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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Business Computer 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
  ชื่อย่อ (ไทย)    บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Business Administration (Business Computer) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  B.B.A. (Business Computer) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
   - ไม่มี  
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

 ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

              รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

 ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2555 
 6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป   
 6.3 คณะกรรมการคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 
  วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
 6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัตใินการประชุม  
  ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัตหิลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 4/2559                       
 วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม  ศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8.2  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
8.3  นักเขียนโปรแกรม 
8.4  ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ 
8.5  นักพัฒนาเว็บไซต์ 
8.6  ผู้ดูแลระบบ 
8.7  ผู้จัดการฐานข้อมูล 
8.8  นักออกแบบงานกราฟิก 
8.9  ธุรกิจส่วนตัว 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
1 นายมนตรี ใจแน่น 

 
อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

ทางการศึกษา แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
 
 

2551 
2 นายเมธี มธุรส อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2558 
2545 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
1 นายชัยรัตน์  ขันแก้ว อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ)   
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม ่

2549 
 

2545 
2 นายวันชัย เพ็งวัน อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

2552 
2544 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
อ้างอิงตามที่กรอบนโยบายสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 – 2563 (National ICT Policy 
Framework 2011-2020: ICT2020) ฉบับได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2554 ได้ระบุถึง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพ่ือการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาด้าน ICT ของประไทยในระยะ 10 ปี และรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ของโลก และให้
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน น าไปใช้เป็นแนวทางจัดท าแผนพัฒนาด้าน ICT ต่อไปโดยมีสาระส าคัญของกรอบ
นโยบาย 6 ด้านดังนี้ 

11.1.1 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ Broadband ให้มีความเร็วสูง สร้างความสามารถใน
การมี การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานบนบริการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Devices) 

11 .1 .2  สร้ างท รัพยากรมนุ ษย์ที่ มี  ICT Literacy, Information Literacy และ Media 
Literacy 

11.1.3 ส่งเสริมนวัตกรรมบริการโดยบูรณการ ICT ในการคิด ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจฐานบริการและฐานความคิดสร้างสรรค์ 

11.1.4 การใช้ประโยชน์จาก Social Media เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการและเรียนลัดในกระบวนการสร้างนวัตกรรม 

11.1.5 การใช้ ICT ในการจัดการข้อมูลและต่อยอดความรู้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ของประเทศ 
ตลอดจนการวางแผนและคาดการณ์อนาคต 

11.1.6 การใช้ทรัพยากรร่วม เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและลดการท าลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
พลังงานต้องพิจารณาร่วมกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งสู่การเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียนตลอดจนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ต้องการสร้างอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา คือ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น อีกด้วย 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึง

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
ทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาด
สินค้าเพ่ือสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พ้ืนบ้าน สถานที่
ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มา
สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและ
ทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกัน การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการแพร่ขยายของข้อมูล
ข่าวสารที่ไร้พรมแดน ท าให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่าง
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ล าบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติด
ในหลากหลายรูปแบบ จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในการผลิตซอฟต์แวร์รวมทั้ง
การเผยแพร่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มวัยก าลังศึกษา 

การส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นกลไกด้านหนึ่ งของการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และ
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดีให้
พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้
เนื่องจากปัจจุบันสังคมโลกาภิวัติเปิดโอกาสให้นักคอมพิวเตอร์ได้ท างานกับบริษัทข้ามชาติ หรือมีโอกาสไป
ท า งานต่างประเทศมากขึ้น หลักสูตรจึงควรฝึกทักษะการสื่อสารด้ านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและท างานได้กับ
คนทุกชาติ ทุกที่ ทั่วโลก 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี พ.ศ 2559 ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีบางองค์ความรู้ที่จ าเป็นทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจที่ยังขาดไป อีกทั้งองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรเดิม ดังนั้น
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจเดิมอาจจะยังไม่สามารถผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของแผนพัฒนา
ของประเทศได้ดีเท่าที่ควร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานของประเทศ และทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะการโลกปัจจุบัน 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย

มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีงานท า สร้างการท าวิจัยขั้นพ้ืนฐาน สร้างทัศนคติเชิงบวก สร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น สร้างเครือข่าย (Networking) ร่วมกับภาคเอกชนให้มาช่วยเสริมในการ
สร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ 
มหาวิทยาลัยเป็นที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถิ่น  และมีคุณภาพสู่อาเซียน อีกทั้งยังเป็นภาระหนึ่งของ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีไว้ ดังนี้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดิสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 

 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุ
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ศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และคณะครุศาสตร์ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ  กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ  ส่วนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือ สหกิจศึกษาด าเนินการโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได ้

13.3 การบริหารจัดการ 
ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วยประธานสาขาวิชา และอาจารย์

ประจ าหลักสูตรซึ่งท างานประสานกับคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการวิชาการคณะฯ รวมทั้ง
สาขาวิชาอ่ืนที่ให้บริการการสอน และสาขาวิชาอ่ืนที่รับบริการการสอนจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
และด าเนินงานด้านวิชาการให้อยู่ภายใต้แผนงาน เพ่ือให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิ  ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง 
และประกาศของมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา   

 มุ่งศึกษาค้นคว้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมธุรกิจ เป็นคนดีมีคุณธรรม 
1.2 ความส าคัญ 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการด าเนินธุรกิจสู่สังคม 

อย่างมีคุณค่า สนองความต้องการท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 
และเป็นผู้มีวินัย มีความมานะ อดทน บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้างศักยภาพในการ

ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม  อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิต ศึกษา ค้นคว้า น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือน าไปใช้ในการ

ด าเนินงานและแก้ปัญหา 
3) ผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในท้องถิ่นและชุมชน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับ
จากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 
2.1 แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1) ปรับปรุงหลักสูตรคอมพิวเตอร์
ธุรกิจให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 ก าหนด 

1) พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
(ACM/IEEE) ที่ทันสมัย 
2) ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 
3) เชิญผู้ เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 
 
 

1) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
2) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างาน 
โดยเฉลี่ยในระดับดี 

2) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

1) ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

1) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 
2) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ใ น ด้ า น ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้ 
ความสามารถในการท างาน 
โดยเฉลี่ยในระดับด ี

3) พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
ส อ น แ ล ะบ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ให้ มี
ประสบการณ์จากการน าความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจไปปฏิบัติงานจริง 

1) สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

1) ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค  ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1 
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
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 อาจจัดให้ มี การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดู ร้อน  โดยได้ความเห็ นชอบจากคณ ะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่  1 เดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาที่  2  เดือนมกราคม - เมษายน 
 ภาคฤดูร้อน           เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

 2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  ขาดทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และด้านการค านวณ ที่เพียงพอต่อการเรียนสาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวมทั้งทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดหลักสูตรอบรมเสริมภาษาอังกฤษ และการค านวณ ให้นักศึกษาในระหว่างภาค
การศึกษา 
 2.4.2 ให้อาจารย์จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่มีกระบวนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  ในที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 

   นอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
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ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 

 2.6  งบประมาณตามแผน 
     รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ      
    ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  52,000 104,000 156,000 208,000 208,000 
    ทุนการศึกษา - - - - - 
    รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

304,000 608,000 912,000 1,216,000 1,216,000 

รวม (ก) 356,000 712,000 1,068,000 1,424,000 1,424,000 
ข. งบลงทุน           
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวม (ก + ข) 356,000 712,000 1,068,000 1,424,000 1,424,000 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

       แบบชั้นเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ

ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า   136    หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30     หน่วยกิต 

  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
  2.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

  3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
  4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า    6      หน่วยกิต 
  5. เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่ม 1-4  ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 100    หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาแกน       30  หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาบังคับ      45  หน่วยกิต 
 2.1 ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  15  หน่วยกิต 
 2.2 เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์     12  หน่วยกิต 
 2.3 เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์      9  หน่วยกิต 
 2.4 โครงสร้างพื้นฐานของระบบ      6  หน่วยกิต 
 2.5 ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์     3  หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      7   หน่วยกิต 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.1.3. รายวิชา    
 (1)  รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ ด้วยตัวเลข
รหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 

 2 3 4 5 6 7 1 
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                                                                              ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                
                                                                              ลักษณะเนื้อหา   
                                                                              
                                                                               
 
 
  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

กรณีการปรับปรุงรายวิชา 
ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิตเหมือนเดิม และเนื้อหาสาระเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 1 ใน 4 ให้ใช้รหัส

เดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อวิชา หรือปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต หรือเนื้อหาสาระเปลี่ยนแปลงเกิน 1 ใน 
4 ให้ก าหนดรหัสวิชาใหม่ (ไม่ให้ซ้ ากับรหัสวิชาเดิม) 

การก าหนดกลุ่มวิชาและตัวเลขประจ าสาขาวิชา ในระบบ รหัสรายวิชาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กลุ่มวิชาการศึกษา 
100 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ 
116 สาขาวิชาพลศึกษา 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
154 สาขาวิชาภาษาไทย 
155 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
163 สาขาวิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
350 สาขาวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
352 สาขาวิชาการบัญชี 
353 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
354  สาขาวิชาการตลาด 
356 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
359 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
360 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
409 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
412 สาขาคอมพิวเตอร์ 
การก าหนดลักษณะเนื้อหาในระบบรหัสรายวิชาใช้ยึดแนวตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา

ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552  

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
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ขอบเขตความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนทั้งด้านทฤษฎีและการประยุกต์ 
ซ่ึ งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตาม The Association for Computing Machinery (ACM), The 
Association for Information Systems (AIS) แ ล ะ  The Institute of Electrical and Electronics 
Engineer – Computer Society (IEEE-CS) แบ่งได้ ดังนี้ 

1 ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
2 เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
3 เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
4 โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
5 ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (2) ชื่อรายวิชา 
          1. ให้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต 

บังคับเรียน  6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                           ไม่น้อยกว่า  3   หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Usage Skills 
3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
Purposes 

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

 
 
 

 

           1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
Human Behavior and Self-Development 

3(3-0-6) 

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

1100215  ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Art of 
Socializing 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
3(3-0-6) 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 
 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
Business Initiation 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

 
 
 
           1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

               และให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 –1.4 จ านวน              ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  
Conservation  

3(3-0-6) 

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 

Agriculture in Daily Life 
3(3-0-6) 

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า100 หน่วยกิต 
 

  2.1 กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 30 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

Business English 1 
3(3-0-6) 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3(3-0-6) 

3521103 หลักการบัญชี 
Principles of Accounting 

3(2-2-5) 

3531101 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 
Tax and Business Laws 

3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

3561101 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

3584901 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพ่ือการวิจัย 
Business Research Methodology and Statistics 

3(3-0-6) 

3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economies 

3(3-0-6) 
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  2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้   45  หน่วยกิต  
 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1. กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15 นก. 
3602102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 

Management Information System in Business 
3(2-2-5) 

3603108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ 
System Analysis and Design for Business 

3(2-2-5) 

3603109 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Information System Security for Business 

3(2-2-5) 

3604102 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
Project in Business Computer 1 

3(2-2-5) 

3604103 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 
Project in Business Computer 2 

3(2-2-5) 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 นก. 
3601204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

Information Technology in Business 
3(2-2-5) 

3602207 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
Database and Application in Business 

3(2-2-5) 

3602208 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Mathematics for Business Computer 

3(2-2-5) 

3603206 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 นก. 
3601302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Principle of Computer Programming 
3(2-2-5) 

3602302 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีส าหรับการประยุกต์ใช้
ในงานธุรกิจ 
Data Structure and Algorithms for Application 
Business 

3(2-2-5) 

3603302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
Web Programming 

3(2-2-5) 

4. กลุ่มวิชาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 นก. 
3602401 เว็บเทคโนโลยี 

Web Technology 
3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
3603403 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลส าหรับธุรกิจ 

Network System and Data Communication for 
Business 

3(2-2-5) 

5. กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 นก. 
3602501 การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

Operating System Installation and 
Management 

3(2-2-5) 

  
 
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
3543101 การจัดการการตลาด 

Marketing Management 
3(3-0-6) 

3602209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิก 
Computer for Graphic Design 

3(2-2-5) 

3603101 สังคมเครือข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Online Social Network and Ethic in Profession 

3(2-2-5) 

3603102 การจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Management in Information Technology 

3(3–0–6) 

3603104 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
Data Analysis for Business 

3(2-2-5) 

3603105 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโซ่อุปทาน 
Information Systems for Supply Chain 
Management 

3(2–2–5) 

3603110 การบริหารโครงการซอท์ฟแวร์ทางธุรกิจ 
Business Software Project Management 

3(2-2-5) 

3603207 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
Multimedia Technology 

3(2-2-5) 

3603208 การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในงานธุรกิจ 
Open Source Software in Business 

3(2-2-5) 

3603209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิกข้ันสูง 
Computer for Advance Graphic Design 

3(2-2-5) 

3603210 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Special Topic in Business Computer 

3(2-2-5) 

3603211 คลังข้อมูลทางธุรกิจ 
Data Warehouse for Business 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
3603212 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น 

Business Intelligence System 
3(2-2-5) 

3603213 การค้นคืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

3(2-2-5) 

3603303 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ 
Applying Computer for Business 

3(2-2-5) 

3603304 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในงานธุรกิจ 
Object Oriented Programming 

3(2-2-5) 

3603305 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลส าหรับงานธุรกิจ 
Visual Programming for Business 

3(2-2-5) 

3603306 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

3(2-2-5) 

3603307 โปรแกรมภาษาจาวา  
Java Programming 

3(2-2-5) 

3603308 ภาษาโปรแกรม 
Programming Languages 

3(2-2-5) 

3603309 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
Advance Computer Programming 

3(2-2-5) 

3603310 ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส  
XML and Web Service 

3(2-2-5) 

3603902 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Seminar in Business Computer 

3(2-2-5) 

 
 2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ   7   หนวยกิต 
   หรือสหกิจศึกษา  
 แผนให้เลือกเรียนจากแผนฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือแผนสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
3604801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
Preparation for Professional Experience in 
Business Computer  

2(90) 

3604802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Professional Experience in Business Computer  

5(450) 

 แผนสหกิจศึกษา 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา  1(45) 
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Cooperative Education Preparation 
3503802 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(540) 

 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 

              ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่
ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.4 แผนการศึกษา  

   
ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3601204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
3602208 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 

ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
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xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
3521103 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
3561101 องค์กรและการจัดการ 3(3-0-6) 
3601301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  1 

 
 

ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
3602101 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
3602205 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
3602401 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

รหสัวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป  3(x-x-x) 
3531101 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) 
3602204 การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
3602301 โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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 รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
3584901 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
3603106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
3603301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
3603402 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3604102 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
3604201 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
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แผนสหกิจศึกษา 
ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(2-2-5) 
3603107 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
3604103 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3503802 สหกิจศึกษา 6 (540) 

 รวม 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 3(2-2-5) 
3603107 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
3604103 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
3604801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 
2(90) 

 รวม 17 หน่วยกิต 
 
 

ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
3604802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5(450) 

 รวม 5 หน่วยกิต 
 
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
      ดูรายละเอียดในภาคผนวก  ก
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
1* นายมนตรี ใจแน่น 

 
อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

ทางการศึกษา แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
 
 

2551 
2* นายเมธี มธุรส อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2558 
2545 

3 นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์ 
 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 
2553 

4 นางสาวชลธิชา แสงงาม 
 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
2543 

5 นายจักรพันธ์ หวาจ้อย 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.บ. (ไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
2550 

6 นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์ 
 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2552 
2548 
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(2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
1* นายชัยรัตน์  ขันแก้ว อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ)   
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 

2549 
2545 

2* นายวันชัย เพ็งวัน อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

2552 
2544 

3 นางสาวศุภมาส ผกากาศ อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
ทางการศึกษา แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 
 
 

2551 
4 นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2548 
 

2543 

5 นางสาวทิพย์หทัย  ทองธรรมชาติ อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2555 
2552 

 
หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
1 นายมนตรี ใจแน่น 

 
อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

ทางการศึกษา แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
 
 

2551 
2 นายเมธี มธุรส อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2558 
2545 

3 นางสาวชลธิชา แสงงาม 
 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2552 
2543 

4 นายฉัตรชัย อินทรประพันธ์ 
 

อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 
2553 

5 นายจักรพันธ์ หวาจ้อย 
 

อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วศ.บ. (ไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
2550 

6 นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์ 
 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2552 
2548 

7 นายชัยรัตน์  ขันแก้ว อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ)   
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ 

2549 
2545 

8 นายวันชัย เพ็งวัน อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

2552 
2544 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
9 นางสาวศุภมาส ผกากาศ อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร

ทางการศึกษา แขนง
คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 
 
 

2551 
10 นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2548 
 

2543 

11 นางสาวทิพย์หทัย  ทองธรรมชาติ อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2555 
2552 

12 นายจิระ  ประสพธรรม อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
ศศ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลยัเกริก 
สถาบนัราชภัฏเทพสตรี 

2553 
2543 

13 นายชูเกียรติ  เนื้อไม้ 
 

อาจารย ์ บธ.ม.(การตลาด) 
คอ.บ.(เทคโนโลยีการวัดคุมทาง
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2551 
2547 

14 น.ส.อิสรีย์  ด่อนคร้าม 
 

ผศ. บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2545 
2536 

15 นางถมรัตน์  เงนิทอง 
 

ผศ. บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(การตลาด) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิทยาลัยเกริก 

2543 
2529 

16 นางเพชรา  บุดสีทา ผศ. ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและ 
การพัฒนา) 
กศ.ม.(การวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2555 
 

2546 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
การศึกษา) 
บธ.บ. (การตลาด) 

 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2526 

17 นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน 
 

อาจารย ์ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
นศ.บ.(การจัดการสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

2544 
2540 

18 นางราตรี  สิทธิพงษ ์
 

ผศ. วท.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกกรณ์) 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การคลัง) 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2544 
2527 

19 นายอนุ ธชัยะพงษ ์ ผศ. บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
วท.บ.(การบัญชี) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเกษตร 

2544 
2526 

20 นางเพ็ญศรี อินทร์จันทร ์ ผศ. ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและ 
การพัฒนา) 
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

2555 
 

2541 
2534 

21 น.ส.วรภรณ์  โพธิ์เงิน 
  

ผศ. บธ.ม.(บัญชีการเงิน) 
บช.บ.(บัญชีการเงิน) 

มหาวิทยาลยัเกษตร 
วิทยาลัยหอการค้า 

2535 
2524 

22 น.ส.ลักขณา ด่อนคร้าม อาจารย ์ บช.ม.(การบัญชี) 
บช.บ.(การบัญช)ี 

มหาวิทยาลยัพายัพ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2551 
2546 

23 น.ส.ศิริพร โสมค าภา อาจารย ์ บธ.ม.(การเงิน)  
บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร) 

มหาวิทยาลยัภาคกลาง 
มหาวิทยาลยัพายัพ 

2552 
2547 

24 น.ส.อนุธิดา  จันที  
 

อาจารย ์ บธ.ม.(การเงิน) 
บธ .บ.  (การเงินการธนาคาร) 

มหาวิทยาลยัภาคกลาง 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2552 
2540 

25 นางพัตราภรณ์  อารีเอ้ือ 
 

อาจารย ์ บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

2546 
2538 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
26 น.ส.ชญาน์นนัท์ ศิริกิจเสถียร อาจารย ์ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2553 
2543 

27 น.ส.วีรวรรณ แจ้งโม ้ อาจารย ์ วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2557 
2552 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
จากผลการส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิช า
สหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่
กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพแทนได้ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
 4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4.1.2 ด้านความรู้ 
 1) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
 2) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม

ข้อก าหนด 
 3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการ

น าไปประยุกต ์
 4) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
 5) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
 2) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
 3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 
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 2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
4.2 ช่วงเวลา 

1) วิชาสหกิจศึกษา ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 
2) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ของชั้น

ปีที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

1) รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน
เต็มเวลา และมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 

2) รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
หรือจ านวน 16 สัปดาห์ 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ไม่มี 
  
 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

  ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่มหาวิทยาลัย 
คณะ หรือสาขาวิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมี
ความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับสูง ในแต่ละคุณลักษณะ
ดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น 

 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท า

หน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 

การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การใช้สินค้ามีลิขสิทธิ์ ไม่
ลอกเลียนแบบผลงานผู้อ่ืน การประกอบวิชาชีพที่
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม 

(2) มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 

การมอบหมายงานในวิชาที่ต้องอาศัยความรู้ทาง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาประกอบการด าเนินงาน 

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ การท ากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
พัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนา
งานและพัฒนาสังคม 

เช่น การน าเสนอผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน โครงงานแนว
ใหม ่

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบ
วงจร  
การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะ
การบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

การท างานเป็นทีม การท าโครงงานในวิชาเรียน 

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

การมอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และการน าเสนอผลงานที่ได้ศึกษา 

(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้ดี 

การท ากิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี เช่น 
การรับส่งข้อความผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(8) มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหา
ขององค์กรหรือบุคคลตามข้อก าหนด ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการท างาน 

มอบหมายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ระบบ หรือน า
เทคโน โลยี ม าใช้ ให้ เห มาะสมกับ งาน  โดย ใช้
กรณีศึกษาจากสถานประกอบการจริง 

(9) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 
และสั งคม  รวมทั้ งป ระเด็นทางด้ าน
กฏหมายและจริยธรรม 

การมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติในการดูแลและ
ป้ อ งกั น ความป ลอดภั ยของระบ บ เครือ ข่ าย
คอมพิวเตอร์ 

(10) มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร 

การมอบหมายงานให้ศึกษาและออกแบบระบบ
สารสนเทศในองค์กร 

(11) มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศ
ในองค์กร 

การสอดแทรกเนื้อหาและกิจกรรมในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในองค์กร 

(12) มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม
ขนาดเล็กเพ่ือใช้งานได้ 

การมอบหมายงานให้ศึกษาและออกแบบระบบ
สารสนเทศในองค์กรเป็นโครงงานทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      1.1 ให้ความส าคัญในวินัยการ 
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลา

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 การขานชื่อ การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
   1.2 มีระเบียบวินัย อดทน 
ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1 .3 มี ความ เสี ยสละมี จิ ต
สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ ดี    
มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน 
และเข้าใจโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต 
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่ก าหนด       

       1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึงการมี เมตตา กรุณา  
และความเสียสละ 
       1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง สังคม 

       1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ/ มหาวิทยาลัย/ ชุมชน 
     1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย    

ตรงเวลา 
     1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
     1.3 สั งเกตพฤติ กรรมของ
นั ก ศึ กษ าใน การป ฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 

2.  ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 

2.  ด้านความรู้ 
      2.1 ใช้การสอนหลายรูป แบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
      2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
      2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการ ศึกษาดู
งาน 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 การประเมินจากแบบ 
ทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
     2.2  พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
     2.3  ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1  สามารถค้นหาข้อ   
เท็จจริงท าความเข้าใจ ประเมิน
ข้อมูลจากหลักฐานและน า
ข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
    3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ 
ปัญหาที่ซับซ้อน   และเสนอ
แนวทางแก้ไข 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based  
Instruction) 
    3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
    3.3. มอบหมายงานที่ส่ งเสริม
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1  ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
    3.2 ประเมินผลการปฏิบัติ การ
จากสถานการณ์จริง 
    3.3  ประเมินจากการทดสอบ 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้ หมุน เวี ยนการเป็ นผู้ น าและ

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
      4.1 ประเมินจากการรายงาน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง 
มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

ผู้รายงาน 
    4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิ จกรรมส โมสร กิ จกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
    4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
    4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 

หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
       4.2 พิจารณาจากการเข้ า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
       4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
       4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ในการแก้ 
ปัญหาและการตัดสินใจใน  การ
ด ารงชีวิต 
    5.2  มีทักษะในการติดต่อ 
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน 
เขียน และเลือก ใช้รูปแบบ การ
น าเสนอได้เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่าง 
ประเทศ 
     5 .3   มี ทั กษ ะ ใน การใช้
เทคโน โลยี สารสน เทศ การ
สื บค้ น  ค้ นคว้ าแหล่ งข้ อมู ล 
ความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ห็ น
ความส าคั ญ  และฝึ ก ให้ มี ก าร
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิง
ตัวเลข 
       5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ค ว าม รู้ จ าก แ ห ล่ งข้ อ มู ล จ าก
แหล่ งข้อมูลต่ าง ๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
     5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
      5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
       5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
● ความรับผิดชอบหลัก  

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม                
                

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง                

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าและ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต  

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ตาม สามารถท างานเป็น
ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และล าดับความส าคัญ 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับตา่งๆ ขององค์กรและ
สังคม 

1.6 สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร
และสังคม 

1.7 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรม

องค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการ
แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น
ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริต
ในการสอบหรือลอกการบ้านของ
ผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์
ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การ
ยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ประเมินจากการตรงเวลา

ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม 

1.2 ประเมินจากการมีวินัย
และพร้อมเพรียงของนักศึกษาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

1.3 ปริมาณการกระท าทุจริต
ในการสอบ 

1.4 ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

2.  ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ

เกีย่วกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความต้องการ
ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

2.3 สามารถวิเคราะห์ 

2.  ด้านความรู้ 
2.1 ใช้การสอนในหลากหลาย

รูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี 
และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชา
นั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญ

2.  ด้านความรู้ 
2.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและการปฏิบัติของ
นักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียน

และปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่

นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากแผนธุรกิจ

หรือโครงการที่น าเสนอ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อก าหนด 

2.4 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การน าไปประยุกต์ 

2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนา
ความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2.7 มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาและหรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

2.8 สามารถบูรณาการ
ความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

5) ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 

6) ประเมินจากรายวิชา 
7) สหกิจศึกษา 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ 

และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้
ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ  

3.4 สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 กรณีศึกษาทางการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 การอภิปรายกลุ่ม 
3.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 กลยุทธ์การประเมินผล

การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นี้สามารถท าได้โดยการออก
ข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา 
อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา 
และวิธีการแก้ปัญหาโดยการ
ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือก
ค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจาก
กลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมี
ค าถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ 

3.2 ประเมินตามสภาพจริง
จากผลงาน และการปฏิบัติของ
นักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลายและสามารถ
สนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มท้ังใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมท างาน 

4.3 สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

4.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

4.6 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง
และทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มอบหมายงานกลุ่มให้ส่งและ
น าเสนอตามเวลาที่ก าหนด 

4.2 ให้จัดท าโครงการปฏิบัติการ
ทางธุรกิจ 

4.3 ให้นักศึกษาท าโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างมนุษย
สัมพันธ์และความรับผิดชอบร่วมกับ
บุคคล/หน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1 สังเกตจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของนักศึกษาใน
การน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
ต่างๆ  

4.2 ประเมินผลงานกลุ่ม การ
ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด และ
ประสิทธิภาพในการน าเสนอ 

4.3 ประเมินผลการจัดท า
โครงการปฏิบัติการทางธุรกิจ 
ตลอดจนประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

4.4 ประเมินผลการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่ท าร่วมกับ
บุคคล/หน่วยงานภายในและ
ภายนอกและความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือ
ที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

5.2 สามารถแนะน า

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 การวิเคราะห์และการสื่อสาร
นี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดย
อาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ประเมินจากเทคนิคการ
น าเสนอรายงานตามหลักทฤษฎี 
การเลือกใช้รูปแบบของการ
สื่อสารการน าเสนออย่าง
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผล
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อ
นักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์
ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และ
กลุ่มนักศึกษา 

5.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้
เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ 

5.3 มอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้า และน าเสนอโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เหมาะสม 
5.2 ประเมินจาก

ความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจ ากัดและเหตุผลในการ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ และ
การน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
● ความรับผิดชอบหลัก 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า   100 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกน   ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  ●      ●         ●   ●        ●  
1551403  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  ●      ●         ●   ●        ●  
3521103  หลักการบญัชี ● ●      ●        ●    ● ●     ●    
3531101  การเงินธุรกิจ  ●  ●    ●       ●   ●       ●   ●  
3532204  การภาษีอากรและ
กฎหมายธรุกิจ 

 ●  ●    ●       ●   ●       ●   ●  

3541101  หลักการตลาด  ●      ●          ●     ●     ●  
3561101 องค์การและการจัดการ  ●      ●        ●    ●        ●  
3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ์       ● ●          ●      ●    ●  
3584901  ระเบียบวิธีวิจัยและ
สถิติเพื่อการวิจยั 

 ●      ●        ● ● ●     ●  ●  ● ●  

3591101  หลักเศรษฐศาสตร ์  ●      ●          ●     ●      ● 
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า   45  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 



มคอ. 2                               

-45- 
  

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

3602102 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการทางธุรกิจ 

 ●   ● ●  ●   ●  ●  ●  ●  ●    ●   ●  ●  

3603108 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบในงานธุรกิจ 

 ● ●   ●  ● ● ●  ● ●   ●  ● ●  ●  ●   ●  ●  

3603109 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ ● ●     ● ● ●         ●  ●       ●  ● 

3604102 โครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 1 ● ●  ● ●  ● ● ● ●     ●  ● ●  ●    ●    ●  

3604103 โครงงานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 2 ● ●   ●      ● ● ● ● ●    ● ●  ●  ● ● ●  ● ● 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
3601204 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ ● ●      ●   ●     ●       ●     ● ● 

3602207 ระบบฐานข้อมลูและ
การประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

 ●      ● ● ●        ●  ●   ●     ●  

3602208 คณิตศาสตรส์ าหรับ
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 ●      ●        ●           ●   

3603206 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์  ●   ●   ● ●    ● ● ●  ●  ●  ●  ●   ●  ●  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

3601302 การเขียนโปรแกรม  ●   ● ●  ●   ●  ●  ●  ●  ●    ●   ●  ●  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

คอมพิวเตอร ์

3602302 โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธีส าหรับการประยุกต์ใช้
ในงานธุรกิจ 

 ●      ●           ● ●    ●   ●   

3603302 การเขียนโปรแกรมบน
เว็บ 

 ●      ● ●       ●   ● ●      ●    

กลุ่มวิชาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
3602401 เว็บเทคโนโลย ี  ●       ●          ●    ●   ●    
3603403 ระบบเครือข่ายและการ
สื่อสารข้อมูลส าหรับธรุกิจ 

 ●      ●          ●  ●      ●    

ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
3602501 การติดตั้งและการ
จัดการระบบปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร ์

 ●      ● ● ●         ●    ●   ●  ●  

- กลุ่มวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 

3543101 การจัดการการตลาด  ●      ●       ●   ●     ●     ●  
3602209 คอมพิวเตอรส์ าหรับการ
ออกแบบกราฟิก 

 ●          ●       ●    ●     ● ● 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

3603101 สังคมเครือข่ายออนไลน์
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ● ●  ● ● ●  ●   ●  ●   ● ●  ● ● ● ●  ●    ● ● 

3603102 การจัดการงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ●      ● ●         ● ●    ●     ● ● 

3603104 การวิเคราะห์ข้อมลูทาง
ธุรกิจ 

 ●    ●   ●     ●  ●  ●    ● ●   ● ●   

3603105 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการโซ่อุปทาน 

 ● ●     ● ●         ●  ●   ●    ●  ● 

3603110  การบริหารโครงการ
ซอท์ฟแวร์ทางธุรกิจ 

 ● ●      ●     ●     ● ● ●     ●   ● 

3603207 เทคโนโลยีมลัตมิีเดีย  ●          ●       ●    ●     ● ● 
3603208  การใช้ซอฟต์แวร์โอเพน
ซอร์สในงานธุรกิจ 

 ●        ●       ●  ●    ●   ●  ● ● 

3603209 คอมพิวเตอรส์ าหรับการ
ออกแบบกราฟิกข้ันสูง 

 ●      ●      ● ●    ● ●      ●    

3603210 หัวข้อพิเศษทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 ●    ●  ●   ●        ●    ●      ● 

3603211 คลังข้อมูลทางธุรกิจ  ●    ● ● ● ●       ●  ●   ● ●      ●  
3603212 ระบบอัจฉริยะทางธุรกจิ
เบื้องต้น 

 ●      ●   ●       ●     ●   ●    

3603213 การค้นคืนสารสนเทศ  ●      ●         ●      ●    ●   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

3603303 การใช้คอมพิวเตอร์
ทางด้านธุรกิจ 

 ●            ●   ●  ●    ●   ●  ● ● 

3603304 การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุในงานธุรกิจ 

 ●      ● ●       ●   ● ●      ●    

3603305 การเขียนโปรแกรมแบบ
วิชวลส าหรับงานธรุกิจ 

 ●     ● ●      ●     ●    ●     ●  

3603306 การพัฒนาแอพพลิเคชนั
บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่ ● ●      ● ●       ●    ● ●        ● 

3603307 โปรแกรมภาษาจาวา  ●      ●           ● ●   ●   ●    
3603308 ภาษาโปรแกรม  ●      ●    ●       ● ●      ●    
3603309 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

 ●      ●           ● ●   ●     ●  

3603310 ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลและ
เว็บเซอร์วสิ 

 ●      ●    ●    ●       ●   ●   ● 

3603902 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ● ● ● ●   ●      ●   ●     ● ● ●     ● ● 

     - ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า     7  หน่วยกิต 

3604801  การเตรียมฝึก    
              ประสบการณ ์
              วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ 

 ●   ●      ● ●       ● ●    ●  ●  ●  
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

              ธุรกิจ 

3604802  การฝึกประสบการณ ์
              วิชาชีพทาง 
              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

● ●   ●  ●  ● ●  ●  ●   ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ● 

3503801  การเตรียมสหกิจศึกษา  ●   ●      ● ●       ● ●    ●  ●  ●  

3503802  สหกิจศึกษา ● ●   ●  ●  ● ●  ●  ●   ●  ●  ● ●  ●  ●  ● ● 
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     หมวดที่ 5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับประกาศ ณ วันที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5) 
ต่อประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ

ด้าน ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านที่ระบ ุ

4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
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 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย 
คณะ หรือหน่วยงานองค์กร 
 1.2 มีการแนะน าหลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 1.3 ชี้แจงปรัชญา  วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง  เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
 1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.5 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษา  ดูงาน
ด้านวิชาการต่างๆ เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 2.1.2  การศึกษาดูงาน  การไปประชุม  อบรม  สัมมนา  เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์   การร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
 2.1.3  การจัดท าเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การพัฒนาความรู้ 
 2.1.4  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  เช่น  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ                         
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาต่อ  การอบรมระยะสั้น   
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 2.1.5 สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
 2.1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์ได้ศึกษาต่อให้ระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพทางวิชาการ
และคุณวุฒิจนถึงระดับสูงสุด 
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
 2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 
 2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ/ มหาวิทยาลัย 

 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
  1.1 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
  1.2 ก าหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก 
  1.3 จัดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
  1.4 จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนแบบใฝ่รู้ 
  1.5 จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
  1.6 มีแผนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
  1.7 จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  1.8 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ทุกๆ ปี 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ อาคารเฉลิมพระเกียติ 1 ในการเรียนการสอนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลัก ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ ขนาดจุ จ านวน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1* 40 เครื่อง 1 ห้อง 
2  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2* 40 เครื่อง 1 ห้อง 
3  ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 20 เครื่อง 1 ห้อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
1  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1, 2, 3**  ห้องละ 40 เครื่อง 3 ห้อง 
2  ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง** 40 เครื่อง 1 ห้อง 
3  ห้องเรียนทางไกลพร้อมอุปกรณ์** 30 คน 1 ห้อง 

 
 
 
 
 
 

 
อุปกรณ์การศึกษา ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

1  เครื่องแม่ข่าย* 1 เครือ่ง 
2  เครื่อง Printer ส าหรับบริการนักศึกษา* 1 เครื่อง 
3  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 4 เครื่อง 
4  เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop 5 เครื่อง 
5  เครื่อง Printer ในห้องพักอาจารย์ 3 เครื่อง 
6  ชุดเครื่องขยายเสียง 1 ชุด 
7  เครื่องรับโทรทัศน์ 1 ชุด 
8  LCD Projector* 9 ชุด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
1  เครื่อง Printer ส าหรับบริการนักศึกษา 1 เครื่อง 
2  เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง 
3  เครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop 2 เครื่อง 
4  เครื่อง Printer ในห้องพักอาจารย์ 2 เครื่อง 
5  LCD Projector** 2 เครื่อง 
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* มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
** มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 

2.2.2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งให้บริการหนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ และโสตทัศนวัสดุต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1 . หนังสือภาษาไทย 61,978 ชื่อเรื่อง 182,658 เล่ม 
2 . หนังสือภาษาอังกฤษ 5,493 ชื่อเรื่อง 7,627 เล่ม 
3 . วารสารภาษาไทย 624 ชื่อเรื่อง 2,781 เล่ม 
4 . วารสารต่างประเทศ 62 ชื่อเรื่อง 121 เล่ม 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 13 ฐาน ได้แก่ 
- Thai Digital Collection (ฐานข้อมูลบทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย) 
- ProQuest ABI/INFORM Complete (ฐานข้อมูลด้านธุรกิจ) 
- ProQuest Digital Dissertations (ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอก) 
- ACM Digital Library (ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- H.W.Wilson (ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป) 
- SpringerLink - Journal  (ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
- ISI Web of Science (ฐานข้อมูลบรรณานุกรม) 
- American Chemical Society Journal (ACS)  
- Academic Search Premier (ASP) (ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา) 
- Computer & Applied Science Complete (ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 
- Education Research Complete (ฐานข้อมลูด้านการศึกษา) 
- Emerald Management ( ฐานข้อมูลด้านการจัดการ) 
- ScienceDirect  (ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สุขภาพ 

มนุษยศาสตร์) 
 
ซึ่งจ าแนกเป็นหนังสือ วารสารและฐานข้อมูลของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ประกอบด้วย 

1 . หนังสือภาษาไทย 743 ชื่อเรื่อง 2,236 เล่ม 
2 . หนังสือภาษาอังกฤษ 234 ชื่อเรื่อง 453 เล่ม 
3 . วารสารภาษาไทย 21 ชื่อเรื่อง 32 เล่ม 
4 . วารสารต่างประเทศ 6 ชื่อเรื่อง 13 เล่ม 
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ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 8 ฐาน ได้แก่  
- Thai Digital Collection (ฐานข้อมูลบทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ของ

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย) 
- ProQuest ABI/INFORM Complete (ฐานข้อมูลด้านธุรกิจ) 
- Emerald Management (ฐานข้อมูลด้านการจัดการ) 
- ACM Digital Library (ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- H.W.Wilson (ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป) 
- Academic Search Premier (ASP) (ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา) 
- Computer & Applied Science Complete (ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 
- ScienceDirect  (ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สุขภาพ 

มนุษยศาสตร์) 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ เครื่องมือ

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการ
ท างานจริงในวงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงมีความจ าเป็นที่นักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ 
อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการ
ใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศทั้งห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น 
วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน มีห้องเรียนที่มี
สื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) จัดท าแบบส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านทรัพยากรทางการศึกษา 
2) ประชุมคณาจารย์เพ่ือหารือระดมความคิดและส ารวจความต้องการด้านการใช้

ทรัพยากร 
3) เพ่ือการสอนและความพร้อมของทรัพยากร และหาแหล่งงบประมาณในการจัดหา

ทรัพยากรเพ่ิมเติม 
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

1) มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 

2) ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพ่ือการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน

สามารถใช้บริหารได้ 
 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
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  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาโดยจะเก็บ
รวบรวมทั้งหมดเพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้ได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง) และประสบการณ์ท างานตรงจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรไม่มีบุคคลากรสายสนับสนุน 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
 1. มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและ     
ให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม และผ่านกระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด    
 2. มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 
 3. จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาท้ังประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
 5. จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีท่ีนักเรียนมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นบันทึกข้อความถึง
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอดูหลักฐานในการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และศึกษาข้อมูล
วิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับ
นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
 
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60  วัน  หลั งสิ้ นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ทีแ่ล้ว 

- X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี        

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร น้อยเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - X 
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หมายเหตุ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
  1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 
 

2. การประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
         มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 ข้อ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 
 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม  
 4.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก   
ค าอธิบายรายวิชา   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
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  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่ งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  
   
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ใน
สถานการณ์จริง 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
   
 1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
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  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
   
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลี ในบทสนทนาเรื่องทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ

ส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
     
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
   
 1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่า
ในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
   
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การ
ประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
   
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
     
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
     
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
     
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
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  การจ าแนกข้อต่ างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการ
รับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
    
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวง
ดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง
บางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
   
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Art of Socializing  
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
   
 (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
     
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ 
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็น
พลเมือง 
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2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  น(ท–ป–อ) 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization  
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
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สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
   
 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  น(ท–ป–อ) 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต 
   
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
   
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
   
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ือ
อนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน 
การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการ
ประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                  น(ท–ป–อ) 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy 
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
   
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ)
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
   
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการ
และขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายด้าน  

ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออก
ก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
   
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
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  ความหมาย ประเภทของสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การ
ส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
   
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษ ีคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การ
วัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
   
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์  การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
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  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ 
   
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 

 
 
 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(1) กลุ่มวิชาแกน  

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

Business English 1  
3(3-0-6) 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพ่ือการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การ
สื่อสารทางโทรศัพท์ ระหว่างองค์กร ส านักงาน ภายในและภายนอกส านักงาน การสั่งสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร และค าศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ 

 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงินธนาคาร การน าเสนอ ข้อมูล
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
ทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม 

 

3521103 หลักการบัญชี 
Principles of Accounting  

3(2-2-5) 

ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชี และผู้ท า
บัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น 
ประกอบด้วย สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง 
รายการปรับปรุง การจัดท างบการเงินส าหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า 
 
3531101 การเงินธุรกิจ 

Business Finance 
3(3-0-6) 

หลักการ เป้าหมายและหน้าที่ด้านการเงิน การวางแผนทางการเงิน การค านวณ
มูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการงบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพ่ือ
การตัดสินใจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุนและนโยบาย
เงินปันผล การรวมและเลิกกิจการ 
 
 
 
 
3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 

Tax and Business Laws  
3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3521103 หลักการบัญชี 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรไทย 

ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการค านวณภาษีอากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอ่ืนที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้งุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัท
จ ากัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น และหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม 
สัญญาและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
 
3541101 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 
3(3-0-6) 

บทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และเศรษฐกิจ พัฒนาการของ
แนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
แรงผลักดันทางสังคม และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ส าหรับส่วนประสมการตลาด 
การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาด 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 

3561101 องค์การและการจัดการ 
Organization of Management 

3(3-0-6) 

ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และ
แนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและ
หน้าที่ส าคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ การจูงใจ
คนท างาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้ 

 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

Strategics Management  
3(3-0-6) 

ความหมายและความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์  การพัฒนากลยุทธ์ การ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์
ระดับหน่วยธุรกิจ การด าเนินกลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ หัวข้อส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับสากล 
3591101 หลักเศรษฐศาสตร์ 

Principles of Economies 
3(3-0-6) 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การก าหนดราคาในตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบาย
การคลัง การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
3584901 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพ่ือการจัดการ 

Research Methodology and Statistics for 
Management 

3(3-0-6) 

ความหมายและความส าคัญของการวิจัยทางธุรกิจ    จรรยาบรรณของนักวิจัย  
ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบวิจัย  การเลือกปัญหาการวิจัย  การก าหนด
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือการวิจัยและวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  การเขียน
รายงานการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย 

 
(2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1. กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
3602102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 

Management Information System in Business 
3(2-2-5) 

ความหมาย บทบาท องค์ประกอบ แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
โครงสรางของระบบสารสนเทศ  บทบาทของสารสนเทศในองคกร  การจัดการทรัพยากรข้อมูลใน
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
ระบบสารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง  รายงานด้านการจัดการ ระบบผู้เชี่ยวชาญ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์และการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างระบบสารสนเทศในทางธุรกิจ 

 

3603108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ 
System Analysis and Design for Business 

3(2-2-5) 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานและหลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ วงจรชีวิตการพัฒนา
ระบบ การเริ่มต้นวางแผนจัดตั้งโครงการ เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ระบบงาน  การ
ก าหนดปัญหาและการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การสร้างแผนภาพบริบท แผนภาพกระแส
ข้อมูล  และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการออกแบบข้อมูลน าเข้า การออกแบบ การ
ส่วนติดต่อประสานกับผู้ใช้ การทดสอบและติดตั้งระบบ และการจัดท าเอกสารคู่มือระบบ  
 
3603109 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

Information System Security for Business 
3(2-2-5) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3603402 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลส าหรับธุรกิจ 
ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบสารสนเทศ แนวคิดการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทของการบุกรุก อาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน
รูปแบบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เทคนิคการป้องกันรักษาความปลอดภัยจากผู้บุกรุก
ทั้งระบบส่วนบุคคลและระบบเครือข่าย หลักการเข้ารหัสถอดรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์   

 

3604102 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
Project in Business Computer 1 

3(2-2-5) 

จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากหัวข้อเฉพาะหรือ
จากบริบทจริง วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 
วิเคราะห์ระบบ และออกแบบระบบ จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยโครงงานที่ศึกษาต้องผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการโครงงาน 

 
3604103 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 

Project in Business Computer 2 
3(2-2-5) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3604102 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
จัดให้นักศึกษาได้น าผลการศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากหัวข้อ

เฉพาะหรือจากบริบทจริงในวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 มาพัฒนาเป็นสารสนเทศทางธุรกิจ ที่
ใช้งานได้จริง จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยโครงงานที่พัฒนาต้องผ่านการทดสอบและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโครงงาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
 
 
 
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
3601204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

Information Technology in Business 
3(2-2-5) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้
งานโปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ 

  
3602207 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

Database and Application in Business 
3(2-2-5) 

แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจ าลอง
ฐานข้อมูล  พีชคณิตสัมพันธ์ หลักการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล แบบจ าลองอีอาร์  
กระบวนการปรับฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normalization Process) การ
ประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับระบบธุรกิจ การใช้ภาษา SQL ในการจัดการโครงสร้างฐานข้อมูล การ
จัดการข้อมูล และการค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วยเงื่อนไขท่ีมีความซับซ้อน 

 
3602208 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

Mathematics for Business Computer 
3(2-2-5) 

สมการเชิงเส้น ระบบตัวเลข การบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานต่าง ๆ เลขคณิต
คอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีน เมตริกซ์ ลอจิกเกทชนิดต่างๆ  ระเบียบวิธีการทาง
สถิติ ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน อนุกรม
เวลา การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีเกม ตัว
แบบแถวคอย เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ 

 
3603206 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Electronic Commerce 
3(2-2-5) 

ศึกษาความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทและรูปแบบของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ และการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ส าเร็จรูป
ในทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษีและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก  

 

3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
3601302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Principles of Computer Programming 
หลักการพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผัง

งาน การเขียนอัลกอริทึ่มเบื้องต้น โครงสร้างของโปรแกรม ตัวแปรและชนิดข้อมูล ตัวด าเนินการและ
นิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุมแบบต่างๆ แถวล าดับ ฟังก์ชัน พอยเตอร์ โครงสร้าง
ข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

 
3602302 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีส าหรับการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

Data Structure and Algorithms for Application 
Business 

3(2-2-5) 

โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ และโครงสร้างข้อมูลแบบอาเรย์ (Array) ลิสต์ (List) 
สแตก (Stack) คิว (Queue) ทรี (Tree) กราฟ (Graph) การจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบ
ต่าง ๆ ล าดับขั้นตอนหรืออัลกอริทึม (algorithm) ที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างข้อมูลเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ 
 
3603302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  

Web Programming 
3(2-2-5) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ภาษามาตรฐานเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติกและได

นามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย 
กลไกคุกก้ีและเซสชั่น ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อค านึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน 

 
4. กลุ่มวิชาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
3602401 เว็บเทคโนโลยี 

Web Technology 
3(2-2-5) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ระบบเว็บและโปรโตคอลเอชทีทีพี ทฤษฎีการ
ออกแบบเว็บเพจ มาตราฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บ ภาษามาร์คอัพที่ใช้ในการแสดงผลบนเว็บ การ
เขียนโปรแกรมทางฝั่งไคลเอนต์ การเขียนโปรแกรมทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซอร์วิส เว็บเซิร์ฟเวอร์ 

 
 

 

3603403 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลส าหรับธุรกิจ 
Network System and Data Communication for Business 

3(2-2-5) 

พ้ืนฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย แบบจ าลองเครือข่าย รูปแบบการ
เชื่อมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบท้องถิ่น พ้ืนฐานข้อมูลสัญญาณ การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและ
การอินเตอร์เฟซ สื่อกลางส่งข้อมูล และการมัลติเพล็กซ์ การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการ
ไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต เครือข่ายแลนไร้สาย 
โปรโตคอลพ้ืนฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลย่อยต่างๆ ในชุดของโปรโตคอลทีซีพี /ไอพี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
ความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส 
 
5. กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
3602501 การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

Operating System Installation and Management 
3(2-2-5) 

พ้ืนฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการ
เบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ จุดเด่นและข้อด้อยของระบบปฏิบัติการ
แบบต่างๆ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่
แพร่หลายในปัจจุบัน 

 
(3) กลุ่มวิชาเอกเลือก  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3543101 การจัดการการตลาด 

Marketing Management 
3(3-0-6) 

ความส าคัญและหน้าที่ของการจัดการ วิวัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีด้านการ
จัดการ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม แผนกลยุทธ์ การจัดการลูกค้า โครงสร้างองค์กร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกระบวนการ 

 
3602209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิก 

Computer for Graphic Design 
3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์แบบเวกเตอร์เบสและรัสเตอร์
เบส หลักการใช้สี หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ การจัดรูปแบบตัวอักษร การสร้าง
ภาพ ตกแต่งภาพ การจัดวางหน้า การประยุกต์ใช้โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกราฟิกหรือรูปภาพ
ต่างๆ เพื่อน าไปใช้ร่วมกับงานประเภทอื่นๆ เช่น งานเว็บไซต์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3603101 สังคมเครือข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Online Social Network and Ethics in Profession 
3(2-2-5) 

ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสังคมเครือข่ายออนไลน์ พ้ืนฐานเกี่ยวกับบทบาทของ
การใช้ สังคมออนไลน์กับชีวิตและธุรกิจในยุคปัจจุบัน การน าไปใช้ ผลดีและผลเสียทีเกิดขึ้นจากโลก
ในสังคมออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การมีคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติ และการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ 

 
3603102 การจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Management in Information Technology 
3(3–0–6) 

ศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายและระบบการท างานระหว่าง
องค์กร การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3603104 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

Data Analysis for Business 
3(2-2-5) 

ศึกษาขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล การ
เลือกวิธีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตัวเลข แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการทางสถิ ติ 
โดยการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ 

 

3603105 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโซ่อุปทาน 
Information Systems for Supply Chain Management 

3(2–2–5) 

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการโซ่อุปทานของธุรกิจ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
เพ่ือช่วยลดเวลาการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการได้ 
 
3603110 การบริหารโครงการซอท์ฟแวร์ทางธุรกิจ 

Business Software Project Management 
3(2-2-5) 

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการ
บริหารโครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวางแผนโครงการ การจัดการตารางเวลา การควบคุม
โครงการให้เป็นไปตามแผน และการใช้ซอฟต์แวรส าหรับหรือการบริหารโครงการ 
 
 
3603207 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

Multimedia Technology 
3(2-2-5) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3602209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิก 
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับมัลติมีเดีย องค์ประกอบพ้ืนฐานของการจัดสร้างงานมัลติมีเดีย 

ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ การสร้างมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์ การประสานสื่อเข้ากันด้วยเครื่องมือ
ที่เหมาะสม และการน าเสนอผลงานมัลติมีเดีย 

 
3603208 การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในงานธุรกิจ 

Open Source Software in Business 
3(2-2-5) 

ศึกษาความหมายของซอฟแวร์โอเพนซอร์ส ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส สัญญา
อนุญาตโอเพนซอร์ส โปรแกรมท่ีเป็นโอเพนซอร์สในงานด้านต่างๆ เช่น ด้านระบบ ด้านเอกสาร ด้าน
กราฟิก ด้านมัลติมีเดีย ด้านเครือข่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเอาโปรแกรมโอเพนซอร์สมาออกแบบ
และพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้  

 

3603209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิกข้ันสูง 
Computer for Advance Graphic Design 

3(2-2-5) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3602209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิก 
ศึกษาหลักการคอมพิวเตอร์กราฟิกเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ แสงและงาม การ
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
เรนเดอร์โมเดลลิ่ง เทคนิครูปสามเหลี่ยม เส้นโค้งและพ้ืนผิว การสร้างภาพสามมิติด้วยโปรแกรม
ประยุกต ์
 
3603210 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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

หัวข้อของทางสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่น่าสนใจ เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีทันสมัย แนวโน้ม
ของเทคโนโลยี ณ เวลาปัจจุบัน 

 
3603211 คลังข้อมูลทางธุรกิจ 

Data warehouse for Business 
3(2-2-5) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : 3602207 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใชใ้นงานธรุกิจ 
พ้ืนฐานของคลังข้อมูลและคิวบ์ข้อมูล  โครงสร้างและรูปแบบต่าง ๆ และการ

ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ในฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมของ
คลังข้อมูล การสร้างคลังข้อมูล เทคโนโลยีคลังข้อมูลและกรณีศึกษา 

 
3603212 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น 

Business Intelligence System 
3(2-2-5) 

แนวคิดพ้ืนฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ 
โครงสร้างพ้ืนฐานของคลังข้อมูล โอแลป เหมืองข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
ธุรกิจ การออกรายงาน และการน าความรู้จากการวิคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ   

 

3603213 การค้นคืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

3(2-2-5) 

ตัวแบบทางแนวคิดของระบบการค้นคืนสารสนเทศ โครงสร้างแฟ้มข้อมูล การกระท า
การต่อการสอบถาม การกระท าการต่อเทอม กลยุทธ์ในการค้นหา ความน่าจะเป็นของการสืบค้น 
การกรองสารสนเทศ การวัดประสิทธิผลของการค้นคืนสารสนเทศ และการท าเหมืองข้อมูล 

 
3603303 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ 

Applying Computer for Business 
3(2-2-5) 

ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปกับงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการของคงคลัง งานบัญชี
การเงิน งานด้านการขายการตลาด งานบุคคล และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้ าน
เอกสารเพ่ือเป็นเครื่องมือในการตกแต่งแฟ้มเอกสารธุรกิจ ค้นหา ตรวจทาน จัดการตรวจสอบ แก้ไข
ข้อความในเอกสารธุรกิจ จัดสร้างและแทรกแผนภูมิฐานข้อมูล รวมทั้งวัตถุอ่ืนๆ ลงในเอกสารธุรกิจ 
ตลอดจนจัดสร้างและแก้ไขแฟ้มต้นแบบเอกสารและเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงาน
เอกสารธุรกิจ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจได้ 

 

3603304 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
Object Oriented Programming 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นและภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิด

ข้อมูล วัตถุ คลาส แอททริบิว เมธอดและโอเวอร์โหลดเมธอด คอนสตัคเตอร์ การห่อหุ้มข้อมูลและ
การซ่อนข้อมูล การสืบทอด โพลีมอร์พรีซึม อินเตอเฟส การน ากลับมาใช้ใหม่  

 
 
 

3603305 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลส าหรับงานธุรกิจ 
Visual Programming for Business 

3(2-2-5) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หลักการพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณสมบัติ การใช้

กล่องเครื่องมือ การสร้างวินโดว์ฟอร์ม การสร้างวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์ การเขียน
โปรแกรมประยุกต์แบบวินโดวส์ การติดต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ 

 
3603306 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Application Development 
3(2-2-5) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ศึกษาพ้ืนฐานเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์

สื่อสาร การติดตั้งและเตรียมระบบการสร้างแอฟพลิเคชั่น การออกแบบหน้าจออินพุทและเอาท์พุท  
การเขียนโปรแกรม Activity การใช้ระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาแอฟพลิเคชั่นกับระบบเครือข่าย
บนอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์สื่อสารในงานธุรกิจ 

 
3603307 โปรแกรมภาษาจาวา  

Java Programming 
3(2-2-5) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูลพื้นฐาน และตัวแปรแถวล าดับ การ

ก าหนดประโยคการประมวลผล ค าสั่งควบคุมพ้ืนฐาน การก าหนดคลาสและการสร้างวัตถุ การสืบ
ทอดคุณสมบัติ โพลิมอร์ฟิซึม คลาสนามธรรมและคลาสอินเตอร์เฟต การจัดการเกี่ยวกับข้อผิดพลาด
และข้อยกเว้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนวินโดว์ การโปรแกรมกราฟิก การโปรแกรมส าหรับ
อินเทอร์เน็ต การโปรแกรมแบบมัลติเทรด การจัดการเก่ียวกับแฟ้มข้อมูล แพคเกจและองค์ประกอบ 
 
3603308 ภาษาโปรแกรม 

Programming Languages 
3(2-2-5) 

การแบ่งชนิดภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบภาษาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบภาษาตามคุณสมบัติการอ่าน การเขียน เป็นต้น ตัวอย่างภาษาที่เป็น
ตัวแทนของแต่ละชนิด โครงสร้างและลักษณะส าคัญของภาษาแต่ละแบบความหมายของ ตัวแปร 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
ชนิดข้อมูลแบบต่างๆ ชุดค าสั่งต่างๆ ซับโปรแกรม ข้อมูลชนิดนามธรรม คุณสมบัติหลักของการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ 
3603309 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

Advance Computer Programming 
3(2-2-5) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัวกระท าการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ชั่น 

การรับและแสดงผลข้อมูล  ค าสั่งควบคุมแบบทางเลือก ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า แถวล าดับ ฟังก์ชัน 
ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง ตัวชี้ต าแหน่ง โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง  

 
3603310 ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วิส  

XML and Web Service 
3(2-2-5) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลและเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลที่ถูกต้องตาม
ไวยากรณ์ การท าความเข้าใจและสร้างเอกสาร DTD และเอ็กซ์เอ็มแอลสกีม่า การสร้างเอกสารเอ็กซ์
เอ็มแอล การอ่านและประมวลผลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลโดยใช้โมเดล DOM และ SAX การ
จัดรูปแบบเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลโดยใช้ XPath XSLT XSL-FO XLink XPointer และ  XHTML 
การสร้างและเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสโดยใช้ภาษาจาวาหรือ PHP หรือ C# .NET 

 
3603902 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

Seminar in Business Computer 
3(2-2-5) 

แนวคิดในการจัดสัมมนา กระบวนการจัดประชุมสัมมนา และการใช้วิธีการสัมมนา
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการระดมความคิดหรือแก้ปัญหา การจัดสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนใจ โดยรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรภายนอก 

 
 
(4) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
3604801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

Preparation for Professional Experience in Business 
Computer  

2(90) 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ 
3604802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

Professional Experience in Business Computer  
5(450) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3604801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐ หรือ

เอกชนภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้รับ
จากการศึกษาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่จริง
และสถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่ฝึกขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปัญหาของการฝึก
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา  

Cooperative Education Preparation 
1(45) 

หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจ ศึกษาเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพและสาขาวิชา
เฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน
โครงงานและน าเสนอผลงานโครงการ ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

 
3503802 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
6(540) 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา  
การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามท่ีก าหนดใน

หน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานจริง องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน
ต้องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา 
มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมี
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่นักศึกษา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 
 
 

 



ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันรวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 สาระที่ปรับปรุง 

หลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจ านวน  

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

1. หมวดศึกษาท่ัวไป        ไม่น้อยกว่า              30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพะ           ไม่น้อยกว่า            103  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน                                   42  หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                             42  หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่นอ้ยกว่า            12  หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ             7  หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า              6  หน่วยกิต 

หลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจ านวน  

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

1. หมวดศึกษาท่ัวไป        ไม่น้อยกว่า              30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพะ           ไม่น้อยกว่า            100  หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน                                   30  หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                             45  หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่นอ้ยกว่า            18  หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ             7  หน่วยกติ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า               6  หน่วยกิต 

 
- หมวดศึกษาท่ัวไปปรับเปลีย่น
ตามที่มาของมหาวิทยาลัยก าหนด 
- ลดจ านวนหน่วยกิตรวมเป็น 136 
หน่วยกิต 
- ลดหน่วยกิตกลุ่มวิชาแกนเป็น 
30 หน่วยกิต  
- เพ ิ่มหน่วยกิตกลุ่มวิชาเอกบังคับ
เป็น 45 หน่วยกิต 
- เพิ่มหน่วยกิตกลุม่วิชาเลือกเป็น
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
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ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in 
Business Computer   
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ไทย)         :  บริหารธรุกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกจิ)  
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    : Bachelor of Business Administration 
(Business Computer) 
   ช่ือย่อ (ไทย)           : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.B.A. (Business Computer) 
 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in 
Business Computer   
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ไทย)         :  บริหารธรุกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกจิ)  
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)    : Bachelor of Business Administration 
(Business Computer) 
   ช่ือย่อ (ไทย)           : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.B.A. (Business Computer) 

คงเดิม 

ปรัชญา 
           มุ่งศึกษาค้นคว้าด้านไอที  เสริมธรุกิจสู่ชีวิตที่มั่งมี  เป็นคนดีมี
คุณธรรม น าชุมชน 

ปรัชญา 
           มุ่งสร้างนักคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ เป็นคนดี มีคณุธรรมน าสู่
ชุมชน 

ปรับปรุงเพื่อใหต้รงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

วัตถุประสงค ์
      1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การสร้างศักยภาพในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม  อีกทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
      2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ศึกษา ค้นคว้า น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ ใหม่ เพื่อน าไปใช้ ในการ
ด าเนินงานและแก้ปัญหา 
      3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ ข่าวสาร และยกระดับความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการด าเนินงานสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูค้วามสามารถด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับการ

สร้างศักยภาพในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม  อีกทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

2. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิต ศึกษา ค้นคว้า น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
ใหม่เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานและแก้ปัญหา 

3. ผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งใน
ท้องถิ่นและชุมชน 

ปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2559 เหตุผล 
1 กลุ่มวิชาแกน  1 กลุ่มวิชาแกน  
1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

Business English 1 
3(3-0-6) 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

Business English 1  
3(3-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาบางส่วน

เพื่อให้เนื้อหารายวิชาเหมาะสมกบั
เหตุการณ์ปัจจบุัน 
 
 
 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี
               ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ โดยเน้นทักษะการสื่อสารระหว่าง
องค์กร ศัพท์และส านวนทางธุรกิจที่ใช้ในสถานการณ์หรือองค์กรที่
แตกต่างกัน ศัพท์เฉพาะองค์กร การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน การสื่อสารทางโทรศัพท์ ระหว่างองค์กร ส านักงาน 
ภายในและภายนอกส านักงาน การสั่งสินค้า ผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์กร 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2559 เหตุผล 
ศึกษาเอกสารทางธุรกิจ และค าศัพท์ทางธุรกิจเฉพาะ 

1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3(3-0-6) 1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3 (3-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหารายวิชาเหมาะสมกบั
เหตุการณ์ปัจจบุัน วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

               การใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น โดยเน้นการใช้ภาษาในการ
แลกเปลี่ยนทางธุรกิจทั้ งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น การน าเข้าและการส่งออก การขนส่งสินค้า 
การเงิน การธนาคาร การโรงแรม 
 

ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงิน
ธนาคาร การน าเสนอ ข้อมูลทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง 
วาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุม 
 

3563117 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผดิชอบต่อสังคม 
Business Ethics and Social Responsibility 

3(3-0-6)    ตัดออก เพราะมีเนื้อหาซ้ าซ้อนกับ
รายวิชาอื่น 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
ศึกษาถึงแนวคิดที่มาของจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล 

ด้วยเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี  รวมถึงการสร้าง
จริยธรรมในองค์กรธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ 

  
 
 
 

  

   3521103 หลักการบญัชี 
Principles of Accounting  

3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชา โดยมีเนื้อหาครอบคลมุ
ทั้งวิชาบัญชี 1 และบัญชี 2 
  วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 

 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าท่ีระหว่าง
พนักงานบัญชี และผู้ท าบัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึก
บัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วย สมุดรายวัน
ทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง 
รายการปรับปรุง การจัดท างบการเงินส าหรับกิจการบริการและกิจการซื้อ
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ขายสินค้า 

3521101 การบัญชี 1 
Accounting 1 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชา เพราะรวมเนื้อหาไว้ใน
รายวิชาหลักการบัญชี 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
ลักษณะ ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี แม่บทการ

บัญชี ความส าคัญและการใช้ ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี หลักการ
และวิธีการบันทึก บัญชีในสมุดรายวันท่ัวไป สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีแยก
ประเภท การปรับปรุงรายการบัญชี การปิดบัญชี การจัดท ากระดาษ ท าการ 
งบทดลอง งบก าไรขาดทุน   งบดุล ของกิจการให้บริการ กิจการขายสินค้า 

 

    

3521102 การบัญชี 2 
Accounting 2 

3(2-2-5)    ตัดรายวิชา เพราะรวมเนื้อหาไว้ใน
รายวิชาหลักการบัญชี 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี                    
การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดย่อย การท างบพิสูจน์ ยอดเงิน

ฝากธนาคาร การบัญชีตั๋วเงิน การประมาณ การค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
การค านวณค่าเสื่อมราคาแบบต่าง ๆ การค านวณราคาทุนของสินค้าใน
ระบบ การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ระบบใบส าคัญจ่ายการ
บัญชีอุตสาหกรรมเบื้องต้น การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหาก าไร 

    

3531101 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 3531101 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3 (3-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหารายวิชาเหมาะสมกบั 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3521101 การบัญชี 1 หรือ 3521103 หลกัการ
บัญช ี

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี เหตุการณ์ปัจจบุัน 

หลักการ เป้าหมายและหน้าท่ีด้านการเงิน โดยเน้นเทคนิค
และวิธีการที่ใช้ในการค านวณ การวิเคราะห์ผลการค านวณ การวางแผน

หลักการ เป้าหมายและหน้าที่ด้านการเงิน การวางแผน
ทางการเงิน การค านวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุน
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ทางการเงิน การค านวณมูลค่าของเงินตามระยะเวลา การจัดการเงินทุน
หมุนเวียน การจัดการงบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหา
เงินทุนระยะสั้นและระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุนและ
นโยบายเงินปันผล การรวมและการเลิกกิจการ 

 
 
 

หมุนเวียน การจัดการงบลงทุน ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ การจัดหา
เงินทุนระยะสั้นและระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน ต้นทุนและ
นโยบายเงินปันผล การรวมและเลิกกิจการ 

3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 
Tax and Business Laws 

3(3-0-6) 3532204 การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ 
Tax and Business Laws  

3 (3-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหารายวิชาเหมาะสมกบั 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3521103 หลกัการบัญชี เหตุการณ์ปัจจบุัน 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการของภาษีอากร

ตามประมวลรัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการค านวณภาษี
อากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่
เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น และหลัก
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม สัญญาและ
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร หลักการของภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากรไทย ตลอดจนเข้าวิธีการและหลักการค านวณภาษี
อากรประเภทต่าง ๆ อันได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์และภาษีอื่นที่
เกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงหลักกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง
ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น และหลัก
กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรม สัญญาและ
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 

 

3541101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3–0–6) 3541101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3 (3-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหารายวิชาเหมาะสมกบั 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี เหตุการณ์ปัจจบุัน 
                   ศึกษาความหมาย แนวคิดและความส าคัญของการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่วน
การตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสม

บทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม และ
เศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิดการตลาดกิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ 
ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางธุรกิจแรงผลักดันทางสังคม และ
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การตลาด ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการปรับไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

วัฒนธรรมระหว่างประเทศ ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ส าหรับ
ส่วนประสมการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ใน
กิจกรรมการตลาด 

3561101 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) 3561101 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3 (3-0-6) คงเดิม 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
                  ลักษณะโครงสรา้งขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน 
การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจดัตั้งองค์การธรุกิจ 
ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่ส าคัญ
ของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจดัคนเข้าท างาน การสั่ง
การ การจูงใจคนท างาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 
และนโยบายที่ตั้งไว ้

ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป การวางแผน 
การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ 
ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่ส าคัญ
ของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าท างาน การสั่ง
การ การจูงใจคนท างาน การควบคุมปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 
และนโยบายที่ตั้งไว้ 

 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategics Management 

3(3-0-6) 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategics Management  

3 (3-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาบางส่วน
เพื่อให้เนื้อหารายวิชาเหมาะสมกบั 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี เหตุการณ์ปัจจบุัน 
                  แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความ
แตกต่างของการวางแผนและการบริหารทั่วไป องค์ประกอบของการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการ และ
เทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่ง
การแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์
รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม 
 
 
 

ความหมายและความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การพัฒนากลยุทธ์ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก การประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ การ
ด าเนินกลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ หัวข้อส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดับสากล 
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   3584901 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการจัดการ 

Research Methodology and 
Statistics for Management 

3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชา เพื่อให้รู้ถึงระเบียบวธิี
วิจัยและสถิต ิ

   วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี
ความหมายและความส าคัญของการวิจัยทางธุรกิจ    

จรรยาบรรณของนักวิจัย  ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบ
วิจัย  การเลือกปัญหาการวิจัย  การก าหนดวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
การวิจัย   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือการวิจัยและวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  การเขียนรายงานการวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย 

 

3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
Micro-Economies 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชา เพราะรวมเนื้อหาไว้ใน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี  รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร ์
                 ความหมายของเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยการผลิต  พฤติกรรม
ของผู้บริโภค  พฤติกรรมของผู้ผลิต   อุปสงค์อุปทาน การก าหนดราคาใน
ตลาดประเภทต่างๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรูปค่า
เช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ยและก าไร บทบาทของรัฐทางเศรษฐกิจในระดับฐาน
ราก 
 
 
 
 

  

3592120 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
Macro-Economies 

3(3-0-6)    ตัดรายวิชา เพราะรวมเนื้อหาไว้ใน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี    รายวิชาหลักเศรษฐศาสตร ์
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                 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวก าหนดรายได้ประชาชาติ 
เช่น การบริโภค การออม การลงทุน การใช้จ่ายของรัฐ การส่งออก การ
น าเข้า การว่าจ้างการท างาน ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล 
นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

    

   3591101 หลักเศรษฐศาสตร ์
Principles of Economies 

3 (3-0-6) เพิ่มรายวิชา โดยรวมรายวิชา
เศรษฐศาสาตร์จุลภาคและ 

   วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน 

ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การก าหนดราคาใน
ตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้า
ระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เศรษฐศาสตรม์หาภาคไวด้้วยกัน 

2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  
3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

Information Technology in Business 
3(2–2–5) 3601204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 

Information Technology in Business 
3 (2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี ปัจจุบัน 
                   ศึกษาวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลแบบต่างๆ เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการ
ใช้งานคอมพิ วเตอร์พื้ นฐาน การใช้งานอิน เทอร์ เน็ ต  การใช้งาน
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น การน ามาประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านการพิมพ์และจัดเก็บเอกสาร งานด้านSpreadsheet การพิมพ์
รายงานและสร้างกราฟจากข้อมูล การน าเสนอสารสนเทศ เป็นต้น 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พื้นฐานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ จริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์ การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ 
 n usage 
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3601301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

อัลกอริทึม 
Principles of Computer Programming 
and Algorithm 

3(2–2–5) 3601302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Principles of Computer 
Programming 

3 (2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
                  ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิง
โปรแกรม การควบคุม การไหลของขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การเขียน
โปรแกรมเชิงโครงสร้าง จากขั้นตอนวิธี การควบคุมโปรแกรมแบบล าดับ 
แบบเลือก แบบวนซ้ า การก าหนดตัวแปร การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล 
การทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด การเขียนโปรแกรมโดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
 
 
 

หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
วิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนอัลกอริทึ่มเบื้องต้น โครงสร้าง
ของโปรแกรม ตัวแปรและชนิดข้อมูล ตัวด าเนินการและนิพจน์ การรับ
และแสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุมแบบต่างๆ แถวล าดับ ฟังก์ชัน พอยเตอร์ 
โครงสร้างข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

 

 

3602101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 
Management Resources Information 
System in Business 

3(2–2–5) 3602102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ 
Management Information System in 
Business 

3 (2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
                   ศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศในธุรกิจ การวิเคราะห์
ระบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศ 
ผลกระทบต่อองค์กรในระบบสารสนเทศ จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบสารสนเทศแบบต่างๆ เช่น ระบบของ
กระบวนการด้านการด าเนินงาน ระบบรายงานด้านการจัดการ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ 

 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ
วิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนอัลกอริทึ่มเบื้องต้น โครงสร้าง
ของโปรแกรม ตัวแปรและชนิดข้อมูล ตัวด าเนินการและนิพจน์ การรับ
และแสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุมแบบต่างๆ แถวล าดับ ฟังก์ชัน พอยเตอร์ 
โครงสร้างข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง 
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3602204 

 

การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์
Operating System Installation and 
Management 

3(2–2–5) 3602501 

 

การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์
Operating System Installation and 
Management 

3(2–2–5) คงเดิม 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี  
                 ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ ทรัพยากร
ของคอมพิวเตอร์ จุดเด่นและข้อด้อย ของระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปฏิบัติการติดตั้ งและใช้งาน
ระบบปฏิบัติการต่างๆ ท่ีแพร่หลายในปัจจุบัน 
 

        พื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ งในด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการเบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ ทรัพยากร
ของคอมพิวเตอร์ จุดเด่นและข้อด้อยของระบบปฏิบัติการแบบต่างๆ 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปฏิบัติการติดตั้ งและใช้งาน
ระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่แพร่หลายในปัจจุบัน 

 

3602205 
 

ฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
Database and Application in 
Business 

3(2–2–5) 3602207 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ใน
งานธุรกิจ 
Database and Application in Business 

3 (2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพือ่ให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
                ศึ ก ษ า แ น ว ค ว า ม คิ ด พื้ น ฐ าน เกี่ ย ว กั บ ฐ า น ข้ อ มู ล 
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบเชิงล าดับช้ัน 
แบบข่ายงาน และแบบเชิงสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล การบริหาร
ฐานข้อมูล ภาษาที่อธิบายข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล 
ความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของข้อมูล การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลใน
งานธุรก ิ

แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบ
ฐานข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูล  พีชคณิตสัมพันธ์ หลักการวิเคราะห์และ
ออกแบบฐานข้อมูล แบบจ าลองอีอาร์  กระบวนการปรับฐานข้อมูลให้อยู่
ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน (Normalization Process) การประยุกต์ใช้
งานฐานข้อมูลกับระบบธุรกิจ การใช้ภาษา SQL ในการจัดการโครงสร้าง
ฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล และการค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูลด้วย
เงื่อนไขที่มีความซับซ้อน 

 

   3602208 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ธรุกิจ
Mathematics for Business 
Computer 

3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชา เพื่อปรับพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษา 
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 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
                สมการเชิงเส้น ระบบตัวเลข การบวก ลบ คุณ หาร เลขฐาน

ต่าง ๆ เลขคณิตคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีน เมตริกซ์ 
ลอจิกเกทชนิดต่างๆ  ระเบียบวิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน อนุกรม
เวลา การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจ
โปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีเกม ตัวแบบแถวคอย เทคนิคการประเมินผลและ
การตรวจสอบโครงการ 

 

3602301 
 

โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงาน
ธุรกิจ 
Data Structure and Application 
Business 

3(2–2–5) 3602302 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 
Data Structure and Algorithm for 
Application in Business 

3(2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
                ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ 
ลิงค์ลิสต์ แสตก คิว และแบบไม่เชิงเส้น  ต้นไม้ กราฟ เครือข่าย และ
เทคนิคการเรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล หลักการจัดการหน่วยความจ า 
การน าโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

               โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และโครงสร้างข้อมูลแบบอาเรย ์
(Array) ลิ สต์  (List) สแตก  (Stack) คิ ว  (Queue) ทรี  (Tree) กราฟ 
(Graph) การจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบต่าง ๆ ล าดับขั้นตอน
หรืออัลกอริทึม (algorithm) ที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างข้อมูลเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ 

 

3603101 
 

สังคมเครือข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 
Online Social Network and Ethics in 
Profession 

3(2–2–5) 3603101 
 

สังคมเครือข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 
Online Social Network and Ethics in 
Profession 

3(2–2–5) คงเดิม 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
                   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมเครือข่ายออนไลน์ 
พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของการใช้สังคมออนไลน์กับชีวิตและธุรกิจในยุค

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมเครือข่ายออนไลน์  พื้นฐาน
เกี่ยวกับบทบาทของการใช้ สังคมออนไลน์กับชีวิตและธุรกิจในยุคปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2559 เหตุผล 
ปัจจุบัน การน าไปใช้ ผลดีและผลเสียทีเกิดขึ้นจากโลกในสังคมออนไลน์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
สังคมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติ และการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ 

การน าไปใช้ ผลดีและผลเสียทีเกิดขึ้นจากโลกในสังคมออนไลน์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การมีคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติ และการใช้สังคมเครือข่าย
ออนไลน์ 

 3603106 
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ 
System Analysis and Design for 
Business 

3(2–2–5) 3603108 
 

การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบในงานธุรกิจ 
System Analysis and Design for 
Business 

3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
               ศึกษาความเข้าใจพื้นฐานของวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับงานทางธุรกิจ เพื่อ
น าไป สู่การแก้ไขปัญหา เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ระบบ 
การพิจารณาความเป็นไปได้ในการน าระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้ การ
ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การน าระบบไปใช้งาน การควบคุมระบบ 

               ความรู้พื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ วงจร
ชีวิตการพัฒนาระบบ การเริ่มต้นวางแผนจัดตั้งโครงการ เทคนิคและ
เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ระบบงาน การก าหนดปัญหาและการศึกษา
ความเป็นไปได้ของระบบ การสร้างแผนภาพบริบท แผนภาพกระแสข้อมูล  
และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการออกแบบข้อมูลน าเข้า 
การออกแบบ การส่วนติดต่อประสานกับผู้ใช้ การทดสอบและติดตั้งระบบ 
และการจัดท าเอกสารคู่มือระบบ  

 

3603107 
 

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

3(2–2–5) 3603109 
 

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3603402 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
ส าหรับธรุกิจ 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3603402 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
ส าหรับธุรกิจ 

ปัจจุบัน 

                   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคง และความ
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์  ทั้งระบบส่วนบุคคลและระบบเครือข่าย 
ประเภทของการบุกรุก อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เทคนิคการป้องกันคอมพิวเตอร์จากผู้บุกรุก 
การเข้ารหัสถอดรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรการรักษาความปลอดภัย
ระบบคอมพิวเตอร์ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
แนวคิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
ประเภทของการบุกรุก อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เทคนิคการป้องกันรักษาความปลอดภัยจากผู้บุก
รุกทั้งระบบส่วนบุคคลและระบบเครือข่าย หลักการเข้ารหัสถอดรหัส
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงปลอดภัย
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2559 เหตุผล 
สารสนเทศ นโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์   

3603301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Computer Programming on Web 

3(2–2–5) 2360330  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และอัลกอริทึม 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน 

                  ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเว็บ   การ
ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ ใช้   สร้างเว็บแบบโต้ตอบกับผู้ ใช้   การ
ประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล  ระบบความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลใน
เว็บ ฝั่งลูกข่ายร่วมกับฝั่งแม่ข่ายเพื่อควบคุมการแสดงผลและการท างาน
ของเว็บ  ฝึกสร้างโปรแกรมที่ท างานบนเว็บ 

ภาษามาตรฐานเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การ
สร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคช่ัน 
การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้และ
เซสช่ัน ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อค านึงถึงด้านความมั่นคง
ของระบบงาน 

 

3603401 เว็บเทคโนโลยี 
Web Technology 

3(2–2–5) 3603401 เว็บเทคโนโลยี 
Web Technology 

3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี ปัจจุบัน 
               ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารและโปรโตคอลต่างๆ ที่ส าคัญบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา รวมทั้งปฏิบัติการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ 

               ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับอิน เตอร์ เน็ ต  ระบบ เว็บและ
โปรโตคอลเอชทีทีพี ทฤษฎีการออกแบบเว็บเพจ มาตราฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนาเว็บ ภาษามาร์คอัพที่ใช้ในการแสดงผลบนเว็บ การเขียนโปรแกรม
ทางฝั่งไคลเอนต์ การเขียนโปรแกรมทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เว็บเซอร์วิส เว็บ
เซิร์ฟเวอร์ 
 
 
 
 

 

3603402 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
ส าหรับธรุกิจ 

3(2–2–5) 3603403 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
ส าหรับธรุกิจ 

3(2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2559 เหตุผล 
Network System and Data 
Communication for Business 

Network System and Data 
Communication for Business 

ปัจจุบัน 

 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
                   ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิง
โปรแกรม การควบคุม การไหลของขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การเขียน
โปรแกรมเชิงโครงสร้าง จากขั้นตอนวิธี การควบคุมโปรแกรมแบบล าดับ 
แบบเลือก แบบวนซ้ า การก าหนดตัวแปร การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล 
การทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด การเขียนโปรแกรมโดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย แบบจ าลอง
เครือข่าย รูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่าย และส่วนประกอบท้องถิ่น พื้น
ฐานข้อมูลสัญญาณ การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและการอินเตอร์เฟซ 
สื่อกลางส่งข้อมูล และการมัลติเพล็กซ์ การตรวจจับข้อผิดพลาด การ
ควบคุมการไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด เครือข่ายแลน
อีเทอร์เน็ต เครือข่ายแลนไร้สาย โปรโตคอลพื้นฐานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โปรโตคอลย่อยต่างๆ ในชุดของโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี ความ
ปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส 

 

3603901 
 

สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Seminar in Business Computer 

3(2–2–5) 3603902 
 

สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Seminar in Business Computer 

3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี ปัจจุบัน 
               ศึกษาความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าใจ
ปัญหาทางธุรกิจ เครื่องมือในการสร้างสารสนเทศที่มีความจ าเป็นต้อง
อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจากสภาพแวดล้อมจริงเพื่อน ามา
วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหา ในทาง
ธุรกิจ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหา การพัฒนาเครื่องมือ การในเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

               แนวคิดในการจัดสัมมนา กระบวนการจัดประชุมสัมมนา และ
การใช้วิธีการสัมมนารูปแบบต่าง ๆ เพื่อการระดมความคิดหรือแก้ปัญหา 
การจัดสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนใจ 
โดยรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรภายนอก 
 

 

3604101 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Project in Business Computer 

3(2-2-5) ยกเลิกรายวิชา ตัดรายวิชา เนื่องจากแยกเป็นรายวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3603901 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และโครงงานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 2 
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ศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นการน าผลจาก

การศึกษาปัญหาในงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน   มา
ด าเนินการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์  พัฒนาระบบหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือทดลองใช้นวัตกรรมใหม่เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหา  
ติดตั้งและทดสอบระบบ  ตลอดจนประเมินผลการใช้งานและน าเสนอผล
การด าเนินงานต่างๆ  

  

3604201 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce 

3(2–2–5) 3604201 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce 

3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน 

 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี ปัจจุบัน 
                    ศึกษาความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ประเภท
และรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ การสร้างเว็บ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ หรือระบบส าเร็จรูป
ส าหรับการสร้างเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  การสร้างเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ธุรกิจ 
 
 

ศึกษาความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทและ
รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การตลาดออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์  และการประยุ กต์ ใช้ เว็บ ไซต์ ส า เร็ จรูป ในทางพาณิ ชย์
อิ เล็ กทรอนิ กส์  ภ าษี และ  กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จัก  

 

 

   3604102 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
Project in Business Computer 1 

3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่ โดยแยกมาจาก
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
 จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจจากหัวข้อเฉพาะหรือจากบริบทจริง วิเคราะห์ปัญหา ก าหนด
แนวทางแก้ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์
ระบบ และออกแบบระบบ จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยโครงงานที่ศึกษา
ต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงงาน 
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   3604103 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 

Project in Business Computer 2 
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่ โดยแยกมาจาก

รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1  
 จัดให้นักศึกษาได้น าผลการศึกษาความต้องการระบบ

สารสนเทศทางธุรกิจจากหัวข้อเฉพาะหรือจากบริบทจริงในวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 มาพัฒนาเป็นสารสนเทศทางธุรกิจ ทีใ่ช้งานได้จริง จัดท า
เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยโครงงานท่ีพัฒนาต้องผ่านการทดสอบและเห็นชอบ
จากคณะกรรมการโครงงาน 

 
 
 
 
 

 

 3 กลุ่มวชิาเอกเลือก 3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  
3543101 การจัดการการตลาด 

Marketing Management 
3 (3-0-6) 3543101 การจัดการการตลาด 

Marketing Management 
3 (3-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาให้

สอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญของการจัดการตลาด 

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการตลาด กระบวนการจัดการการตลาด การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทาง
การตลาด การวัดและการพยากรณ์ตลาด การก าหนดตามเป้าหมาย การ
วางแผนการจัดการผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดเพื่อน าไปใช้กับธุรกิจต่าง ๆ 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
ความส าคัญและหน้าที่ของการจัดการ วิวัฒนาการของ

แนวคิดและทฤษฎีด้านการจัดการ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
แผนกลยุทธ์ การจัดการลูกค้า โครงสร้างองค์กร การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การจัดการกระบวนการ 
 

 

3602206 
 

คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิก 
Computer for Graphic Design 

3(2–2–5) 3602209 
 

คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิก 
Computer for Graphic Design 

3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี ปัจจุบัน 



มคอ. 2 

-110- 
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                   ศึกษาหลักการการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์แบบ
เวกเตอร์เบสและรัสเตอร์เบส การประยุกต์ใช้โปรแกรมที่ใช้ในการ
ออกแบบกราฟิกหรือรูปภาพต่างๆ เพื่อน าไปใช้ร่วมกับงานประเภทอื่นๆ 
เช่น งานเว็บไซต์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

                    หลักการการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์แบบเวกเตอร์
เบสและรัสเตอร์เบส หลักการใช้สี หลักการจัดวางองค์ประกอบในงาน
ออกแบบ การจัดรูปแบบตัวอักษร การสร้างภาพ ตกแต่งภาพ การจัดวางหน้า 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกราฟิกหรือรูปภาพต่างๆ เพื่อ
น าไปใช้ร่วมกับงานประเภทอื่นๆ เช่น งานเว็บไซต์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 

 

3603101 
 

สังคมเครือข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 
Online Social Network and Ethic in 
Profession 

3(2–2–5) 3603101 
 

สังคมเครือข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 
Online Social Network and Ethic in 
Profession 

3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
                   ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมเครือข่ายออนไลน์ 
พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของการใช้สังคมออนไลน์กับชีวิตและธุรกิจในยุค
ปัจจุบัน การน าไปใช้ ผลดีและผลเสียทีเกิดขึ้นจากโลกในสังคมออนไลน์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
สังคมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติ และการใช้สังคมเครือข่ายออนไลน์ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสังคมเครือข่ายออนไลน์  พื้นฐาน
เกี่ยวกับบทบาทของการใช้ สังคมออนไลน์กับชีวิตและธุรกิจในยุคปัจจุบัน 
การน าไปใช้ ผลดีและผลเสียทีเกิดขึ้นจากโลกในสังคมออนไลน์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การมีคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และสังคมออนไลน์ การฝึกปฏิบัติ และการใช้สังคมเครือข่าย
ออนไลน์ 

 

3603102 
 

การจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Management in Information 
Technology 

3(3–0–6) 3603102 
 

การจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Management in Information 
Technology 

3(3–0–6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
ศึกษาความถูกต้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมายและ
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ข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล การเลือกวิธีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ตัวเลข แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการทางสถิติ การใช้ซอฟต์แวร์
ช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ 

 
 

ระบบการท างานระหว่างองค์กร การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กร หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

3603104 การวิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจ 
Data Analysis for Business 

3(2-2-5) 3603104 การวิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจ 
Data Analysis for Business 

3(2-2-5) คงเดิม 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูลอย่าง

มีประสิทธิผล การเลือกวิธีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตัวเลข 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการทางสถิติ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ช่วย
ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมลูทางธุรกิจ 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
ขัน้ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูลอย่าง

มีประสิทธิผล การเลือกวิธีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลตัวเลข 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการทางสถิติ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ช่วย
ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ 

 

3603105 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน 
Information Systems for Supply 
Chain Management 

3(2–2–5) 3603105 
 

ระบบสารสน เทศเพื่ อการจั ดการโซ่
อุปทาน 
Information Systems for Supply 
Chain Management 

3(2–2–5) คงเดิม 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
                   ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการโซ่อุปทาน
ของธุรกิจ  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดเวลา
การด าเนินงานในข้ันตอนต่างๆ ของกระบวนการได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการโซ่อุปทาน
ของธุรกิจ  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้เพื่อช่วยลดเวลาการ
ด าเนินงานในข้ันตอนต่างๆ ของกระบวนการได้ 
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3603203 
 

คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิกขั้นสูง 
Computer for Advance Graphic 
Design 

3(2-2-5) 3603209 
 

คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิกขั้น
สูง 
Computer for Advance Graphic 
Design 

3(2-2-5) คงเดิม 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3602206 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ
กราฟิก 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3602209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ
กราฟิก 

 

                  ศึกษาหลักการคอมพิวเตอร์กราฟิกเกี่ยวกับเรขาคณิตสาม
มิติ แสงและเงา การเรนเดอร์ โมเดลลิ่ง เทคนิครูปหลายเหลี่ยม เส้นโค้ง
และพื้นผิว การสร้างภาพสามมิติด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิกเกี่ยวกับเรขาคณิตสามมิติ 
แสงและเงา การเรนเดอร์โมเดลลิ่ง เทคนิครูปสามเหลี่ยม เส้นโค้งและ
พื้นผิว การสร้างภาพสามมิติด้วยโปรแกรมประยุกต์ 

 

3603204 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
Multimedia Technology 

3(2–2–5) 3603207 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
Multimedia Technology 

3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน 

วิชาทีต่้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3602209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบ
กราฟิก 

ปัจจุบัน 

                   ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานมัลติมี เดีย องค์ประกอบของมัลติมี เดีย เช่น ข้อความ ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ เทคนิคการน าเสนอโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย 
การสร้าง การบันทึกการปรับแต่ง การตัดต่อเสียง ภาพเคลื่อนไหว 

แนวคิดเกี่ยวกับมัลติมีเดีย องค์ประกอบพื้นฐานของการ
จัดสร้างงานมัลติมีเดีย ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ การสร้างมัลติมีเดียบน
คอมพิวเตอร์ การประสานสื่อเข้ากันด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม และการ
น าเสนอผลงานมัลติมีเดีย 

 
 
 
 
 

 

23360 05 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ 3(2–2–5) 3603303 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ 3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
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 Computer Application for Business Applying Computer for Business สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี ปัจจุบัน 
                  ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูป ที่น าไปประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ
และอุตสาหกรรม การเลือกระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานธุรกิจอย่าง
เหมาะสม และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปกับงานด้านต่างๆ เช่น 
งานบุคคล งานบัญชี งานการเงิน การจัดการของคงคลัง งานธุรการ 

โปรแกรมส าเร็จรูปกับงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการ
ของคงคลัง งานบัญชีการเงิน งานด้านการขายการตลาด งานบุคคล และ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านเอกสารเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การตกแต่งแฟ้มเอกสารธุรกิจ ค้นหา ตรวจทาน จัดการตรวจสอบ แก้ไข
ข้อความในเอกสารธุรกิจ จัดสร้างและแทรกแผนภูมิฐานข้อมูล รวมทั้งวัตถุ
อื่นๆลงในเอกสารธุรกิจ ตลอดจนจัดสร้างและแก้ไขแฟ้มต้นแบบเอกสาร
และเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสารธุรกิจ เพื่ อ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจได้ 

 

3604202 
 

การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอรส์ในงานธุรกิจ 
Open Source Software in Business 

3(2–2–5) 3603208 
 

การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอรส์ในงานธุรกิจ 
Open Source Software in Business 

3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
ศึกษาความหมาย รูปแบบ หลักการท างาน การใช้งาน 

การติดตั้ง และประเภทของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือ ซอฟต์แวร์เสรีใน
งานทางด้านธุรกิจต่างๆ เช่น งานด้านเอกสาร งานกราฟิก การใช้งาน
ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
ความหมายของซอฟแวร์โอเพนซอร์ส ระบบปฏิบัติการ

โอเพนซอร์ส สัญญาอนุญาตโอเพนซอร์ส โปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์สใน
งานด้านต่างๆ เช่น ด้านระบบ ด้านเอกสาร ด้านกราฟิก ด้านมัลติมีเดีย 
ด้านเครือข่าย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าเอาโปรแกรมโอเพนซอร์สมา
ออกแบบและพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้  

 
 

ปัจจุบัน 

3604203 
 

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Special Topic in Business Computer 

3(2–2–5) 3603210 
 

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
Special Topic in Business Computer 

3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน 

 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี ปัจจุบัน 
                  ศึกษาถึงหลักวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยและ หั วข้ อของทางสาขาคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จที่ น่ า สน ใจ  
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น่าสนใจ ณ เวลาปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ทางสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัย แนวโน้มของเทคโนโลยี ณ เวลาปัจจุบัน 
 

3604301 
 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในงานธุรกิจ 
Object-Oriented  Programming for 
Business Application 

3(2–2–5) 3603304 
 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในงานธุรกิจ 
Object-Oriented  Programming for 
Business Application 

3(2–2–5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่ม ี วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
                  ศึกษาแนวคิดเชิงวัตถุ องค์ประกอบพ้ืนฐานของวัตถุ คลาส
และตัวอย่างกรรมวิธีโพลีมอร์ฟิซึ่ม การถ่ายทอดคุณสมบัติ การวิเคราะห์
และออกแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงวัตถุในงานธุรกิจ 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นและภาษาที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ชนิดข้อมูล วัตถุ คลาส แอททริบิว เมธอดและโอ
เวอร์โหลดเมธอด คอนสตัคเตอร์ การห่อหุ้มข้อมูลและการซ่อนข้อมูล การ
สืบทอด โพลีมอร์พรีซึม อินเตอเฟส การน ากลับมาใช้ใหม่  

 

   3603110 
 

การบริหารโครงการ     ซอท์ฟแวร์ทางธุรกิจ 
Business  Software  Project 
Management 

3(2–2–5) เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ วงจรชีวิตการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการบริหารโครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
วางแผนโครงการ การจัดการตารางเวลา การควบคุมโครงการให้เป็นไป
ตามแผน และการใช้ซอฟต์แวรส าหรับหรือการบริหารโครงการ 

 

   3603211 คลังข้อมูลทางธุรกิจ 
Data warehouse for Business 

3(2–2–5) เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3602207 ระบบฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ใน
งานธุรกิจ 

 

 พื้นฐานของคลังข้อมูลและคิวบ์ข้อมูล  โครงสร้างและ
รูปแบบต่าง ๆ และการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ในฐานข้อมูล การ
วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล การสร้างคลังข้อมูล 
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เทคโนโลยีคลังข้อมูลและกรณีศึกษา 

   3603212 
 

ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น 
Business Intelligence System 

3(2–2–5) เพิ่มรายวิชา เพื่อใหส้อดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี  
 แนวคิดพื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของ

ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล โอแลป เหมือง
ข้อมูล เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การออกรายงาน 
และการน าความรู้จากการวิคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ   

 

   3603213 การค้นคืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

   วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
ตัวแบบทางแนวคิดของระบบการค้นคืนสารสนเทศ 

โครงสร้างแฟ้มข้อมูล การกระท าการต่อการสอบถาม การกระท าการต่อ
เทอม กลยุทธ์ในการค้นหา ความน่าจะเป็นของการสืบค้น การกรอง
สารสนเทศ การวัดประสิทธิผลของการค้นคืนสารสนเทศ และการท า
เหมืองข้อมูล 

 

   3603305 
 

การเขียนโปรแกรมวิชวลส าหรับงานธุรกิจ 
Visual Programming for Business 

3(2–2–5) เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 หลักการพื้ น ฐานของการเขี ยน โปรแกรมแบบวิชวล 

ส่วนประกอบและคุณสมบัติ การใช้กล่องเครื่องมือ การสร้างวินโดว์ฟอร์ม 
การสร้างวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรม
ประยุกต์แบบวินโดวส์ การติดต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ 
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   3603306 การพัฒนาแอพพลิ เค ชันบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

3(2–2–5) เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

   วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ศึกษาพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ ใช้ใน

อุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์สื่อสาร การติดตั้งและเตรียมระบบการสร้าง
แอพพลิเคช่ัน การออกแบบหน้าจออินพุทและเอาท์พุท  การเขียน
โปรแกรม Activity การใช้ระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน
กับระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์สื่อสารในงานธุรกิจ 

 

 

   3603307 โปรแกรมภาษาจาวา  
Java Programming 

3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

   วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดเชิงวัตถุ  ชนิดข้อมูล

พื้นฐาน และตัวแปรแถวล าดับ การก าหนดประโยคการประมวลผล ค าสั่ง
ควบคุมพื้นฐาน การก าหนดคลาสและการสร้างวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ 
โพลิมอร์ฟิซึม คลาสนามธรรมและคลาสอินเตอร์เฟต การจัดการเกี่ยวกับ
ข้อผิดพลาดและข้อยกเว้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนวินโดว์ การ
โปรแกรมกราฟิก การโปรแกรมส าหรับอินเทอร์เน็ต การโปรแกรมแบบมัล
ติเทรด การจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล แพคเกจและองค์ประกอบ 

 

   3603308 ภาษาโปรแกรม 
Programming Languages 

3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

   วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
การแบ่งชนิดภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ปัจจัยที่มี

ผลต่อการออกแบบภาษาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเทียบภาษาตาม
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คุณสมบัติการอ่าน การเขียน เป็นต้น ตัวอย่างภาษาที่เป็นตัวแทนของแต่
ละชนิด โครงสร้างและลักษณะส าคัญของภาษาแต่ละแบบความหมายของ 
ตัวแปร ชนิดข้อมูลแบบต่างๆ ชุดค าสั่งต่างๆ ซับโปรแกรม ข้อมูลชนิด
นามธรรม คุณสมบัติหลักของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

 
 

   3603309 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง 
Advance Computer Programming 

3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชา เพือ่ให้สอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

   วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3601302 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัวกระท าการ

และนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ช่ัน การรับและแสดงผลข้อมูล  ค าสั่งควบคุมแบบ
ทางเลือก ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า แถวล าดับ ฟังก์ชัน ชนิดข้อมูลแบบ
โครงสร้าง ตัวช้ีต าแหน่ง โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาใด
ภาษาหนึ่ง  

 

   3603310 ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลและเว็บเซอร์วสิ  
XML and Web Service 

3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

   วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลและเอกสาร

เอ็กซ์เอ็มแอลที่ถูกต้องตามไวยากรณ์ การท าความเข้าใจและสร้างเอกสาร 
DTD และเอ็กซ์เอ็มแอลสกีม่า การสร้างเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล การอ่าน
และประมวลผลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลโดยใช้โมเดล DOM และ SAX การ
จัดรูปแบบเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลโดยใช้ XPath XSLT XSL-FO XLink 
XPointer และ  XHTML  การสร้างและเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิสโดยใช้
ภาษาจาวาหรือ PHP หรือ C# .NET 
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3603901 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
Seminar 

3 (2-2-5) 3603902 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
Seminar 

3 (2-2-5) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเทคโนโลยีใน 

ศึกษาความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าใจ
ปัญหาทางธุรกิจ เครื่องมือในการสร้างสารสนเทศที่มีความจ าเป็นต้อง
อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจากสภาพแวดล้อมจริงเพื่อน ามา
วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา และการวิเคราะห์ปัญหา ในทาง
ธุรกิจ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหา การพัฒนาเครื่องมือ การในเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: ไม่มี 
แนวคิดในการจัดสัมมนา กระบวนการจัดประชุมสัมมนา 

และการใช้วิธีการสัมมนารูปแบบต่าง ๆ เพื่อการระดมความคิดหรือ
แก้ปัญหา การจัดสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนใจ โดยรับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรภายนอก 
 

ปัจจุบัน 

4.กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 4.กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
3604801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
Preparation for Professional 
Experience in Business Computer  

2(90) 3604801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
Preparation for Professional 
Experience in Business Computer  

2(90) คงเดิม 

ก าร เต รี ย ม ค วาม พ ร้ อ ม ขอ งผู้ เรี ย น ก่ อ น ออก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ 

การ เต รี ย ม ค วามพ ร้ อม ขอ งผู้ เรี ย น ก่ อ น ออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ 

 
 

 

3604802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

5(450) 3604802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

5(450) คงเดิม 
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Professional Experience in Business 
Computer  

Professional Experience in Business 
Computer  

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3604801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
ในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่
จริงและสถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่ฝึกขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จัดให้มี
การปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มี
การปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาของการฝกึประสบการณท์ี่เกิดขึ้น และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3604801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

จัดนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์
ในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้งานในสถานที่
จริงและสถานการณ์จริง ทั้งนี้สถานที่ฝึกขึ้นอยู่กับความเหมาะสม จัดให้มี
การปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ และจัดให้มี
การปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาของการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา  
Cooperative Education Preparation 

1(45) 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา  
Cooperative Education Preparation 

1(45) คงเดิม 

หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการ
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ ศึกษาเทคนิคการสมัครงาน
และสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพและ
สาขาวิชาเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดท าโครงการ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและน าเสนอผลงานโครงการ ไม่
น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 

หลักการแนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการ
และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับสหกิจ ศึกษาเทคนิคการสมัครงานและ
สอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพและ
สาขาวิชาเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดท าโครงการ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงงานและน าเสนอผลงานโครงการ ไม่
น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง 

 

 

3503802 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(540) 3503802 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

6(540) คงเดิม 
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วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา  

การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานจริงตามที่ก าหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณจ์ากการปฏิบัตงิานและ
มีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานจริง องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนต้องการมากท่ีสุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง 
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมี
การปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมีค่าตอบแทนหรือ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่นักศึกษา 

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3503801 การเตรียมสหกิจศึกษา  
การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา โดยจะต้องมีระยะเวลา

ปฏิบัติงานจริงตามที่ก าหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณจ์ากการปฏิบัติงานและ
มีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานจริง องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนต้องการมากท่ีสุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง 
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมี
การปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมีค่าตอบแทนหรือ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่นักศึกษา 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าส่ังต่างๆ 
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   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 

--------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคท่ีมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น ในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปด
สัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับ
รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่ เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอน
หน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต 
การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  
ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่
แตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
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 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
          ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

                                        พ.ศ.2548  
------------------------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพื่อก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
18(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
 ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับ
นี้แทน 
 ข้อ 3 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 

“นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตาม
โครงการอื่นที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ
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 ข้อ 5 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคเรียน
อย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการ
สอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  การ
อนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ 6 ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
  6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับ
คะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

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

C+ ดีพอใช้ (Fair Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

 
  ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
เป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชา
เลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
  ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผล
การประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ใน
กรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
  6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
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ระดับการประเมิน ผลการเรียน 
PD (Pass with Distinction) ผ่านดีเยี่ยม 

P (Pass) ผ่าน 
F (Fail) ไม่ผ่าน 

             
ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้  
ข้อ 7 ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
  Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟังโดยไม่นับ
หน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
  W (Withdraw) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
     (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและ
ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผล
การศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
  I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้องขอ
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่
ขาดสอบนั้นได ้
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก  รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดใน
ภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8 กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”
ศูนย์” และในกรณีที่ ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและ
ประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 9 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน และ
ก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่
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รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่ นักศึกษาถอน
การลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่
กรณ ี
 ข้อ 10 ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11 กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบัน
ราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะ
ลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้
เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบ
ได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) 
เกิน  5  ปี 
 ข้อ 12 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลข
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
  12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหาร
ด้วย 
  12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชาที่
เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้ง
แรกเท่านั้น 
 ข้อ 13 นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
พิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
 ข้อ 14 นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่
ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13. 
วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 15 นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุสุดวิสัย
อย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วัน
นับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  
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 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้อาจารย์
ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
 ข้อ 16 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
  16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
  16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
  16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 
ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 
ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่
เรียนหลักสูตร  5  ปี 
 ข้อ 17 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติ
ที่  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และท่ี  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
   (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
   (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 2 
ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ใน
กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และขาด
คุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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   (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 2 ปี สิ้นภาคเรียน
ที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเขา้เรียน กรณีหลักสูตร 
4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่
หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
 ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
 
 ข้อ 19 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้ 
  19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
  19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
  19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 20 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
  20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเรียนครบ
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
  ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25  ให้ได้
เกียรตินิยมอันดับสอง 
  20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณา
ผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
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  20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   2 ปี ไม่
เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  
   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
 ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาคเรียน 
 ข้อ 22 ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
 ข้อ 23 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

    ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 



มคอ. 2 

-136- 
 

 
 
 

 

                       ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
              ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
                     ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.2550 

---------------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ.2550” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนใน
ระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง 
   “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
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  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตาม
หลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิตของ
รายวิชาตามหลักสูตร ในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา
โดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิ ชา
ต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้าย
ที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึง
วันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่าน
เกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่
ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาค
ปกต ิ
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวน
หน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน 
ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
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  (1)  เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาท่ี ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3) เป็นนักศึกษาที่  ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาท่ีได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้ พ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผล
การประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้
บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  
โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 
  (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตาม
ข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึก
ผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ 10 การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 
   (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 
  (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย   และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
หนึ่งภาคเรียน 
    (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคย
ศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียน
ต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน 
หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้

ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายมนตรี  ใจแน่น  ต าแหนง่ทางวิชาการ  อาจารย์ 

 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2555 กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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  แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
 2552 บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3602209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 
  3603207 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
  3603303 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3603208 การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3602209 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 
  3603207 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
  3603303 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3603208 การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
มนตรี ใจแน่น. (2558). คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟิก. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร. 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
   ไม่มี 
 
 
 
 

นายเมธี มธุรส ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2558 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 2545 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3601204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
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  3603403 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3601302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3601204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3603403 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3601302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

  ไม่มี  
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายฉัตรชัย  อินทรประพันธ์  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2558 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2553 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3601204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3602401 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
  3603302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
  3603304 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
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  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3601204 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3602401 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
  3603302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
  3603304 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
  ไม่มี 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
ฉัตรชัย อินทรประพันธ์. (2558). การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคืนสารสนเทศ โดยใช้ ThaiWordNet. 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ฉัตรชัย อินทรประพันธ์, ชลธชิา แสงงาม, จักรพันธ์ หวาจ้อย, พลอยพรรณ สอนสุวิทย์ และมนตรี ใจแน่น. 
(2558). ผลการให้บริการวิชาการ เรื่องการตกแต่งภาพบุคคลและภาพวิวทิวทัศน์ ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์กราฟิก. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "จัดการอย่างไรให้
ท้องถิ่นไทยเติบโตอย่างยั่งยืน". อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

นางสาวชลธิชา แสงงาม ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
         2552        วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
         2543        วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
   รหัสวิชา    ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

3603402 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลส าหรับธุรกิจ      3(2-2-5) 
3602301  โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ                   3(2-2-5) 
3602205   ฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ       3(2-2-5) 
3603901  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        3(2-2-5) 
3604101 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

3603403 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลส าหรับธุรกิจ      3(2-2-5) 
3602302  โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีส าหรับการประยุกต์      3(2-2-5) 

ใช้ในงานธุรกิจ                   
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3602207   ฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ       3(2-2-5) 
3603902  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        3(2-2-5) 
3604102 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1        3(2-2-5) 
3604103 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2        3(2-2-5) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
ชลธิชา แสงงาม. (2558).  เอกสารประกอบการสอนวิชาฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงาน ธุรกิจ. 

ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

ไม่มี 
 

นายจักรพันธ์  หวาจ้อย ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2554 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2551 วศ.บ. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3601301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 3(2-5-5) 
  3603101 สังคมเครือข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 3(2-5-5) 
  3604101 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-5-5) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-5-5) 
  3601301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 3(2-5-5) 
  3603901 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-5-5) 
  3603101 สังคมเครือข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 3(2-5-5) 
  3603401 เว็บเทคโนโลยี 3(2-5-5) 
  3604203 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-5-5) 
  3602204 การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-5-5) 
   
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
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จักรพันธ์  หวาจ้อย. (2558). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ. 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
 ไม่มี 
 
 
 

ชื่อ นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย์  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
         2552        วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
         2548        วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3603108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3602102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3603206 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  3603403 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3603108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3602102 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3603206 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  3603403 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
   ไม่มี 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
Ployphan Sornsuwit and Saichon Jaiyen. “Intrusion Detection Model Based on Ensemble 

Learning for U2R and R2L Attacks”. International Conference on Information 
Technology and Electrical Engineering (ICITEE), October 2015. Thailand.  
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พลอยพรรณ สอนสุวิทย์. “Comparison Efficiency of Network Intrusion Detection by k-NN, Multi-
Layer Perceptron, Support Vector Machine, Decision Tree and Naive Baye”.งานประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2557. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร แม่สอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายชัยรัตน์  ขันแก้ว ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2549 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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     2545 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ 

 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

3602101          หลักการเขียนโปรแกรม่คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม    3(2-2-5) 
3604802          ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

3602101          หลักการเขียนโปรแกรม่คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม    3(2-2-5) 
3602205          ฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ              3(2-2-5) 
3602301          โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
3603205          การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ       3(2-2-5) 
3604101          โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                  3(2-2-5) 
3604203          หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              3(2-2-5) 
4121001          การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา      3(2-2-5) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
ชัยรัตน์  ขันแก้ว. (2557).  ต าราฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ. ตาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร  แม่สอด. จ านวน 180 หน้า 
ชัยรัตน์  ขันแก้ว. (2557).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ

อัลกอริทึม. ตาก: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด. จ านวน 197 หน้า 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
   ไม่มี 

นายวันชัย เพ็งวัน  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา     สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2552 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
  แขนงระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 2544 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
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  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3603617 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 
  3603903  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3(2-2-5) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3602206 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟฟิก 3(2-2-5) 
  3603617 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  3(2-2-5) 
  3563204 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(2-2-5) 
  3603903  หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  3(2-2-5) 
  3603103  การพัฒนาเว็บไซต์  3(2-2-5) 

     3604203          หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       3(2-2-5) 
     3604301           การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในงานธุรกิจ     3(2-2-5) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
วันชัย  เพ็งวัน. (2558). เอกสารประกอบการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ. ตาก : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด. 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
    ไม่มี 
 

นางสาวศุภมาส ผกากาศ  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2555 กศ.ม.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
 2551 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   มหาวิทยาลัยนเรศวร  
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3603106 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
  3604504 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
  3602606 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3603101 สังคมเครือข่ายออนไลน์และจรรยาบรรณ 3(2-2-5) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3602206 คอมพิวเตอร์ส าหรับการออกแบบกราฟฟิก 3(2-2-5) 
  3522401  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  3601101 การใช้คอมพิวเตอร์ในการธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3603104  การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
ศุภมาส ผกากาศ. (2558). เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ. 

ตาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด. 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
    ไม่มี 
 
 
 

นายเอกรัฐ  ปัญญาเทพ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2548 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 2543 ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า  
   คุณทหารลาดกระบัง 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล 3(2-2-5) 
  3603107 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  3603301 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  3603402 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 
  3602204 การติดตั้งและการจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
  3601101 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
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  3603401 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
  3601301 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
เอกรัฐ  ปัญญาเทพ. (2557). เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล

ส าหรับธุรกิจ. ตาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด. 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
เอกรัฐ  ปัญญาเทพ. (2552). กระแสการใช้อินเทอร์เน็ต...เปิดประตูการค้าขายของท้องถิ่น. 

วารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ฉบับที่ 1 ปี 2552. 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นางสาวทิพย์หทัย  ทองธรรมชาติ  ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2555  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2552  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

3602205   ฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ     3(2-2-5) 
3603901  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      3(2-2-5) 
4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา    3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

3603301  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ      3(2-2-5)  
3604202  การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในงานธุรกิจ     3(2-2-5) 
3603205  การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ      3(2-2-5) 
3603401  เว็บเทคโนโลยี        3(2-2-5) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
   ไม่มี 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
    ไม่มี 
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