น 
Au (Audit)  
 ข้อ 22 กำรลงทะเบียนเรียนรำยวิชำหนึ่งรำยวิชำใดท่ีมีวิชำบังคับก่อนให้เป็นไปตำมเงื่อนไข
ของหลักสูตร 
 ข้อ 23 กำรเพ่ิม ถอนหรือยกเลิกรำยวิชำ 
  23.1 กำรเพ่ิมหรือถอนรำยวิชำเรียนต้องกระท ำภำยใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภำค
กำรศึกษำส ำหรับภำคกำรศึกษำปกติและภำยใน 10 วันนับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำส ำหรับภำค
กำรศึกษำฤดูร้อน ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
  23.2 กำรยกเลิกรำยวิชำทุกรำยวิชำหรือบำงรำยวิชำเรียน ต้องยื่นค ำร้องต่อกอง
บริกำรกำรศึกษำตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนดก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลำยภำค ตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัยเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์ ส ำหรับภำคกำรศึกษำปกติ และ 1 สัปดำห์ ส ำหรับภำค
กำรศึกษำฤดูร้อน และบันทึกผลกำรเรียนเป็น W (Withdraw)  
  ในกรณีลงทะเบียนเรียนแล้วลำพักกำรเรียน ให้ถือว่ำได้ยกเลิกรำยวิชำทุกรำยวิชำ
ด้วย 
 ข้อ 24 กำรลงทะเบียนเพื่อรักษำสภำพนักศึกษำ 
  นักศึกษำที่ลำพักกำรศึกษำ หรือถูกสั่งให้พักกำรศึกษำตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยว่ำ
ด้วยวินัยนักศึกษำหรือไม่มีรำยวิชำที่ลงทะเบียนในภำคกำรเรียนนั้น จะต้องลงทะเบียนเพ่ือรักษำ
สภำพนักศึกษำและช ำระค่ำธรรมเนียมรักษำสภำพนักศึกษำตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยให้
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน 20 วัน นับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำปกติ หรือภำยใน 10 วัน นับจำก
วันเปิดภำคกำรศึกษำฤดูร้อน มิฉะนั้นจะถือว่ำพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ 
  กรณีที่พ้นสภำพตำมวรรคหนึ่ง นักศึกษำสำมำรถขอคืนสภำพได้แต่ทั้งนี้พ้นสภำพไป
แล้วไม่เกิน 2 ภำคกำรเรียนติดต่อกัน และให้นับเวลำที่พ้นสภำพเป็นระยะเวลำที่รวมอยู่ในระยะเวลำ
กำรศึกษำด้วย 
 ข้อ 25 กำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ปฏิบัติตำม
วิธีกำร ขั้นตอนและในวันที่มหำวิทยำลัยก ำหนด กำรผ่อนผันกำรช ำร่ำธรรมเนียมกำรศึกษำให้เป็น
อ ำนำจของอธิกำรบดีทั้งนี้ไม่เกิน 1 ภำคกำรศึกษำ 
 นักศึกษำที่ขอผ่อนผันกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจะลงทะเบียนในภำคกำรเรียนถัดไป
จะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในภำคกำรเรียนที่ค้ำงช ำระก่อน 
 กำรขอยกเว้นหรือลดค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ให้เป็นอ ำนำจของสภำมหำวิทยำลัย โดยให้
จัดท ำเป็นประกำศของมหำวิทยำลัย 
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 ข้อ 26 กำรลำพักกำรศึกษำ  
  26.1 กำรลำพักกำรศึกษำ นักศึกษำต้องยื่นค ำร้องขอลำพักกำรศึกษำต่อกองบริกำร
กำรศึกษำภำยใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำของภำคกำรศึกษำท่ีจะลำพักกำรศึกษำ 
  26.2 กำรลำพักกำรศึกษำกระท ำได้ไม่เกิน 2 ภำคกำรศึกษำติดต่อกัน ถ้ำนักศึกษำยัง
มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องขอลำพักกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำต่อไปจะต้องได้รับอนุมัติจำกอธิกำรบดี 
  26.3 นักศึกษำที่ลำพักกำรศึกษำ ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 
 ข้อ 27 กำรลำออก 
  นักศึกษำท่ีประสงค์จะลำออกจำกควำมเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัย จะต้อง
ปฏิบัติตำมข้ันตอนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 ข้อ 28 นักศึกษำสำมำรถโอนผลกำรเรียน โดยน ำหน่วยกิตของรำยวิชำในหลักสูตรของ
มหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน หรือกำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรฝึก
อำชีพหรือจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนโดยไม่ต้องเรียนรำยวิชำนั้นอีก ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมระเบียบของ
สภำมหำวิทยำลัย 
 

หมวด 7 
การวัด และการประเมินผลการศึกษา 

 
 ข้อ 29 กำรมีสิทธิเข้ำสอบ 
  29.1 นักศึกษำผู้มีสิทธิในกำรสอบปลำยภำคกำรศึกษำต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
   29.1.1 มีเวลำเรียนวิชำใดไม่น้อยกว่ำร้อนละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมด 
   29.1.2 กรณีท่ีมีเวลำเรียนรำยวิชำใดน้อยกว่ำร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 60 และคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรให้มีสิทธิสอบ 
  29.2 นักศึกษำผู้ขำดคุณสมบัติตำมข้อ 29.1.1 หรือข้อ 29.1.2 ให้อำจำรย์ผู้สอน
พิจำรณำให้ผลกำรเรียนเป็น E  
 ข้อ 30 ระเบียบกำรสอบ 
  30.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรสอบให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย 
  30.2 นักศึกษำที่ไม่ได้เข้ำสอบปลำยภำคตำมก ำหนด จะต้องยื่นค ำร้องขอสอบ
ภำยใน 7 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ำยของกำรสอบปลำยภำค โดยให้ผู้ขำดสอบด ำเนินกำรสอบให้เสร็จสิ้น
ภำยใน 15 วันนับตั้งแต่วันประกำศผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร หำกพ้นก ำหนดให้นำย
ทะเบียนเปลี่ยนผลกำรเรียนเป็น “E” 
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 ในกรณีที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในเวลำที่ก ำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิกำรบดี 
  30.3 นักศึกษำที่ทุจริตในกำรสอบให้ถือว่ำสอบตกได้ E หรือไม่ผ่ำนได้ F ในวิชำนั้น 
และถือว่ำผิดวินัยทำงกำรศึกษำจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษตำมระเบียบหรือข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 
 ข้อ 31 ให้มีกำรประเมินลกำรเรียนในรำยวิชำต่ำง ๆ ตำมหลักสูตร เป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
  31.1 ระบบค่ำระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 

ระดับคะแนน ควำมหมำยของผลกำรเรียน ค่ำระดับคะแนน 
                       A ดีเยี่ยม 4.0 
                       B+ ดีมำก 3.5 
                       B ดี 3.0 
                       C+ ดีพอใช้ 2.5 
                       C พอใช้ 2.0 
                       D+ อ่อน 1.5 
                       D อ่อนมำก 1.0 
                       E ตก 0.0 
 
 ระบบนี้ใช้ส ำหรับกำรประเมินรำยวิชำที่เรียนตำมหลักสูตร ค่ำระดับคะแนนที่ถือว่ำสอบได้
ต้องไม่ต่ ำกว่ำ “D” ถ้ำนักศึกษำได้ค่ำระดับคะแนนในรำยวิชำใดต่ ำกว่ำ “D” ต้องลงทะเบียนและ
เรียนใหม่จนกว่ำจะสอบได้ กรณีรำยวิชำในหมวดวิชำเฉพำะด้ำนที่เป็นวิชำเลือกและรำยวิชำในหมวด
วิชำเลือกเสรี ถ้ำได้ระดับคะแนนต่ ำกว่ำ “D” สำมำรถเปลี่ยนไปเลือกรำยวิชำอ่ืนได้ แล้วให้เปลี่ยน
คะแนนวิชำดังกล่ำวที่สอบตกนั้น เป็น “Au” (Audit) ทั้งนี้นักศึกษำจะต้องยื่นค ำร้องขอเปลี่ยนแปลง
ผลกำรเรียนภำยใน 2 สัปดำห์นับตั้งแต่วันเปิดภำคกำรศึกษำของภำคกำรศึกษำถัดไป 
  31.2 ระบบไม่มีค่ำระดับคะแนน ก ำหนดสัญลักษณ์กำรประเมินดังนี้ 

ผลกำรศึกษำ ระดับกำรประเมิน 
ผ่ำนดีเยี่ยม PD (Pass with Distinction) 
ผ่ำน P (Pass) 
ไม่ผ่ำน F (Fail) 

  
 ระบบนี้ใช้ส ำหรับกำรประเมินรำยวิชำที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตำมข้อก ำหนดเฉพำะ 
และรำยวิชำที่สภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำก ำหนดให้เรียนเพิ่ม 
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 รำยวิชำที่ได้รับผล “F” นักศึกษำต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่ำจะสอบได้ 
 ข้อ 32 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
 Au (Audit) ใช้ส ำหรับกำรลงทะเบียนเพ่ือร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

     W (Withdraw) ใช้ส ำหรับกำรบันทึกหลังจำกได้รับอนุมัติให้ถอนรำยวิชำนั้นก่อนก ำหนด
สอบปลำยภำคไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์ ซึ่งจะได้รับอนุมัติให้ถอนรำยวิชำเรียนในกรณีที่นักศึกษำลำพัก
กำรศึกษำ หรือถูกสั่งให้พักกำรศึกษำหลังจำกลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนั้นแล้ว และรำยวิชำ
เลือกที่ได้รับอนุมัติให้ไปเรียนวิชำอ่ืนแทน 

     I (Incomplete) ใช้ส ำหรับบันทึกกำรประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรำยวิชำที่นักศึกษำยัง
ท ำงำนไม่เสร็จเมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำหรือขำดสอบปลำยภำค นักศึกษำที่ได้ “I” ต้องด ำเนินกำรขอรับ
กำรประเมินเพ่ือเปลี่ยนระดับคะแนน ดังนี้ 

1) กรณีนักศึกษำยังท ำงำนไม่เสร็จ ให้ด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยใน 30 วัน  
นับตั้งแต่วันสุดท้ำยของกำรสอบปลำยภำคในภำคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชำนั้น 
  2) กรณีนักศึกษำขำดสอบปลำยภำค ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 30.2 
 ข้อ 33 กำรหำค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยประจ ำภำค และค่ำระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส ำหรับรำยวิชำที่ยังมีผลกำรเรียน “I” ไม่
น ำหน่วยกิตมำรวมเป็นตัวหำรเฉลี่ย 
  33.1 กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ ำ ให้น ำเฉพำะผลกำรศึกษำและหน่วยกิตครั้ง
สุดท้ำยที่ผ่ำนมำค ำนวณค่ำระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.2 กรณีที่สอบตกแต่ไม่เรียนซ้ ำ ไม่ให้น ำผลกำรศึกษำและหน่วยกิตมำค ำนวณค่ำ
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
  33.3 กรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนวิชำซ้ ำกับรำยวิชำที่สอบไปแล้ว หรือเรียนวิชำที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่ำ ให้นับหน่วยกิตและค่ำระดับคะแนนเฉพำะรำยวิชำที่ลงทะเบียนครั้ง
แรกเท่ำนั้น 
 ข้อ 34 ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  34.1 มีควำมประพฤติดี 
  34.2 สอบได้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ครบตำมหลักสูตร รวมทั้งรำยวิชำที่สภำมหำวิทยำลัย
ก ำหนดให้มีกำรเรียนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 
  34.3 ได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 
  34.4 หลักสูตรปริญญำตรี (4 ปี) ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 6 ภำคกำรศึกษำปกติ 
ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 14 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลำ หลักสูตรปริญญำตรี (5 ปี) ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 8 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำร
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ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 17 ภำคกำรศึกษำ 17 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ หลักสูตรปริญญำตรี (ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี) ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่ก่อน 10 
ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่ก่อน 20 ภำคกำรศึกษำ 17 ภำค
กำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ 
 ข้อ 35 เมื่อนักศึกษำเรียนได้จ ำนวนหน่วยกิตครบตำมที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจะได้ค่ำ
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรำยวิชำเพ่ิมเพ่ือท ำค่ำระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ 34.5 
 ข้อ 36 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี จะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  36.1 สอบได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยจำกระดับอนุปริญญำ หรือประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง หรือประกำศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
และได้ค่ำระดับคะแนนเฉลี่ยจำกสถำบันเดิม และมหำวิทยำลัยรำชภัฏแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ำ 3.25 แต่
ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 
  36.2 สอบได้ในรำยวิชำใด ๆ ไม่ต่ ำกว่ำ C ตำมระบบค่ำระดับคะแนน หรือไม่ได้ F 
ตำมระบบไม่มีค่ำระดับคะแนน 
  36.3 มีเวลำเรียน หลักสูตรปริญญำตรี (4 ปี) ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่เกิน 8 ภำค
กำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่เกิน 16 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำร
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลำ หลักสูตรปริญญำตรี (5 ปี) ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่เกิน 10 ภำคกำรศึกษำ
ปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่เกิน 20 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลำ หลักสูตรปริญญำตรี (ไม่น้อยกว่ำ 6 ปี) ส ำเร็จกำรศึกษำได้ไม่เกิน 12 ภำคกำรศึกษำ
ปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนเต็มเวลำ และไม่เกิน 20 ภำคกำรศึกษำปกติ ส ำหรับกำรลงทะเบียน
เรียนไม่เต็มเวลำ 
 

  36.4 ไม่มีรำยวิชำที่มีกำรโอนผลกำรเรียนตำมข้อ 28 
 ข้อ 37 กำรประเมินผลกำรศึกษำ 
  37.1 ให้คณะกรรมกำรที่คณะแต่งตั้งพิจำรณำอนุมัติผลกำรศึกษำแต่ละรำยวิชำ 
  37.2 กำรส่งผลกำรเรียน 
   37.2.1 กรณีเป็นภำคกำรศึกษำสุดท้ำยของนักศึกษำผู้สอนจะต้องส่งผลกำร
เรียนภำยใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ำยของกำรสอบปลำยภำค 
   37.2.2 กรณีที่ไม่ใช่ภำคกำรศึกษำสุดท้ำยของนักศึกษำ ผู้สอนจะต้องส่งผล
กำรเรียนภำยใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ำยของกำรสอบปลำยภำค 
 ข้อ 38 กำรข้ึนทะเบียนบัณฑิตและกำรขออนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำ 
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  38.1 ให้นักศึกษำยื่นค ำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อกองบริกำรกำรศึกษำ ตำม
ขั้นตอนและเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด พร้อมทั้งต้องช ำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด 
  38.2 นักศึกษำที่ขออนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องไม่มีพันธะด้ำนหนี้สินใด ๆ ต่อ
มหำวิทยำลัยและเป็นผู้ที่มีควำมประพฤติไม่ขัดต่อข้อบังคับและระเบียบของมหำวิทยำลัย 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ ๓๙ ในระหว่ำงที่ยังไม่ได้ออกประกำศ ระเบียบ ข้อก ำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดเพ่ือปฏิบัติ
ตำมข้อบังคับนี้ ให้น ำประกำศ ระเบียบ ข้อก ำหนด หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรศึกษำระดับปริญญำ
ตรีที่มีผลบังคับใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้มำใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่ำจะได้มีกำรออกประกำศ ระเบียบ 
ข้อก ำหนด หรือหลักเกณฑ์ ตำมข้อบังคับนี้ 
   ประกำศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2551 
 
 
 
      (ศำสตรำจำรย์ ดร. เสริมศักดิ์   วิศำลำภรณ์) 
            นำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

182 

 



 

 
 

183 



 

 
 

184 

 



 

 
 

185 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

186 

 



 

 
 

187 

 

 



 

 
 

188 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ตำรำงแสดงขอสังเกตของผทูรงคณุวุฒิภำยนอก 

ในกำรวิพำกษหลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตำนนท์ 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1. ควรตรวจสอบจ ำนวนหน่วยกิต ให้ถูกต้อง เป็น 
133 หน่วยกิต หรือ 130 หน่วยกิต 

แก้ไขจ ำนวนหน่วยกิตจำก 132 หน่วยกิต 
เป็น 132 หน่วยกิต 

2. กำรทวนสอบควรเขียนให้สำมำรถวัดได้ ปรับปรุงข้อควำมกำรทวนสอบ 
 ควรมีรำยวิชำที่เป็นเอกลักษณ์ของสำขำวิชำ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เพ่ิมรำยวิชำ  
- กำรพำณิชยอิเล็กทรอนิกส์  
- กำรเป็นผู้ประกอบกำรด้ำนธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
- กำรประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
จัดกำรธุรกิจขนำดย่อม 

3. กำรพิมพ์ ค ำสะกด วรรค ให้ถูกต้อง ด ำเนินกำรแก้ไขตำมที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน ำ 
4. หมวดที่ 7  กำรประกันคุณภำพหลักสูตร ควร

เขียนให้สำมำรถวัดได้ชัดเจน  
แก้ไขหมวดที่ 7 ตำมค ำแนะน ำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 อำจำรย์จตุพร จินิรันดร์ 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 กำรเขียนสถำนกำรณ์ภำยนอกท่ีจ ำเป็นในกำร
พัฒนำหลักสูตร ควรอ้ำงอิง จำกแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 และ
ร่ำงฉบับที่ 12  

ด ำเนินกำรเขียนสถำนกำรณ์ภำยนอกที่
จ ำ เป็ น ในกำรพัฒ นำหลักสู ตร โดยใช้
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 11 และร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิน
และสั งคมแห่ งชำติฉบับที่  12 รวมถึ ง 
ยุทธศำสตร์ของศูนย์อ ำนวยกำรบริหำร
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

2 ควรเพิ่มค ำอธิบำยรำยวิชำเป็นภำษำอังกฤษให้
ครบทุกรำยวิชำ 

เพ่ิมค ำอธิบำยภำษำอังกฤษครบทุกรำยวิชำ 

3 รำยวิชำที่ต่อเนื่องควรระบุวิชำที่ต้องเรียนก่อน
เพ่ือให้เนื้อหำเป็นไปตำมล ำดับที่เหมำะสม 

ปรับปรุงในส่วนของค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ก ำหนดรำยวิชำก่อน หลัง ตำมค ำแนะน ำ 

  



 

 
 

190 

นำยโกศล แสงแก้ว 
ล าดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรมีก ำหนดให้มีรำยวิชำ ที่เน้นทักษะกำร
ปฏิบัติและกำรประยุกต์ใช้ให้มำกขึ้น 
โดยเฉพำะกำรใช้โปรแกรมประยุกต์ทำงธุรกิจ 

 เพ่ิ ม รำย วิ ช ำ  ก ำรป ระยุ ก ต์ ใช้ ระบ บ
สำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรธุรกิจขนำดย่อม 
ในวิชำบังคับ และวิชำโปรแกรมส ำเร็จรูป
ทำงธุรกิจ ในรำยวิชำเลือก   

2 ก ำหนดให้ชัดเจนว่ำรับนักศึกษำโดยวิธีใด  
สอบตรง หรือโควต้ำ 

กำรรับนักศึกษำก ำหนดให้เป็นไปตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

3 ควรเพิ่มรำยวิชำปฏิบัติให้มำกขึ้น เพ่ิมรำยวิชำเน้นกำรปฏิบัติเพ่ือพัฒนำ
นักศึกษำ 
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ภาคผนวก ฎ 
ตำรำงแสดงขอสังเกตและข้อเสนอแนะของสภำวิชำกำร  

ในครำวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2559  
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เม่ือวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

 
ล าดับ ข้อสังเกตุของคณะกรรมการสภาวิชาการ การปรับปรุงแก้ไข 

1 ควรลดจ ำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
เนื่องจำกมีจ ำนวนมำกเกินไป 

ปรับลดจ ำนวนหน่วยกิตเป็น 130 หน่วยกิต  

2 เพ่ิมเติมเนื้อหำวิชำให้มีกำรฝึกปฏิบัติกำรท ำ
วิจัย เพ่ือให้นักศึกษำได้เรียนรู้กำรท ำวิจัยโดย
กำรปฏิบัติจริง 

ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ควรพิจำรณำ
ทบทวนและจัดล ำดับควำมส ำคัญ 

ปรับแก้ไขวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจำก 6 ข้อ 
เป็น 4 ข้อ และเรียบเรียงวัตถุประสงค์ตำมล ำดับ 

4 แก้ไขเอกสำรค ำผิด เครื่องหมำยวรรคตอน 
ตำมท่ีระบุให้แก้ไขในเล่มหลักสูตร 

ปรับแกไ้ขค ำผิด เครื่องหมำยวรรคตอนตำมที่
ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน ำ 

5 จุดด ำในกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำน
ผลกำรเรียนรู้วิชำ ทักษะชีวิตและจิตสำธำรณะ 
ในหมวดศึกษำทั่วไปมีมำกเกินไป  

ไม่สำมำรถปรับได้ เนื่องจำกเป็นมติที่ประชุมของ
มหำวิทยำลัย 

6 วิชำ 3120201 กฏหมำยธุรกิจและสภำพ 
แวดล้อมทำงกฏหมำย ค ำอธิบำยรำยวิชำไมมี่
เนื้อหำเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมทำงกฏหมำย 

ปรับปรุงชื่อวิชำใหม่เป็น กฎหมำยธุรกิจ 

7 ประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตรวจสอบกำรเขียนอ้ำงอิงบรรณำนุกรม   

ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

8 ตำรำงเทียบโอนรำยวิชำ รหัสวิชำยังเป็นของ
หลักสูตรเดิม  

ปรับแก้ไขให้เป็นหลักสูตรใหม่ 

9 พิจำรณำทบทวนกลยุทธกำรสอนทั้ง 5 ด้ำน 
เนื่องจำกไม่สำมำรถวัดได้ 

 แก้ไขกลยุทธกำรสอนให้สอดคล้องกับผลกำร
เรียนรู้ 

10 เพ่ิมเติมอำจำรย์พิเศษเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฏ 
ตำรำงแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตร 

ในครำวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2559 
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ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 

 
ล าดับ ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 จ ำนวนหน่วยกิตในค ำน ำและในโครงสร้ำง
หลักสูตรไม่ตรงกัน 

ปรับปรุงแก้ไขให้ข้อมูลตรงกัน  

2 กำรอ้ำงอิงผลงำนวิชำกำรในประวัติอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ถูกต้อง 

แก้ไขให้เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏยะลำ 

3 ควำมเหมำะสมของค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

แก้ไขค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 ควำมถูกต้องของค ำเช่น อินเตอร์เน็ต ต้องเป็น
อินเทอร์เน็ต และกำรใช้ค ำให้ถูกต้อง 

แก้ไขตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ
หลักสูตร ข้อ 1.2.1 ให้มีกำรประเมินกำรสอน
รำยวิชำผ่ำนระบบออนไลน์ก่อนสอบกลำงภำค 
และก่อนสอบปลำยภำค 

แก้ไขตำมค ำแนะน ำของผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 อำจำรย์พิเศษ เพ่ิมเติมปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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ภาคผนวก ฐ 
ประวัติอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 



 

 
 

196 

 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  บริหำรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                     นำยสุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ        อำจำรย์ 
4. สังกัด                           คณะวิทยำกำรจัดกำร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญำโท มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วท.ม. กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2554 
ปริญญำตรี สถำบันรำชภัฏยะลำ ศศ.บ. กำรจัดกำรทั่วไป(แขนงบัญชี) 2539 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 
 โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ และสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ 

  บันทึกพฤติกรรมและความผิดของนักเรียนโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod.  
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลำ: คณะวิทยำกำรจัดกำร  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ และ ปิยะดำ  มณีนิล  (2556).รายงานการวิจัย  

เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.ยะลำ : คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 

 สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ และ แวซ ำซูดิน แวดอกอ. (2555).รายงานการวิจัย  
  เรื่อง การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏยะลา.ยะลำ : คณะวิทยำกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
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 6.2   บทความ 
  สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ,แวซ ำซูดิน แวดอกอ, ปิยะดำ มณีนิล,อมรเทพ มณีเนียม และ 
    ชินวัจน์ งำมวรรณำกร.(2559).กำรพัฒนำสื่อควำมจริงเสมือนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
    ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะโดยใช้เทคโนโลยีควำมจริงเสมือน. 
    ใน เอกสารการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
    ครั้งที่ 8 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน้ำ 562-569).ภูเก็ต : มหำวิทยำลัยรำชภัฏภเูก็ต. 
  ปิยะดำ มณีนิล,ชมพูนุท ศรีพงษ์,สัสดี ก ำแพงดี และสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ.(2559).ปัญหำและ 
    ควำมต้องกำรเพ่ือกำรพัฒนำกลุ่ม กะลำมะพร้ำวบ้ำนท่ำสำป ต ำบลท่ำสำป  
    จังหวัดยะลำ.ใน เอกสารการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานระดับชาติมหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 8 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559.(หน้ำ 47-51).ภูเก็ต :  
    สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต. 

โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ และ แวซ ำซูดิน แวดอกอ. (2559).พัฒนำระบบต้นแบบ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนำดย่อมและสินค้ำ OTOP ใน 3 จังหวัด
ชำยแดนใต้.ใน เอกสารการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งท่ี 1 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559.(หน้ำ 1-10).นครสวรรค์ : 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์.  

 นันทรัตน์  นำมบุรี , ฐำนกุล  กุฏิภักดี ,ธีรยุทธ มูเล็ง , สันติ อำรักษณ์คุณำกร และ  
   สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ.(2558).ปัจจัยเชิงสำเหตุที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 
   อุตสำหกรรมน้ ำมันปำล์มในประเทศไทย.ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558.(หน้ำ 1-10). 
   กรุงเทพฯ : มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์.  
 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ.(2559).ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ,ยะลำ : คณะวิทยำกำรจัดกำร  
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญำตรี    
 ชื่อวิชำ กำรจัดกำรงำนเลขำนุกำรและธุรกำรด้วยคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) นก. 

ชื่อวิชำ เทคโนโลยีสำรสนเทศมัลติมีเดีย  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรธุรกิจ  3(3-0-6) นก. 
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ชื่อวิชำ โปรแกรมส ำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องำนธุรกิจ  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ  ปฏิบัติกำรประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ  กำรวิจัยทำงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ  กำรจัดระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำรข้อมูลธุรกิจ  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ  โปรแกรมเว็บและฐำนข้อมูลบนเว็บ    3(2-2-5) นก. 
 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
           ไม่มี 
 
 
 

                                                  (ลงชื่อ) ....................................................... เจำ้ของประวัติ 
                                                                (นำยสุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหำรธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. ช่ือ – สกุล        นำงสำวกนกวรรณ  กำญจนธำนี   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อำจำรย์ 
4. สังกัด              คณะวิทยำกำรจัดกำร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญำเอก มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ปร.ด. กำรจัดกำร 2557 
ปริญญำโท มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ วท.ม. กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2549 
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วท.บ. สถิติ 2543 

 

6. ผลงานทางวิชาการ  
6.1  งานวิจัย 

กนกวรรณ กำญจนธำนี, นิมำรูนี หะยีวำเงำะ, สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ และปิยะดำ มณีนิล.(2559).  
รายงานการวิจัย เรื่อง อัตลักษณ์นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กำญจนธำนี, ปวีณำ เจะอำรง และรุซณ ีซูสำรอ.(2558).รายงานการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์.ยะลำ  : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 

6.2   บทความ 
กนกวรรณ กำญจนธำนี,ณัฐธิดำ สุวรรณโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2558). กำรพัฒนำหลักสูตร

ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมตั้งใจใชกำรตลำดอิเล็กทรอนิกส ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดยอม ในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต .วารสารครุพิบูล.1(2): 96-109. 
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กนกวรรณกำญจนธำนี ณัฐธิดำ สุวรรณโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2558). ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกำรพัฒนำควำมตั้งใจใช้กำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับธุรกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของประเทศไทย.วารสาร
วิทยาการจัดการ.32(2) : 59-87  

กนกวรรณ กำญจนธำนี. (2558).อิทธิพลของปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอกต่อกำรยอมรับ
กำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในสำมจังหวัด
ชำยแดน ภำคใต้ .ในเอกสารการงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.วันที่ 18 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 
2558 (หน้ำ 398-409).ชลบุร ี: มหำวิทยำลัยบูรพำ. 

Kanchanatanee, K., Suwanno, N., &Jarernvongrayab, A. (2014).Factors Affecting the Intention to use 
E-Marketing of Small and Medium Sized Businesses in the Three Southern Border 
Provinces of thailand. International Jornal of business and Social Science, 5(7) :            
(pp. 139-144)    

Kanchanatanee, K., Suwanno, N., &Jarernvongrayab, A. (2013).Factors Affecting 
E-marketing Adoption by Small and Medium Sized Enterprises in 
Thailand.Paper presented at the The 6th Silpakorn University 
International conference on Academic Research and Creative 
Arts: Integration of Art and Science 18th July 2015 (pp. OE41 –OE48). Bangkok: 
Silpakorn University 

กนกวรรณ กำญจนธำนี,ณัฐธิดำ สุวรรณโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2556). กำรใช้ตัวแบบ
กำรยอมรับเทคโนโลยีเพ่ือศึกษำผลกระทบของอิทธิพลทำงสังคมท่ีมีต่อกำรยอมรับ
กำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม.ใน เอกสารการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 (หน้ำ739-752).สงขลำ  : มหำวิทยำลัย สงขลำ
นครินทร์.  

กนกวรรณ กำญจนธำนี ณัฐธิดำ, สุวรรณโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2555). ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อกำรยอมรับกำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและ 
ขนำดย่อม.ใน เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ 
ครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 26 พฤษภำคม พ.ศ. 2555  
(หน้ำ 434-444). สงขลำ: มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์. 
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 กนกวรรณ กำญจนธำนี ณัฐธิดำ, สุวรรณโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2555). อิทธิพลของ
ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมที่มีต่อกำรยอมรับกำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ของ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในประเทศไทย.วารสารสหวิทยาการวิจัย 
ฉบับบัณฑิตศึกษา.1(2) : 55-62   

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

    ไม่มี 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญำตรี    

 ชื่อวิชำ กำรจัดกำรงำนเลขำนุกำรและธุรกำรด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรจัดกำรธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ ระบบสำรสนเทศ เพ่ือกำรจัดกำร    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ ระบบข้อมูลเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ  กำรจัดระบบเครือข่ำยและกำรสื่อสำรข้อมูลธุรกิจ  3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชำ  กำรบริหำรงำนส ำนักงำน     3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ สัมมนำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์    3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ สัมมนำปัญหำกำรจัดกำร      3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ จริยธรรมทำงธุรกิจ     3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน   3(3-0-6) นก. 

  ชื่อวิชำ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรธุรกิจ   3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชำ ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชำ สัมมนำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     2(1-2-3) นก. 
  ชื่อวิชำ มนุษยส์ัมพันธ์ในองค์กำร     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชำ โครงงำนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1     3(3-0-6) นก. 
  ชื่อวิชำ สถิติประยุกต์เชิงธุรกิจ      3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชำ กำรใช้สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ     3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชำ กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชำ จริยธรรมและควำมม่ังคงของระบบสำรสนเทศ   3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชำ กำรจัดกำรธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) นก. 

  ชื่อวิชำ โปรแกรมส ำเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพ่ืองำนธุรกิจ  3(2-2-5) นก. 
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  ชื่อวิชำ ควำมปลอดภัยด้ำนระบบสำรสนเทศ   3(2-2-5) นก. 
  ชื่อวิชำ กำรเขียนแผนธุรกิจ     3(2-2-5) นก. 
 7.1.2 ระดับปริญญำโท 
  ชื่อวิชำ กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ   3(2-2-5) นก. 
 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
                                                  (ลงชื่อ) ........................................................ เจำ้ของประวัติ 
                                                             (นำงสำวกนกวรรณ  กำญจนธำนี) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 

1.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหำรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2. ช่ือ – สกุล    นำงสำวนิมำรูนี  หะยีวำเงำะ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ  อำจำรย์         
4. สังกัด                     คณะวิทยำกำรจัดกำร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญำเอก มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำพระนครเหนือ 
ปร.ด เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ 
2557 

ปริญญำโท มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ำพระนครเหนือ 

ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2549 

ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษำ 2546 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 

นิมำรูนี  หะยีวำเงำะ.(2558).รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาบนระบบ
คลาวด์คอมพิวติ้งส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี..ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏยะลำ. 

นิมำรูนี หะยีวำเงำะ และคณะ. (2553).รายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
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กูมัจดี ยำมิรูเด็ง, เอกภักดิ์ มีชัย และนิมำรูนี หะยีวำเงำะ. (2551). รายงานการวิจัยเรื่อง 
การตอบรับจากภาคประชาชนต่อการจัดตั้งศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลำ : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

 
 6.2   บทความ  

นิมำรูนี  หะยีวำเงำะ และณมน  จีรังสุวรรณ. (2558).รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถภำพ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขตภูมิศำสตร์
ภำคใต้.วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 

   26(2) : 53-66                                 
นิมำรูนี  หะยีวำเงำะ และณมน  จีรังสุวรรณ. (2556). กำรวิเครำะห์ช่องว่ำงด้ำน

ควำมสำมำรถไอซีทีส ำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.วารสาร
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.24(1) : 81-98 

Nimarunee  Hayeewanagh and NamonJeerungsuwan. (2013).  Human 
Performance Technology in ICT of Thai  Higher Education 
Lecturers.  The Asian Conference on Society, Education and 
Technology 2013.  Osaka Japan 23-27 October 2013 

  นิมำรูนี  หะยีวำเงำะ และคณะ . (2555).เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
   ตำมอัธยำศัยในสังคมพหุวัฒนธรรม. วารสารศึกษาศาสตรห์าวิทยาลัย 
   สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี.23(3) : 19-31 

 
 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  นิมำรูนี  หะยีวำเงำะ.(2552).เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดีย.ยะลำ : คณะวิทยำกำรจัดกำร 
     มหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญำตรี    

ชื่อวิชำ เทคโนโลยีสำรสนเทศมัลติมีเดีย  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรธุรกิจ  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรวำงระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์                              3(2-2-5) นก. 
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ชื่อวิชำ โปรแกรมส ำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องำนธุรกิจ  3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  3(3-0-6) นก. 
 ชื่อวิชำ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์         3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์         3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ จิตวิทยำธุรกิจ         3(3-0-6) นก. 
 
 7.1.2 ระดับปริญญาโท 
  ไม่มี 
 
     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 

ไม่มี 
   
 
 

ลงชื่อ .................................................... เจ้ำของประวัติ 
       (นำงสำวนิมำรูนี  หะยีวำเงำะ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

1.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหำรธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2. ช่ือ – สกุล                   นำยโซฟีร์  หะยียูโซ๊ะ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ       อำจำรย์ 
4. สังกัด                         คณะวิทยำกำรจัดกำร 
5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญำโท Universiti Utara Malaysia,

ประเทศมำเลเซีย 
M.SC. Information Technology  2546 

ปริญญำตรี สถำบันรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี วท.บ วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 2541 
 

6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 
 โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ และสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ (2557). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ 

  บันทึกพฤติกรรมและความผิดของนักเรียนโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Andriod.  
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลำ:มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ, โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ และปิยะดำ  มณีนิล  (2556).รายงานการวิจัย  

เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.ยะลำ : คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 

 สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ, โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ และแวซ ำซูดิน แวดอกอ. (2555).รายงานการวิจัย  
  เรื่อง การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏยะลา.ยะลำ : คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
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ลิลลำ อดุลยศำสน์ และโซฟีร์ หะยียโูซ๊ะ. (2554). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสที่เน้นทักษะการเชื่อมโยง ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผ่านระบบ ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) ส าหรับ
โรงเรียนที่ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.ยะลำ :  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 

 

   6.2   บทความ   
  โซฟีร์ หะยียโูซ๊ะ, อุษณีย์ พรหมศรียำ, รำเชษฐ์ หีมสหุร,ี สัสดี ก ำแพงด,ี ซูซัน หำมะ และอับบ๊ำส พำลีเขตต์. 
    (2559).กำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในวิชำแกนของนักศึกษำ 
    ปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ.ใน เอกสารการประชุม 
    วิชาการน าเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ครั้งท่ี 8  
    วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน้ำ 924-930).ภูเก็ต : มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต  

โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ, สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ และแวซ ำซูดิน แวดอกอ. (2559).พัฒนำระบบต้นแบบ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนำดย่อมและสินค้ำ OTOP ใน 3 จังหวัด
ชำยแดนใต้.ใน เอกสารการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งท่ี 1 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559.(หน้ำ 1-10).นครสวรรค์ : 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์.  

 

   6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญำตรี    4   ปี  

ชื่อวิชำ ระบบฐำนข้อมูล       3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชำ กำรพัฒนำเว็บเพจ       3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชำ กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชำ กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2    3(2-2-5) นก. 

 ชื่อวิชำ กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ   3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชำ  กำรบริหำรโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ    3(2-2-5) นก. 
ชื่อวิชำ  กำรโปรแกรมเว็บและฐำนข้อมูลบนเว็บ    3(2-2-5) นก. 
 



 

 
 

208 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
   ไม่มี 
 
 
                                                  (ลงชื่อ) ....................................................... เจำ้ของประวัติ 
                                                                  (นำยโซฟีร์  หะยียูโซ๊ะ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
------------------------------------------------------------------ 

 

1.อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหำรธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2. ช่ือ – สกุล                     นำยแวซ ำซูดิน แวดอกอ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ        อำจำรย์ 
4. สังกัด                           คณะวิทยำกำรจัดกำร 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญำโท มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วท.ม. กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2552 
ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วท.บ. เทคโนโลยีสำรสนเทศ 2548 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย 

 สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ, โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ และแวซ ำซูดิน แวดอกอ. (2555).รายงานการวิจัย  
  เรื่อง การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏยะลา.ยะลำ : คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
พิเชษฐ เพียรเจริญอ ำนำจ, สุคนเขตร์, แวซ ำซูดิน แวดอกอ และร้อยต ำรวจโทมนูญทองขำว. 

(2554).รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยมูเดิ้ลใน
โรงเรียนสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 44. โครงการพัฒนา
อาจารย์และบุคคลากรส าหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชาดแดนภาคใต้.กรุงเทพฯ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ. 
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   6.2   บทความ 
  สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ, แวซ ำซูดิน แวดอกอ, ปิยะดำ มณีนิล, อมรเทพ มณีเนียม และ 
    ชินวัจน์ งำมวรรณำกร.(2559).กำรพัฒนำสื่อควำมจริงเสมือนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 
    ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะโดยใช้เทคโนโลยีควำมจริงเสมือน. 
    ใน เอกสารการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
    ครั้งที่ 8 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (หน้ำ 562-569).ภูเก็ต : มหำวิทยำลัยรำชภัฏภเูก็ต. 

โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ และแวซ ำซูดิน แวดอกอ. (2559).พัฒนำระบบต้นแบบ
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนธุรกิจขนำดย่อมและสินค้ำ OTOP ใน 3 จังหวัด
ชำยแดนใต้.ใน เอกสารการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งท่ี 1 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559.(หน้ำ 1-10).นครสวรรค์ : 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์.  

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
 7.1.1 ระดับปริญญำตรี4 ปี  
 ชื่อวิชำ กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ ขั้นตอนวิธีและโครงสร้ำงข้อมูล   3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ 3(2-2-5) นก. 
 ชื่อวิชำ กำรสื่อสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) นก.  
 7.1.2 ระดับปริญญำโท 
  ไม่มี 
 

     7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
             ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  (ลงชื่อ) ....................................................... เจำ้ของประวัติ 
                                                                (นำยแวซ ำซูดิน แวดอกอ) 


