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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
__________________

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in
Business Computer
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา 138 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
• เปนหลักสูตรระดับ 2 ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนิสิตชาวไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 กําหนดการเปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560
6.2 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
6.3 คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตร และงานดานวิชาการ ของมหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัต2560
ิ /7 เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่/ เมื่อ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรอนุมัติ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่/236 )11/2560( เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 ในปการศึกษา 2562 (หลังเปดสอน 2 ป)
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักออกแบบซอฟตแวรประยุกตทางดานธุรกิจ
8.2 ผูทดสอบระบบและโปรแกรม
8.3 นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.4 ผูตรวจสอบการควบคุมการจัดการภายในระบบ IT
8.5 ผูประกอบการทางดานธุรกิจคอมพิวเตอร ผูใหคําปรึกษาทางดานคอมพิวเตอรและซอฟแวร
(IT Support)
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9. ชื่อนามสกุลเลข เลขบัตรประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ –นามสกุล
(เลขบัตรประจําตัว
บัตรประชาชน)

ตําแหนง
ทางวิชาการ

1

เรืออากาศเอกหญิงวชิรา พันธุไพโรจน

ผูชวย
ศาสตราจารย

บธ.ม.
ทล.บ.
วท.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ฟสิกส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มศว.พิษณุโลก

ไทย
ไทย
ไทย

2538
2545
2531

2

นางสาวดาลิน

อาภัสระวิโรจน

อาจารย

วท.ม.
วท.บ

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

2546
2543

7

12

3

นางวิมลา

ผองแผว

อาจารย

บธ.ด.
บธ.ม.

บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
Old Dominion University

2559
2530

7

12

บธ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.

คอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
สหรัฐ
อเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย

7

12

M.Sc.
M.Chem.

Software Engineering
Chemistry

University of Oxford
University of Oxford

อังกฤษ
อังกฤษ

2558
2550

7

12

4

นายพุฒน

ภาณุวณิชชากร

5

Mr.Charles Edward Allen

อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

2526
2560
2555

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ที่สอนปจจุบัน ที่ปรับปรุง
พ.ศ. 2555
7
12
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.1.1 ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) สถานการณและแนวโนมการเปลี่ย นแปลงด านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จากแหลงขอมูลทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของพบวาในชวงทศวรรษที่ผาน
มา มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแนวโนมในอนาคต
ขางหนา เทคโนโลยีที่นักวิเคราะหจากหลายๆ สํานักรวมไปถึงผูเชี่ยวชาญและนักคิดระดับโลกตางลงความเห็น
วา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันและในอีก 5 10 ปขางหนา จะมีบทบาทสําคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิธีการในการดําเนินการทางธุรกิจ และ
การเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายของรัฐตอประชาชน โดยประกอบดวย เทคโนโลยีพกพา (Mobile) เครือขาย
สังคมออนไลน (Social Network) การประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) และเทคโนโลยีจัดการ
ขอมูลจํานวนมหาศาล (Big Data) การหลอมรวมเทคโนโลยีทั้งสี่เรื่องดังกลาวนี้เขาดวยกันไดอยางเหมาะสมลง
ตัวจะกอใหเกิดการยกระดับในการพัฒนาประเทศไดอยางมีนัยสําคัญ
2) จากสวนหนึ่งของรายงาน The Future of jobs ; Employment, Skills and
Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution ใน World Economic Forum เมื่อมกราคม
2016 ไดรายงานวา ตัวขับเคลื่อนที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมี 3 ประเด็น ไดแก เทคโนโลยี ประชากร และ
เศรษฐกิจ สังคม ในดานเทคโนโลยีจะเปนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก ถูกพัฒนาออกมาโดยที่จะฆาเทคโนโลยีเกา
ซึ่งจะสงผลกระทบตอรูปแบบการดําเนินธุรกิจ ตัวอยางที่เห็นไดในปจจุบัน เชน UBER เปนบริษัท TAXI ที่ใหญ
ที่สุดในโลกแตไมไดมีรถ TAXI เปนของตนเอง Airbnb ธุรกิจใหบริการที่พักที่ใหญที่สุดในโลกโดยที่ไมไดทํา
อสังหาริมทรัพย Alibaba เปนผูคาปลีกที่มีมูลคาสูงที่สุดแตไมมีคลังสินคา จากตัวอยางที่กลาวมาเปนการนํา
เทคโนโลยี มาช ว ยในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ดานประชากรหลาย ๆ ประเทศแมแตป ระเทศไทยกําลัง กาวเข า สู
ประชากรสูงวัย ประชากรวัยทํางานลดลง ดังนั้นในภาคธุรกิจหรือภาคการผลิตและอุตสาหกรรมจําเปนที่จะตอง
ปรับตัวโดยนําเทคโนโลยีเขามาใช ไมวาจะเปนเทคโนโลยีหุนยนต Internet of Things แมกระทั่งในการผลิต
สินคาจําเปนที่จะตองพัฒนาสินคาใหตอบสนองกับประชากรสูงวัยมากขึ้น นอกจากนี้ทักษะ 3 อันดับที่เปนที่
ตองการในป ค.ศ.2020 ไดแก ทักษะดาน Complex Problem Solving ยังเปนที่ตองการอันดับ 1, Critical
Thinking ในป ค.ศ.2015 เป น ที่ ต อ งการในอั น ดั บ ที่ 4 แต ใ นป ค.ศ.2020 ได เ ลื่ อ นขึ้ น มาเป น อั น ดั บ 2,
Creativity ในป ค.ศ.2015 เปนที่ตองการในอันดับที่ 10 แตในป ค.ศ.2020 ไดเลื่อนขึ้นมาเปนอันดับ 3
3) การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตเปนการพัฒนาโดยผสานเทคโนโลยีกับสังคมและ
แรงผลักดันทางเศรษฐกิจโดยมองไปที่ปญหาที่ผูบริโภคกําลังประสบและนําเสนอแนวคิดใหมเพื่อตอบสนองตอ
ลู ก ค า โดยจะมี 12 เทคโนโลยี ที่ จ ะเปลี่ ย นโลก (Disruptive Technologies) ได แ ก อิ น เตอร เ น็ ต ไร ส าย,
เทคโนโลยี อั ต โนมั ติ ใ นด า นการวิ เ คราะห , Internet of Things, Cloud Computing, เทคโนโลยี หุ น ยนต ,
ยานพาหนะไร/กึ่งคนขับ, เทคโนโลยีชีวภาพ, อุปกรณหรือระบบกักเก็บพลังงาน, เทคโนโลยีการพิมพสามมิติ,
เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด, เทคโนโลยีสํารวจและขุดเจาะน้ํามัน และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังมี
อีก 9 เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนยุคอุตสาหกรรม ไดแก Big Data and analytics, เทคโนโลยีหุนยนตอัตโนมัติ, การ
สร า งแบบจํ า ลองเสมื อ นจริ ง (Simulation), การบู ร ณาการระบบการผลิ ต เข า ด ว ยกั น (Vertical and
Horizontal system integration), การเชื่ อ มต อ อิ น เตอร เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง (The industrial internet of
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things), การรั กษาความปลอดภั ย ของข อ มูล (Cybersecurity), การประมวลผลและเก็ บ ข อ มู ล ผ านระบบ
ออนไลน, การขึ้นรูปชิ้นงานดวยเนื้อวัสดุในเครื่องพิมพ 3 มิติ (Additive manufacturing 3D Printing) และ
การผสานโลกแหงความเปนจริงเขากับโลกเสมือน โดยผานอุปกรณเกมส
4) เครือขายสังคมออนไลน (Social Network) เครือขายสังคมออนไลนผนวกกั บ
เทคโนโลยี mobile จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีของการติดตอสื่อสารกันระหวางบุคคล ระหวางธุรกิจ
และลูกคา รวมไปถึงภาครัฐและประชาชน ตัวอยางเชน ในกรณีของ facebook ในทางเศรษฐกิจ กิจการมีอายุ
ไมถึง 10 ปแตมีมูลคาสินทรัพยสูงถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นลานเหรียญสหรัฐ และในทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองของหลายประเทศ ในตะวันออกกลางประชาชนไดใชชองทางเครือขายสังคมในการติดตอสื่อสารกันใน
วงกวางจนนําไปสู (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.
2557 - 2561 ปจจุบันปริมาณการใชเครือขายสังคมออนไลนในการติดตอสื่อสารกันเพิ่มขึ้น อยางรวดเร็ว ใน
ประเทศไทยมีผูใช facebook กวา 24 ลานคน และกรุงเทพมหานครเปนเมืองที่มีผูใช facebook มากที่สุดใน
โลก ภาคธุรกิจโดยเฉพาะในภาคบริการมีการนําเทคโนโลยีเครือขายสังคมออนไลนเขามาใชในการใหบริการ
ลูกคา ประชาชนทั่วไปสามารถเปดรานคาผานเครือขายสังคมออนไลนกอใหเกิดรายไดในการเลี้ยงชีพได
5) Thailand 4.0 เป น แนวคิ ด ที่ จ ะนํ า โครงสร า งเศรษฐกิ จ ไปสู “Value-Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” ไดแก เปลี่ยนจากการผลักดันสินคาโภคภัณฑไปสู
สินคาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
และความคิ ด สร า งสรรค เปลี่ ย นจากการเน น ภาคการผลิ ต สิ น ค า ไปสู ก ารเน น ภาคบริ ก ารมากขึ้ น โดยมี
องคประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย ไดแก เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมสูเกษตรสมัยใหม เนน
บริหารจัดการและเทคโนโลยีเตรียมปนเกษตรกรเปนผูประกอบการทั้งยังเปนเกษตรกรที่มีฐานะร่ํารวย เปลี่ยน
จาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภาครัฐคอยชวยเหลือ เพื่อผลักดันสูการเปน Smart Enterprises และ
Startups ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลคาต่ําสู High Value Services เปลี่ยนจาก
แรงงานทักษะต่ําสูแรงงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญและทักษะสูง เปาหมายที่ไดจากโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศ
ไทยที่จัดอยูในกลุมประเทศ “รายไดปานกลางขั้นสูง” ใหกลายเปนกลุม “ประเทศที่มีรายไดสูง” ดวยนวัตกรรม
ที่ชวยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกตาง ๆ เนนไปทางการนําเทคโนโลยีเขามาปรับใช ใน 5 กลุม
อุ ต สาหกรรมเป า หมาย ได แก กลุ มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีว ภาพ กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย กลุมเครื่องมืออุป กรณ อัจ ฉริย ะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใช อิเล็ กทรอนิ กส
ควบคุม กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี
สมองกลฝงตัว และ กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง
6) Education 4.0 สํ า หรั บ ด า นการศึ ก ษาระบบ 1.0 เป น การศึ ก ษาที่ เ น น การ
บรรยายและการจดจําความรู สวนการศึกษาระบบ 2.0 เปนการศึกษาที่ใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลาง การศึกษา
ระบบ 3.0 เปนการศึกษาในปจจุบันที่เปนสังคมแหงความรู ผูเรียนตองมีทักษะในการเรียนรูในแหลงเรียนรูที่
หลากหลาย ทํางานสรางสรรคที่ไมซ้ําเดิม รวมถึงสามารถทํางานเปนทีมได ในขณะที่การศึกษาระบบ 4.0 เปน
การศึ ก ษาสู อ นาคต ที่ เ น น การผลิ ต คนไปสร า งสรรค น วั ต กรรม ซึ่ ง คณะวิ ศ วกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลั ย ได พัฒ นารู ป แบบการเรี ย นรูโ ดยผานกระบวนการศาสตร การคิด เชิง ออกแบบ หรือ Design
Thinking กลายเปนการศึกษาระบบ 4.0 ขึ้นมา โดยมีการริเริ่มรายวิชา Creative Design for Community
ซึ่งผูเรียนจะได พัฒ นาโครงงานจริ งไปแกปญ หาใหกับ องคการจริงและมีผูเชี่ยวชาญดาน Design Thinking
มาร ว มสอนและให คํ า แนะนํ า นอกจากนี้ ยั ง นํ า เอาแนวคิ ด แบบ CDIO (Conceive-Design-ImplementOperate) เขามาใชเปนกรอบงานในกระบวนการเรียนการสอนที่เนนโครงงานเปนฐาน โดยไดสรางหองเรียน
แบบ Smart Classroom ที่เรียกวา i-SCALE ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
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ไดสะดวก และกระตุนใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และไดสรางศูนย i-Design Workspace ขึ้น เพื่อใหผูเรียนได
ทดลองแนวคิดนวัตกรรมใหมๆ ในรูปแบบ Engineering Playground ที่ผูเรียนสามารถสราง Prototyping
ของนวัตกรรมของตนเองได
11.1.2 จากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สถานการณ ฯทางเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยเฉพาะสถานการณการพัฒ นาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ไดรับการยกระดับดี ขึ้นจากการผนึกกําลั งของหนวยงานด าน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และ เชื่อมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยู
ในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป พ.ศ. 2557 อันดับความพรอมดานโครงสราง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ 47 และดานเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อ
เทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลําดับในป 2551 และตลอดชวงระยะเวลา 14 ปที่ผานมา (2543-2556)
คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ 0.27 ตอ GDP โดยในป 2556
(ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการ วิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP โดยเปนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูที่ร อยละ
4.03, 3.35 , 2.79 และ 2.27 ตอ GDP ในป 2555 ตามลําดับ ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใน
ระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจํานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ 20-30 คนตอประชากร 10,000 คน
นอกจากนั้ น การปรั บ เปลี่ ย นที่ ร วดเร็ ว ด า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมส ง ผลให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบ
อั ต โนมั ติ ไปสู ก ารใช เ ทคโนโลยี ที่ ผ สมผสานระหว า ง Information Technology กั บ Operational
Technology หรือที่เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ
เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของ
ผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายได
สูงจะตองสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย
และนวัตกรรม ทั้งดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการ
บริหารจัดการรวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลั กดานเทคโนโลยี และนวัต กรรม
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน อยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยให ความ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา
สําหรับการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนากําลังคนและแรงงาน ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับ
การเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดให
แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดสนับสนุนใหแรงงานและปจจัย
การผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงาน
สามารถเคลื่ อ นย า ยไปสู ส าขาการผลิ ต ที่ มี ผ ลิ ต ภาพการผลิ ต สู ง สุ ด และสนั บ สนุ น ให ผู ป ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยง
กันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
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การส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการที่ เ ข ม แข็ ง และพาณิ ช ย ดิ จิ ต อล พั ฒ นาขี ด ความสามารถของ
ผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวน ความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
บทบาทความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศความก า วหน า ทางด านวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิ่งอํานวยความสะดวกสบายตอการดํารงชีวิตเปนอันมาก เทคโนโลยีไดเขา
มาเสริ มป จ จั ย พื้ น ฐานการดํ ารงชีวิต ทํ าใหการผลิตสิน คาและบริการตาง ๆ มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ
ตอบสนองความต อ งการของมนุ ษ ย ม ากขึ้ น โดยพื้ น ฐานของเทคโนโลยี ย อ มมี ป ระโยชน ต อ การพั ฒ นา
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาได เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีความเปนอยู
ของสังคมสมัยใหมอยูมาก มันคือปจจัยอยางหนึ่งที่สามารถจะทําใหการดําเนินชีวิต รวมถึงการทํางานตางๆ
บรรลุผลสําเร็จอยางสะดวกสบาย แมนยํา รวดเร็ว มีการนําระบบการสื่อสารเขามาชวยทําใหเกิดระบบอัตโนมัติ
แตการใชงานระบบสารสนเทศทั้งระบบคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารผานอินเทอรเน็ตที่มีความกวางขวาง
ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ ยังอาจมีภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินธุรกิจจากระบบดังกลาว การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางกวางขวาง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาล
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยอมมีผลกระทบตอบุคคล องคกร หรือสังคม ซึ่งเปนผลกระทบทั้งทางบวกและ
ผลกระทบทางลบ
ดังนั้น ผูที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจในหนวยงานนอกจากตองเปนผูมีความรู
ความเขาใจในระบบขององคกร ความสําคัญของสารสนเทศ จะตองเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิ ช าชี พปฏิ บั ติง านให แ ก อ งค ก รอย า งเต็ ม ความสามารถ มีคุณธรรม ปกป องทรั พย สิ น อัน ไดแก ขอ มู ล
สารสนเทศ ฮารดแวรและซอฟแวร ตลอดจนใหความรู คําแนะนํา ที่จําเปนกับผูที่ใหความสนใจไดใชงานอยาง
ถูกตองเปนไปตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน บนพื้นฐานของความเปนอยูตามวัฒนธรรมไทย
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณภายนอกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 และการวิเคราะหแนวโนมของตลาดแรงงานในอนาคต คาดวาตลาดแรงงานจะมีความตองการแรงงาน
ทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยเฉพาะแรงงานที่ มี อ งค ค วามรู ใ นการสร า งนวั ต กรรมสมั ย ใหม
ในเชิงสรางสรรคจะสามารถกระตุนใหภาคเอกชนลงทุนผลิตสินคาสรางสรรคดวยนวัตกรรมและองคความรู
สมัยใหม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เห็นวาการปรับรูปแบบการศึกษาที่เนนองคความรูที่มีความจําเปนในการ
พัฒนาประเทศเปนภารกิจหนึ่ งที่สํ าคั ญของสาขาวิชาฯ ดวย ผนวกกับไดวิเคราะหแลววา ตลาดแรงงานใน
ปจจุบันจนถึงอนาคตมีความตองการแรงงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะแรงงานที่มีองคความรูใน
การสรางนวัตกรรมสมัยใหมที่สามารถชวยใหธุรกิจลดตนทุน มีความสามารถในการแขงขัน อาทิ นักพัฒนาโม
บายแอปพลิเคชั่น ผูชวยผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูทดสอบโปรแกรม และนักวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ รวมทั้งผูประกอบการดานคอมพิวเตอรรายใหม ๆ มากระตุนภาคเอกชนใหลงทุนผลิตสินคาสรางสรรค เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศไดอยางยั่งยืน
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ดังนั้น สาขาวิชาฯ จึงไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และตามทักษะที่ผูประกอบการ หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองการในอนาคต มุงผลิต
บั ณฑิ ตที่ มีศักยภาพและความพร อมทางด านบริ หารธุ รกิ จ และเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร โดยเมื่อบัณ ฑิ ต จบ
การศึกษาจากหลักสูตรฯ แลว สามารถนําองคความรูที่ไดเรียนมา ไปใชในการปฏิบัติงานไดทันที สามารถ
พั ฒ นาตนเองให เ ข า กั บ ลั กษณะงานที่ ตองใชทักษะทางดานคอมพิว เตอรและธุร กิจ ในตลาดแรงงานได ทุ ก
ประเภท ตลอดจนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการแกไขปญหาตาง ๆ ทั้งดานการดําเนินชีวิตและ
การสรางความกาวหนาในหนาที่ของตนเองได รวมถึงยังมุงเนนการสรางองคความรูในการทําวิจัยขั้นพื้นฐานที่ให
ขอมูลทางดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรและประเทศตอไปไดในอนาคต ซึ่งในหลักสูตรฯ ได
กํ า หนดผลการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าให ส อดคล อ งกั บ รายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ ร ะดั บ ปริ ญญาตรี ต ามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยใชชื่อรายวิชาอางอิงตาม มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรมุงผลิตบัณฑิตใหเพียงพอกับความตองการของประเทศดานคอมพิวเตอรธุรกิจ โดย
มุงเนนการสรางบัณฑิตใหทํางานไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สรางการทําวิจัยขั้นพื้นฐาน สราง
ทัศนคติเชิงบวก สรางวัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้น สรางเครือขาย (Networking) รวมกับ
ภาคเอกชนใหมาชวยเสริมในการสรางจุดแข็งและการยอมรับของสังคมโดยทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน ภายใตอัตตลักษณ “เกงงาน เกงคน เกงคิด เกงครองชีวิต และเกงพิชิตปญหา”
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่สอนใหนิสิตในหลักสูตรอื่นเรียน มีดังนี้
- รายวิชา 231102 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
3(2-2-5)
- รายวิชา 231120 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
13.2 หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนิสิตเรียนจากหลักสูตรอื่น ๆ มีดังนี้
- รายวิชา 213102 หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร 3(3-0-6)
- รายวิชา 213130 หลักการตลาด
3(3-0-6)
- รายวิชา 213260 การจัดการทุนมนุษย
3(3-0-6)
- รายวิชา 213203 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
- รายวิชา 213370 การจัดการการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
- รายวิชา 214114 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0-6)
- รายวิชา 214115 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
- รายวิชา 222103 หลักการบัญชีการเงิน
3(5-2-2)
- รายวิชา 222200 การรบัญชีเพื่อการจัดการ
3(5-2-2)
- รายวิชา 808101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
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13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1) รายวิชาที่สอนใหนิสิตในหลักสูตรอื่น
สาขาวิชาฯ จะดําเนินการสอบถามขอมูลเพื่อตรวจสอบวามีหลักสูตรใดที่ตองการเปด
สอนรายวิชาของหลักสูตร โดยใหนําสงขอมูลมาตรฐานผลการเรียนรูของแตละหลักสูตรและแผนการศึกษาแนบ
ทายมาดวยจากนั้น สาขาวิชาฯ จะรวบรวมขอมูลทั้งหมดและเทียบเคียงผลการเรียนรูแยกและกลุมที่ใกลเคียง
กันในรายวิชาเดียวกัน จึงพิจารณาประชุมแบงภาระงานใหอาจารยประจําสาขาวิชาฯ ตามความเชี่ยวชาญของแต
ละบุคคล รวมกับจัดแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรดวย และจะดําเนินการประเมินผลการ
สอนทุกรายวิชาและทุกกลุมเรียนที่ไดจัดสอน และแจงใหอาจารยผูสอนทราบทุกครั้ง
13.3.2) รายวิชาที่กําหนดใหนิสิตเรียนจากหลักสูตรอื่น
สาขาวิชาฯ จะดําเนินการสงขอมูลรายวิชาพรอมมาตรฐานผลการเรียนรูและ
แผนการศึกษาในหลักสูตรใหแกหลักสูตร/หนวยงานที่รับผิดชอบในรายวิชานั้น ๆ เปนผูดําเนินการจัดอาจาย
ผูสอนและจัดการเรียนการสอนตามที่แผนการศึกษากําหนด รวมถึงการประเมินการการสอนของอาจารยผูสอน
โดยใหสงผลการประเมินใหหลักสูตรตนสังกัดของนิสิตรับทราบดวย นอกจากนี้ จะมอบหมายใหอาจารยที่
ปรึกษาเปนผูรับฟงผลสะทอนการสอนจากนิสิตที่เรียนอีกทางหนึ่งดวย เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนใน
แตละภาคการศึกษาจะมีการจัดประชุมสรุปประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน และดําเนินการแกไข
ปญหารวมกัน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิต ใหมีความรูและทักษะดานการนําเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการบริหารงาน
อยางมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ คิดวิเคราะห ประยุกต ใฝรูและริเริ่มสิ่ง
ใหมอยางสรางสรรค
ความสําคัญ
หลายทศวรรษที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในการศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงความทันสมัยใหตรงตามความตองการของผูใชงาน ดังนั้น
ผูที่สามารถบูรณาการนําเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร ที่ทันสมัยมาประยุ กต ปรับใช และชวยในการ
วางแผนและการตัดสินใจในการบริหารงานทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐไดอยางถูกตองรวดเร็วภายใตนิยามคนเกง
และคนดี จึงกลายเปนความตองการของสังคมแหงอนาคตที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วควบคูกัน
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีทักษะความรูความเขาใจในศาสตรดานคอมพิวเตอรและมีความสามารถในการสราง
และใชโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ
2) สามารถนําทักษะความรูทั้งทางดานคอมพิวเตอรและธุรกิจมาพัฒนางานที่ตอบสนองตรงตอ
ความตองการของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3) สามารถพัฒนาและเพิ่มพูนความรูใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีไดดวยตนเอง
4) มีภาวะผูนํา มีเหตุผล มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตที่สามารถ
ประกอบอาชีพในหนวยงานทางดานคอมพิวเตอรหรือธุรกิจ หรือหนวยงานดานธุรกิจ เชน นักวิเคราะหระบบ
นักพัฒนาซอฟตแวรประยุกต ผูตรวจสอบดานไอที นักออกแบบสื่อการตลาดโดยใชเทคโนโลยี เปนตน เพื่อให
การบริหารหลักสูตรเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และนิสิตรูปฎิบัติวิจัย คอมพิวเตอร
ธุรกิจ ประยุกต สรางนวัตกรรม เพื่อผลิตสินคาและบริการ ตามความตองการของผูบริโภคในยุคดิจิทัล เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต หลักสูตรมีแผนในดําเนินการ ดังนี้
แผนพัฒนา
1) พัฒนานิสิตใหมีทักษะดาน
คอมพิวเตอร โดยแบงตามความถนัด
ของนิสิต ไดแก
- กลุมที่มีความถนัดทางดานการ
พัฒนาโปรแกรม

กลยุทธ
1) การเรียนการสอนเนน Problem
& Project Base Learning โดยให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ทําโครงงานของนิสิต เชน การให

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1) ฐานขอมูลและรายงานเกี่ยวกับ
การโครงงานของนิสิตที่เกิดขึ้น โดย
แยกโครงงานที่สามารถสรางมูลคา
ใหกับนิสิตในเชิงพาณิชย นวัตกรรม
และ เปนประโยชนตอชุมชน
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แผนพัฒนา
- กลุมการจัดการเทคโนโลยีและ
บริการ
- กลุมการออกแบบโปรแกรมและ
มัลติมีเดีย
- กลุมนวัตกรรมทางธุรกิจ
2) พัฒนานิสิตใหมีทักษะดานการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
3) สรางเครือขายกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหนิสิตได
ฝกสหกิจที่ตรงสายงาน อีกทั้งยังเปน
การระดมสมองใหขอคิดเห็นในการ
พัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมและมี
คุณภาพ ตอบสนองตอความตองการ
ของตลาดแรงงาน
4) ติดตาม ดูแลนิสิต ดานการเรียน
เพื่อเปนการกระตุนใหนิสิตเกิดความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนจนสามารถ
จบการศึกษาไดในระยะเวลาที่
กําหนด
5) พัฒนาโครงงานทางดาน
คอมพิวเตอรธุรกิจ ใหเปนโครงงานที่
มีมูลคา บูณาการ และตอบสนองตอ
ความตองงานของหนวยงาน
6) พัฒนาอาจารย ใหกาวทัน
เทคโนโลยี และเทคนิคการสอนในยุค
ดิจิทัล
7) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ใหมคี วามทันสมัย ตรงตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิตในยุคดิจิทัล
และเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่
กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด

8) มีการประเมินหลักสูตรทุกปอยาง
ตอเนื่อง ตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ
นําผลที่ไดมาพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร

กลยุทธ
คําปรึกษาแนะนํา การพิจารณา
โครงงานของนิสิต เปนตน
2) จัดการบรรยายพิเศษ/ศึกษาดูงาน
ทางดานธุรกิจและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนความรูใหนิสิต
ไดมีแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน
3) มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายวิชาใน
หลักสูตร แนะนําใหนิสิตเรียน
เพิ่มเติมที่ NULC
4) มีการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดหาอุปกรณสําหรับการทําโครงงาน
5) จัดทําแผนพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรในการกาวเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ คุณวุฒิทางการศึกษาที่
สูงขึ้น การอบรมและการไปฝกงาน
กับหนวยงานภายนอกเพื่อเรียนรูการ
ทํางานดานธุรกิจและระบบ
คอมพิวเตอรตางๆ
6) จัดโครงการสานสัมพันธให
อาจารยที่ปรึกษาไดพบกับนิสิตในที่
ปรึกษา นอกเหนือจากชั่วโมงปกติ
7) มีระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตรที่ชัดเจน
8) ประเมินความพึงพอใจหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยนิสิต
บัณฑิต และผูใชบัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
2) นิสิตสามารถสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนดในการสอบครั้ง
แรกไมนอยกวารอยละ 70
3) มีรายงานการเชิญวิทยากรมา
บรรยายพิเศษและการจัดอบรม
ใหกับนิสิต
4) นิสิตสามารถจบการศึกษาตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดอยาง
นอยรอยละ 90
5) มีแผนการพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตร
6) มีรายงานผลการสํารวจความพึง
พอใจหลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนิสิต บัณฑิต และผูใชบัณฑิต
7) มีรายงานผลการไปรวมฝกอบรม/
สัมมนาของอาจารย
8) มีรายงานผลประเมินหลักสูตรทุก
ปอยางตอเนื่อง ตามตัวบงชี้ของ
สกอ. และผลจากการปรับปรุง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ใชระบบทวิภาค โดยขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วันเวลาในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให ขึ้น อยูกับ ปฏิทินการศึ กษาที่กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
1) ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
2) ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เมษายน
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
2) ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของ สกอ. และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก)
3) กรณีผานการสอบขอเขียนเรียบรอยแลว ตองไดรับการพิจารณาใหผานการสัมภาษณจาก
คณะกรรมการสอบสัมภาษณที่แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรดวย
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
1) ผู เ ข า สมั ครเรี ย นที่ มีขอจํากัดทางทักษะคณิตศาสตรจ ากระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จะเกิดปญหาในการเรียนรายวิชาที่ตองใชการคํานวณและการตัดสินใจทางธุรกิจ อาทิ รายวิชาคณิตศาสตร
และสถิติธุรกิจ การจัดการปฏิบัติการ การเงินธุรกิจ เปนตน
2) ผู เ ข า สมั ค รเรี ย นที่ มี ข อ จํ า กั ด ทางด า นการใช ภ าษา ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะสงผลกระทบตอการสื่อสารในการเรียนการสอน การทํารายงาน
การนําเสนอรายงาน และการติดตอสื่อสารกับอาจารยผูสอนชาวตางประเทศ
3) ผูเขาสมัครเรียนที่มีขอจํากัดในการปรับตัวเขากับกลุมเพื่อน บุคคลอื่น ๆ และการเรียน
จะเกิดปญหาในการทํางานเปนทีมและสรางใหมีคุณลักษณะภาวะผูนําไดยาก
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
ปญหาของนิสิตแรกเขา
1. ขอจํากัดทางดานสถิติ
2. ขอจํากัดทางดานการใชภาษา

กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา
1) จัดใหมีการเรียนการสอนวิชาสถิติในหลักสูตร
1) จัดใหมีการทดสอบความรูทางดานการใชภาษา
ภาษาอังกฤษ
2) จัดใหมีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3) จัดโครงการอบรมทักษะดานการใชภาษาอังกฤษ
สําหรับนิสิตในสาขาวิชา
4) สําหรับทักษะดานภาษาไทย ใหนิสิตฝกนําเสนอ
งานในรายวิชา
1) จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตแรกเขา โดยจัดใหมี
กิจกรรมที่สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นแกนิสิต
2) จัดโครงการสานสัมพันธระหวางอาจารยที่
ปรึกษาและนิสิต อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหเกิด
ความคุนเคยระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนิสิต
3) จัดโครงการใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนํา
ในการปฏิบัติและปรับตัวของนิสิตใหเขากับผูอื่นได

3. มีขอจํากัดในการปรับตัว

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนิสิต
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนิสิตที่คาดวาจะสําเร็จ
การศึกษา

2560
60
60
-

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา
2561
2562
2563
100
100
100
60
100
100
60
100
60
160
260
360
-

-

60

2564
100
100
100
100
400
100
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณจากงบประมาณรายไดประจําปของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.6.1 ประมาณการรายรับ
ปงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
คาธรรมเนียมการศึกษา
34,000.00
34,000.00
34,000.00
34,000.00
34,000.00
รวมรายรับ
2,040,000.00 5,440,000.00 8,840,000.00 12,240,000.00 13,600,000.00
รายละเอียด
รายจาย

2.6.2 ประมาณการรายจาย

2563

2564

1,182,656.54 3,153,750.78 5,124,845.02

7,095,939.26

7,884,376.96

คาใชสอย

438,443.82 1,169,183.51 1,899,923.21

2,630,662.91

2,922,958.78

คาวัสดุ

214,899.64 573,065.70

931,231.77

1,289,397.83

1,432,664.26

คาครุภัณฑ

170,173.54 453,796.10

737,418.66

1,021,041.22

1,134,490.24

คาตอบแทน

รวมรายจาย

2560

2,006,173.54

2561

ปงบประมาณ
2562

5,349,796.10 8,693,418.66

12,037,041.22 13,374,490.24

2.6.3 ประมาณคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต โดยคิดจาก รายจายรวมตอปการศึกษา หารดวย
จํานวนนิสิตตอปการศึกษา จะไดเทากับ 33,436.23 บาทตอคน
2.7 ระบบการศึกษา
เปนระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหนวยกิต และรายวิชา ตองไดรับการเห็นจากคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก) ประกาศหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ประกาศหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาบังคับไมนับหนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาทางธุรกิจ
2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3 วิชาเฉพาะดาน
2.3.1 วิชาบังคับ
1) กลุมวิชาภาษา
2) กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
3) กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
4) กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
5) กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
6) กลุมประสบการณภาคสนาม
- ฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ
- สหกิจศึกษา
2.3.2 วิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
รวมจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

เกณฑ ศธ.
พ.ศ. 2558
(หนวยกิต)
30
72

เกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิ (มคอ. 1)
พ.ศ. 2552
(หนวยกิต)

84
30
42
15
12
9
6
0-3
6-9

6
120

6
120

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(หนวยกิต)
30
30
1
102
30
9
63
51
3
15
12
9
6
6
12
6
138
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ดังนี้
1.1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา จํานวน
30
หนวยกิต
กําหนดใหนิสิตเรียนตามกลุมวิชาดังตอไปนี้
1. กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา จํานวน 12 หนวยกิต
001201 ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and
Research
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life
001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต
Life Privacy
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
Ways of Living in the Digital Age
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา
Music Studies in Thai Culture
001228 ความสุขกับงานอดิเรก
Happiness with Hobbies
001229 รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย
Know Yourself, Understand Others,
Meaningful Life
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
Western Music in Daily Life

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
Philosophy of Life for Sufficient living
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
001233 ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
001234 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society
001236 การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
001237 ทักษะชีวิต
Life Skills
001238 การรูเทาทันสื่อ
Media Literacy
001239 ภาวะผูนํากับความรัก
Leadership and Compassion
001251 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม
Group Dynamics and Teamwork
001252 นเรศวรศึกษา
Naresuan Studies
001253 การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship

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

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา จํานวน 6 หนวยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังตอไปนี้
001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Man and Environment
001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information
Science
001273 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics in Everyday life
001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Drugs and Chemicals in Daily Life
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001275
001276
001277
001278
001279

อาหารและวิถีชีวิต
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

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

5. กลุมวิชาพลานามัย บังคับไมนับหนวยกิต จํานวน 1 หนวยกิต
001281 กีฬาและการออกกําลังกาย
1(0-2-1)
Science in Sports and Exercises
1.2) หมวดวิชาเฉพาะ
1.2.1) วิชาดานธุรกิจ
213102 หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
Principles of Management and
Organizational Behavior
213130 หลักการตลาด
Principles of Marketing
213260 การจัดการทุนมนุษย
Human Capital Management
213270 การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
214114 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
Introduction to Microeconomics
214115 เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
Introduction to Macroeconomics
222103 หลักการบัญชีการเงิน
Financial Accounting
222200 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
231355 การวิเคราะหธุรกิจ
Business Analysis

102 หนวยกิต
30 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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808101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
1.2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
9 หนวยกิต
3(2-2-5)
231100 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Statistics for Decision Making in Business
3(2-2-5)
231201 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Business Research Methods
231302 กฎหมายและจริยธรรมสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computing Laws and Ethics
1.2.3) วิชาเฉพาะดาน
63 หนวยกิต
1.2.3.1) วิชาบังคับ
51 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
3 หนวยกิต
231410 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
3(2-2-5)
Academic English in Business Computing
กลุมประเด็นองคการและระบบสารสนเทศ
15 หนวยกิต
231120 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Information System
231221 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Analysis and Design
231322 การวางแผนและการจัดการระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Planning and
Management
231390 โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
2(0-4-2)
Project in Business Computing I
231391 โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
2(0-4-2)
Project in Business Computing II
231392 โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3
2(0-4-2)
Project in Business Computing III
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
12 หนวยกิต
231130 พื้นฐานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Computing Fundamentals
231231 การจัดการและการพัฒนาระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Development and Management
3(2-2-5)
231332 วิทยาการขอมูลและขอมูลขนาดใหญ
Data Science and Big Data
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231433

การบริหารระบบองคกร
Enterprise Systems
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
231170 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
Software Programming Fundamentals
231271 โครงสรางขอมูลและลําดับขั้นตอน
Data Structures and Algorithms
231272 การออกแบบเว็บสําหรับงานธุรกิจ
Web Design for Business

3(2-2-5)
9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
6 หนวยกิต
231340 ความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Security
231341 เครือขายและโทรคมนาคมดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Telecommunications and Networking
กลุมประสบการณภาคสนาม
231491 การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ
International Academic or Professional
Training
231492 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
1.2.3.2) วิชาเลือก
ใหนิสิตเลือกจากรายวิชา ดังนี้
กลุมนวัตกรรมทางธุรกิจ
231350 การจัดการความรูในองคกร
Corporate Knowledge Management
231351
231352
231353
231354

การจัดการธุรกรรมบนอิเล็กทรอนิกส
Electronic Business Management
การจัดการนวัตกรรม
Innovation Management
การตลาดดิจิทัล
Digital Marketing
การบริหารทีมธุรกิจแบบมืออาชีพ
Professional Business Team Management

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
หรือ
6 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุมการออกแบบโปรแกรมและมัลติมีเดีย
231360 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
Human Computer Interaction
231361 การออกแบบเพื่อการสื่อสาร
Design for Communication
231362 การออกแบบอินโฟกราฟฟก
Infographics Design
231363 การออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว
Motion Graphics Design
231364 การใชเทคโนโลยี AR เพื่องานธุรกิจ
Augmented Reality for Business
231365 การสรางแอนิเมชั่น 3 มิติ เบื้องตน
Introduction to 3D Animation
กลุมพัฒนาซอฟตแวร
231370 เว็บเซิรฟเวอรและเว็บเซอรวิส
Web Servers and Services
231371 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่
Mobile Application Development
231372 การพัฒนาโปรแกรมสําหรับอุปกรณอัจฉริยะ
Innovative Technology and Smart
Device Development
231373 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Information Systems Development
231374 การเขียนโปรแกรมเชิงฟงกชั่นแบบพรอมกัน
Concurrent and Functional
Programming
231375 การสรางทีมพัฒนาซอฟตแวร
Software Product Teams
231376 การทดสอบซอฟตแวร
Software Testing
กลุมการจัดการเทคโนโลยีและบริการ
231380 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
Business Software Package
231381 ผูเชี่ยวชาญโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
Business Software Package Expert
231382 การบริหารฐานขอมูล

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

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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231383
231384
231385
231386

Database Administration
ธรรมาภิบาลสารสนเทศ
Information Governance
การประกันคุณภาพซอฟตแวร
Software Quality Assurance
ระบบความปลอดภัยองคกร
Enterprise Security
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Management

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

2.3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ยกเวนรายวิชาที่บรรจุในหมวดศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา

001211
001xxx
001xxx
213102
231100
231130

001201
001212
001xxx
001xxx
001281
231120
231170

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
Principles of Management and
Organizational Behavior
สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Statistics for Decision Making in Business
พื้นฐานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
Business Computing Fundamentals
รวม
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
กีฬาและการออกกําลังกาย (บังคับไมนับหนวยกิต)
Sports and Exercises
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
Software Programming Fundamentals
รวม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต
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001213
001xxx
213130
214114
222103
231231
231271

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
หลักการตลาด
Principles of Marketing
เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
Introduction to Microeconomics
หลักการบัญชีการเงิน
Financial Accounting
การจัดการและการพัฒนาระบบฐานขอมูล
Database Development and Management
โครงสรางขอมูลและลําดับขั้นตอน
Data Structures and Algorithms
รวม

001xxx
214115
222200
231201
231221
231272

ชั้นป 2
ภาคการศึกษาปลาย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
Introduction to Macroeconomics
การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Business Research Methods
การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ
Information Systems Analysis and Design
การออกแบบเว็บสําหรับงานธุรกิจ
Web Design for Business
รวม

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

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
231322
231340
231355
231390
808101
231xxx
231xxx

การวางแผนและการจัดการระบบสารสนเทศ
Information Systems Planning and
Management
ความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ
Information Systems Security
การวิเคราะหธุรกิจ
Business Analysis
โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
Project in Business Computing I
การเงินธุรกิจ
Business Finance
วิชาเลือก 1
Elective Course I
วิชาเลือก 2
Elective Course II
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
213260
231302
231332
231341
231391
231xxx
231xxx

การจัดการทุนมนุษย
Human Capital Management
กฎหมายและจริยธรรมสารสนเทศ
Computing Laws and Ethics
วิทยาการขอมูลและขอมูลขนาดใหญ
Data Science and Big Data
เครือขายและโทรคมนาคมดิจิตอล
Digital Telecommunications and Networking
โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
Project in Business Computing II
วิชาเลือก 3
Elective Course III
วิชาเลือก 4
Elective Course IV
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
213270
231392
231410
231433
xxxxxx
xxxxxx

การจัดการการปฏิบัติการ
Operations Management
โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3
Project in Business Computing III
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
Academic English in Business Computing
การบริหารระบบองคกร
Enterprise Systems
วิชาเลือกเสรี 1
Free Elective
วิชาเลือกเสรี 2
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
17 หนวยกิต

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
231491

การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ
International Academic or Professional Training

6 หนวยกิต หรือ

231492

สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
001201
ทักษะภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Language Skills
ความสําคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย และในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร
เรียนรูชนิดของสารประเภทวรรณกรรมรวมสมัยอยางกวางขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพและสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส ปลูกฝงจิตวิสัยความรักการอาน รวมทั้งฝกทักษะการวิเคราะหวิจารณเนื้อหาเพื่อพิจารณาคุณคา
เชิ งวรรณศิ ลป และโดยเฉพาะอย า งยิ่ งคุณคาหรือความเกี่ยวของกับ สังคมไทย สังคมโลกในบริบทตางๆ
(เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณตางๆ) ควบคูไปกับการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย โดยเนนทักษะการอาน
และการเขียนเปนสําคัญ
The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a meaning
making tool. Learning about various kinds of modern media including newspapers and
electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary
values especially relations and values in Thai and global societies in various contexts
(economics and politics in different situations) along with developing Thai language skills
especially reading and writing.
001211

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental English
การพัฒนาการฟงภาษา อังกฤษพื้นฐาน การพูด การอาน และไวยากรณเพื่อการสื่อสารใน
บริบทตางๆ ในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก
Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar for
communication in various contexts in preparation for a global society.

001212

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(2-2-5)
Developmental English
การไดรับความรูทางดานภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝงทักษะดานตางๆ ในศตวรรษที่ 21
และการพัฒนาในดานการฟง การพูด การอาน และไวยากรณ เพื่อใหเขาใจและสามารถสื่อสารข อมูล ที่
แทจริงของโลกที่ใชในบริบทที่เกี่ยวของที่แตกตางกัน
Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and
communicate real-world information used in different relevant context.

001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(2-2-5)
English for Academic Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอาน การเขียนงาน และการศึกษาคนควา
เชิงวิชาการในการเตรียมตัวสําหรับสังคมโลก
The development of English skills with an emphasis on academic reading,
writing and researching in preparation for a global society.

33
001221

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(2-2-5)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสํ า คั ญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึงแหลง
สารสนเทศตางๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ การจัดการ
ความรู การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี
และมีนิสัยในการใฝหาความรู มีความขยัน อดทน ชื่อสัตยและกตัญูตอแผนดิน
The meaning and importance of information, types of information sources,
Access to different sources of information; application of information technology and
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis,
and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in
students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country.

001222

ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Language, Society and Culture
ความรู ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ ภาษา และความสัมพัน ธร ะหวางภาษาทีมีตอสังคมและวัฒ นธรรม
พิจารณาโลกทัศนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะทอนผานภาษา ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ โครงสรางทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหมที่กาวพนพรมแดน การแปรเปลี่ยนและการใชภาษาในโลกพนพรมแดน
The relationship between language and
society as well as language and culture in terms of the ways in which language reflects society
and culture. The study includes verbal and symbolic communication, new meanings of social
and cultural structure, changes of language and usages in borderless world.

001224

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Arts in Daily Life
พื้นฐานความรู เขาใจในคุณลักษณะเบื้องตน ,ความหมาย,คุณคาและ ความแตกตาง รวมทั้ง
ความสัมพันธระหวางกัน ของศิลปกรรมประเภทตางๆ ไดแก วิจิตรศิลป, ประยุกตศิลป, ทัศนศิลป, โสตศิลป,
โสตทัศนศิลป และศิลปะสื่อสมัยใหม โดยผานการมีประสบการณทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน
ขั้นพื้นฐานของศิลปกรรมประเภทตางๆ เพื่อการพัฒนา ความรู เขาใจ และการปลูกฝงรสนิยมทางสุนทรียะ ที่
สามารถนํามาประยุกตใช ใหเปนประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสัมพันธกับ บริบทตางๆ ทั้งใน
ระดับทองถิ่นและสากลได
Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value,
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art. Through the artistic
experience and basic practice on various types of art. For developing knowledge,
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life,
harmonized with the social context in both the global and local levels.
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001225

ความเปนสวนตัวของชีวิต
3(2-2-5)
Life Privacy
ปรัชญาและความรูพื้นฐานทางดานความเปนสวนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางดาน
ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวดานข อมูล ดานสุขภาพ ดานที่อยูอาศัย และเคหสถาน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพิทักษสิทธิ์ความเปนสวนตัว ความเปนสวนตัวในชีวิตประจําวัน
Philosophy and basic knowledge of privacy. Human rights, privacy law. Privacy
regarding private information, health, residence, and information technology. Protection of
privacy, privacy in daily life.

001226

วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Ways of Living in the Digital Age
พัฒนาทักษะความสามารถในการใชสื่อ การใชอุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณสื่อสาร
ประเภทตางๆ การสืบคน วิเคราะห ประเมินคา สิทธิและการสรางสรรค ตระหนักรูถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนตอสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร
Development of skills in media usage, various computer equipment utilization,
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and individual
responsibility to the society in communication behaviors.

001227

ดนตรีวิถีไทยศึกษา
3(2-2-5)
Music Studies in Thai Culture
ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทตางๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหนาที่ คุณคา 2
ดานสุนทรียภาพและความสําคัญตอสังคมและวัฒนธรรม
Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture
Including its roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and
Thai culture.
001228

ความสุขกับงานอดิเรก
3(2-2-5)
Happiness with Hobbies
แนวคิดความสุข องคประกอบพื้นฐานของการสรางความสุขในการดําเนินชีวิต การคิดอยาง
สรางสรรค การสรางสรรคผลงานจากงานอดิเรกเพื่อสงเสริมความสุขในชีวิตและสังคม
Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking,
Creation of works from hobbies to promote life and social happiness.

001229

รูจักตัวเอง เขาใจผูอื่น ชีวิตที่มีความหมาย
3(2-2-5)
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life
สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณคาความหมายในการใชชีวิต การรูจักรับฟงผูอื่น อยาง
ลึกซึ้ง การดูแลอารมณความรูสึกของตน การเขาใจความรูสึกนึกคิดของผูอื่น การคํานึงถึงบริบทดานสังคม
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การใชชีวิตและทํางานรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค
Mindfulness, self - reflection, meaning of life, deep listening, handling
emotions, empathy and consideration of the social economic cultural and environmental
context, living and working constructively with others.
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001231

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Philosophy of Life for Sufficient living
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการดําเนิน
ชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ
ของผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและคุณคาตอสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence
success in all aspects of life and profession of respected people.

001232

กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Fundamental Laws for Quality of Life
กฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน สิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การใชสื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายที่เกี่ยวข องกั บ การ
คุมครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสูศตวรรษที่ 21
The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human rights,
media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws relating
to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the developments towards
the 21st century.

001233

ไทยกับประชาคมโลก
3(2-2-5)
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตาง ๆ
ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนมในอนาคต การ
ประยุกตใชความรูเพื่อการพัฒนาตนเอง การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม และการเปนพลเมืองที่มีคุณคาของ
สังคมไทยและสังคมโลก
Relations between Thailand and the world community under changes over time
premodern period to since the present day and roles of Thailand in the world forum including
future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life management and
being a good citizen of Thailand and the world.
001234

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(2-2-5)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปญญา ทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions,ritual
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom.

001235

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(2-2-5)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคมพัฒนาการการเมืองระดับสากล
การเมืองพื้นฐานการเมื องและการปรับ ตัวของประเทศพัฒ นาและกํ าลังพัฒนา การปกครองประเทศไทย
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ระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย มนุษยกับสังคม สังคมวิทยาพื้นฐานการจัดระเบียบสังคม การขัดเกลาทางสังคม ลักษณะ
สังคม เอกลักษณสังคมไทย รวมถึงการประยุกตหลักวิชาเพื่อใชในการดํารงชีวิตใหอยูรอดไดตามกระแสโลก
แหงการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความสัมพันธของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relationship of politics, economy and society, development of
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to
one’s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships
of world and Thai systems.
001236

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ ธรรมชาติของมนุษย และปจจัยสูความสําเร็จที่
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรูเทาทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการใชชีวิต
ใหทันสมัยรูจักการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการดําเนินชีวิตทามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่จําเปนตองมีบทบาทเปนประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
Living Management: knowledge and skills concerning role, duty and human
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility,
thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life. Living
ethically along the dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN
Community as well as world community.

001237

ทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills
ความรู บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบตอครอบครัว และสังคม การปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุน และการปรับตัว
ทักษะความคิดสรางสรรคและการกําหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสรางปฏิสัมพันธในสังคมและใน
สังคมขามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและรับผิดชอบตอผลผลิต และทักษะการสรางภาวะผูนําและการ
รับผิดชอบตอหนาที่
Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a
society, life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and selfdirection skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability
skills, leadership and responsibility skills.
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การรูเทาทันสื่อ
3(2-2-5)
Media Literacy
กระบวนการรูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรูความเขาใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎี
สื่อศึกษา ไดแก มายาคติ สัญญะศาสตร แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อรวมสมัย และ
สื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะหสารที่มาพรอมกับสื่อแตละประเภทดังกลาวไดอยางเทาทันสถานการณที่เกิดขึ้นในยุค
ปจจุบัน
Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy.
Understanding of media effect theories such as myth semiology and advertising concept,
attributes and influence of contemporary and digital media. Analyzing of contents on every
current platform.

001239

ภาวะผูนํากับความรัก
3(2-2-5)
Leadership and Compassion
ความสําคัญของผูนํา ผูนําในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูดวยความรัก การใชชีวิตดวยความรัก
การเปนพลโลก พลเมืองที่ดี ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการทํากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเปนแนวทางใน
การทําจริงของผูเรียน
The importance of leader, leadership in the 21st century, learning and living with
love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a
guideline for learners' own activities.
001241

ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Western Music in Daily Life
สุนทรียภาพทางดนตรี องคประกอบ โครงสราง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ
บทเพลงในชีวิตประจําวัน หลักการวิจารณและชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกตทางดนตรีตะวันตกใน
ชีวิตประจําวัน
Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music.
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of
Western music in daily life.
001242

การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม
3(2-2-5)
Creative Thinking and Innovation
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเขาถึงจิตใจลูกคาและคนพบรากเหงาของปญหา การ
สรางและการเลือกแนวความคิด การสรางตนแบบของสินคาหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บขอมูล
การดําเนินผานวงจรของการออกแบบ/สราง/ทดสอบซ้ําๆ อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การทํางานให
สําเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณอยางสรางสรรคและการจัดการกับความ
ขัดแยง
Innovation development process; means of accessing customers’ mind and
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough prototypes,
testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-test cycles,
getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, giving
constructive comments and managing conflicts.
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พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม
3(2-2-5)
Group Dynamics and Teamwork
พฤติกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุม การพัฒนาการของลักษณะตางๆ ของกลุม
สิ่งแวดลอมชนิดตางๆ ของกลุม การเขาเกี่ยวของกับกลุมของบุคคล การคลอยตามกลุม การเปลี่ยนทัศนคติของ
กลุม การสื่อสารภายในกลุม รูปแบบของการทํางานเปนทีม แนวทาง การสรางทีมงาน และเครือขาย ความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุม ปจจัยที่สงเสริมการทํางานเปนทีมและฝกการปฏิบัติงานเปนทีม
Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group
characterization, group’s environments, interpersonal relations versus group involvement,
group persuasion, change in group attitudes, intra-group communication, teamwork model,
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and practice
of teamwork.

001252

นเรศวรศึกษา
3(2-2-5)
Naresuan Studies
พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุงเนนศึกษาพระราชกรณียกิจ ในการบริหาร
ราชการแผนดินในดานตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ สังคมและการตางประเทศที่สะทอนใหเห็นอัตลักษณของคนไทยที่
พึงประสงคในดานตางๆ เชน การแสวงหาความรู ความเพียรพยายาม ความกลาหาญ ความเสียสละ ความชื่อ
สัตย และความอดทนตอการเผชิญปญหา
Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the kingdom
such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various aspects
namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty and their
tolerance for troubles.

001253

การเปนผูประกอบการ
3(2-2-5)
Entrepreneurship
การปฏิบัติการในการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยเนนการคนหาแนวความคิดใหมทางธุรกิจ
การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม และการเริ่มธุรกิจใหมโดยเนนการระบุธุรกิจใหมที่เปนไปไดและการ
ประเมินความอยูรอดของธุรกิจใหมนั้น การวิเคราะหสิ่งกีดขวางความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจใหมนั้น เรียนรู
ความกดดันจากการกอตั้งธุรกิจใหม ความไมแนนอนที่เกี่ยวของ และพฤติกรรมของผูประกอบการ แนะนํา
มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งดานการเปนผูประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เครือขาย
ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน
The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on
identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. Exposure
to the stresses of a start-up business, the uncertainties that exist, and the behavior of
entrepreneurs. Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances. Strategies for sustainable survival.
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มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Man and Environment
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศบริการ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและระบบมนุษยที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขอบเขตการ
รองรับมลภาวะของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดลอม
และการสรางจิตสํานึกและความตระหนัก และการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม
Ecosystems and biodiversity, man-nature and ecosystem service, human
structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate change,
sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, and
environmental public participation.

001272

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจากอดีตถึงปจจุบันและความเปนไปไดของเทคโนโลยี
ในอนาคต องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูลคอมพิวเตอร วิธีการทํางานของ
คอมพิวเตอร พื้นฐานระบบเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ตและการประยุกตใชงาน ความเสี่ยงในการใชงาน
ระบบ การจัดการขอมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพรสื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีตอมนุษยและสังคม
Evolution of computer technology from past to present and a possible
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management,
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media
publishing, web design and development and an influence of technology on human society.

001273

คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics in Everyday life
ความรูเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน ประกอบดวย การวัดในมาตราวัด
ตางๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด ขั้นตอนในการ
สํารวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน
และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
Fundamental knowledge of Mathematics and Statistics for everyday life
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of
geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, data
collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and
introduction to statistical decision making.
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ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑ โภชนาการ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึงเครื่องสําอาง
และยาจากสมุนไพรที่ใชในชีวิต ประจําวันที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อให
เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health as
well as their proper selection and management for health and environmental safety.
001275

อาหารและวิถีชีวิต
3(2-2-5)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศตอพฤติกรรม
การบริ โ ภคของไทย เอกลั กษณ และภู มิปญ ญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมตอความ
ตองการของรางกาย อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถีชีวิตกับ
การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ความตระหนัก และรักษสิ่งแวดลอม
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic
needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according in the
age of globalization.

001276

พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(2-2-5)
Energy and Technology around Us
ความรูพื้นฐานดานพลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟา พลังงาน
เชื้อเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางออม สถานการณ
พลังงานกับสภาวะโลกรอน สถานการณที่เกี่ยวของกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษพลังงานอยางมี
สวนรวม การใชพลังงานอยางฉลาด การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงดานพลังงาน
Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources
and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; relationship
between technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global
warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and technology;
participation in energy conservation; efficient energy use and proactive approach to energy
issuers.

001277

พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

3(2-2-5)
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ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ในดานตางๆ เชน แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม พื้นฐานทาง
ชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวของกับการมีสติ
การรับรู เรียนรู ความจํา และภาษา เชาวนปญญาและความฉลาดดานตางๆ พฤติกรรมมนุษยทางสั งคม
พฤติกรรมอปกติ รวมทั้งการวิเคราะหพฤติกรรมอื่นๆ เพื่อการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts; biological
basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness and its
involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the intelligent and
others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral analysis and
applications in daily life.
001278

ชีวิตและสุขภาพ
3(2-2-5)
Life and Health
ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลและสรางเสริมสุขภาพของแตละชวงวัย รวมถึงการ
ประยุกตใชความรูและทักษะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง
Life and health behavior, health care and promotion for each age group
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement
of the quality of life for oneself and other.

001279

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (ไมบังคับหนวยกิต)
3(2-2-5)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการความรู
ทางด า นวิ ทยาศาสตร ของโลกทั้ งระบบที่เกี่ย วของกับ ชีวิตประจําวัน ไดแก สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม เคมี
พลังงานและไฟฟา การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรูใหมๆทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
The role of science and technology with concentration on both biological
and physicals science and integration of earth science in everyday life, including organisms and
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth,
space and the new frontier of science and technology.

001281

กีฬาและการออกกําลังกาย (บังคับไมนับหนวยกิต)
1(0-2-1)
Sports and Exercises
การเลนกีฬา การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and
physical fitness test.
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213102

หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
3(3-0-6)
Principles of Management and Organizational Behavior
แนวคิดและหลักการทางการจัด การ กระบวนการทางการจั ดการ ทฤษฎีและวิวัฒนาการ
ทางการจัดการ สภาพแวดลอมทางการจัดการ หนาที่หลักในการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองค กร
การชี้นําจูงใจ การควบคุม รวมทั้งใหเขาใจเรื่องการรับรู การจูงใจ การติดตอสื่อสาร การตัดสินใจ รวมถึง
การศึกษาโครงสราง วัฒนธรรมและการเมืองภายในองคกร ความแตกตางของแตละคน กลุมและทีมงาน ภาวะ
ผูนํา
Concepts and principles of management; managerial process; theories and
evolution of management; business environment; business functions: planning, organizing,
influencing and controlling. Perception; motivation; communication; decision making;
organizational structure, culture and politics; diversity, group, work team and leadership.

213130

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
แนวคิดพื้นฐานและบทบาทหนาที่ทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด ระบบขอมูล
ทางการตลาด และการวิเคราะหตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การกําหนดตลาดเปาหมาย การแบงสวนตลาด
การวางตําแหนงผลิตภัณฑทางการตลาด การจัดการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและการตลาดเพื่อสังคม
Concepts, functions and roles of marketing, marketing environment, marketing
information, market analysis, consumer behavior, market segmentation, targeting and positioning
strategies; marketing mix and CSR.

213260

การจัดการทุนมนุษย
3(3-0-6)
Human Capital Management
วิ วั ฒ นาการ ทฤษฎี และหลักการในการบริห ารทุน มนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผน
กําลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาและฝกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารคาตอบแทน
และสวัสดิการ การสรางแรงงานสัมพันธ ความปลอดภัยในการทํางาน และคุณภาพชีวิตการทํางาน กลยุทธใน
การบริหารทุนมนุษยสมัยใหม
Evolution of concepts and principles of human resource management; human
resource functions: job analysis, human resource planning, recruiting and selection, training and
development, compensation and benefits, labor union and industrial relations, occupational safety
and health, and quality of worklife management. Strategies for modern human resource
management.

213270

การจัดการการปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operations Management
ระบบการปฏิบัติการ การสรางมูลคา การวางแผนปฏิบัติการ การสรางขอไดเปรียบทางการ
แขงขันดานการผลิต การบริหารโครงการเบื้องตน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและการผลิต การ
พยากรณ การเลือกทําเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การวางแผนกําลังการผลิตและความตองการทรัพยากร
การจัดการสินคาคงคลัง การจัดการหวงโซอุปทาน การจัดการคุณภาพ การจัดการความปลอดภัย
การ
บํารุงรักษา การประยุกตใชเครื่องมือเชิงปริมาณสําหรับการตัดสินใจทางการปฏิบัติการ
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Operations system, value creation, operations planning, competitive advantage
in production, introductory project management, technologies relating to operations,
forecasting, site selection, location and process layout planning, operations system design and
resources planning, inventory control, supply chain management, quality management, safety
management, maintenance, applying quantitative tools for operational decision making.
214114

เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
3(3–0-6)
Introduction to Microeconomics
ศึกษาแนวคิดและการประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การ
ทํางาน ของกลไกราคา อุปสงคและอุปทานของสินคา ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรม
การผลิต ตนทุนการผลิต การกําหนดราคาสินคาในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ และไมสมบูรณรูป แบบตางๆ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาด อื่นๆ ทฤษฎีเบื้องตน
เกี่ยวกับตลาดปจจัยการผลิต และความลมเหลวของตลาด
The study of concept and application of economics theories related to basic
economic problems, price mechanism, demand and supply of goods, basic theory of
consumer behaviour, production behavior, production cost, price determination in perfect
competition market and other imperfect competition markets, the comparison of the efficiency
of resource allocation, production in perfect competition market and other type of markets,
basic theories of factor of production markets and market failure.
214115

เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
3(3–0-6)
Introduction to Macroeconomics
ศึกษาความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตรดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาคเปาหมายและ
ป ญหา ในทางเศรษฐศาสตร มหภาค การคํานวณรายไดป ระชาชาติ ทฤษฎีการกําหนดรายไดป ระชาชาติ
ดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงคและอุปทานของเงิน ปญหาการวางงาน ปญหาเงินเฟอและเงินฝด นโยบาย
การเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตราตางประเทศ
และการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน
The study of meaning and methodology of economics, macroeconomic indicators,
targets and problems of macroeconomics, national income calculation, theory of national
income determination, equilibrium, money market, demand and supply of money,
unemployment problem, inflation and deflation problem, monetary and fiscal policy, balance
of payment, foreign exchange market and determination of exchange rate
222103

หลักการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
แนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชนของขอมูลทางบัญชี หลักการบัญชีขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง
การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และทุน การจัดทําบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดและ
การจัดทํางบการเงินสําหรับธุรกิจใหบริการ ธุรกิจซื้อขายสินคาและธุรกิจผลิตสินคา วิธีการบัญชีเกี่ยวกั บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม การนําขอมูลทางการบัญชีไปใชประโยชนในการตัดสินใจทางธุรกิจ
Concepts and principles of accounting; benefit of information of accounting;
basic accountings: recording on assets, liabilities and owner equities; general ledgers; adjusting
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and closing entries and preparing financial statements for service business, merchandising
business and manufacturing business; Valued Added Tax; applying accounting information for
business decision making.
222200

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร การนําขอมูลทางบัญชีมาวิเคราะห เพื่อใหผูบริหาร
สามารถใชขอมูลดังกลาวในการวางแผน ตัดสินใจ และควบคุมการดําเนินงานของกิจการ ไดแก การคํานวณ
ตนทุนสินคาตามวิธีตนทุนเต็มและวิธีตนทุนผันแปร การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ตนทุนปริมาณและกําไร การตัดสินใจการดําเนินงานระยะสั้น การวิเคราะหโครงการลงทุน งบกระแสเงินสด
และการวิเคราะหงบการเงินเบื้องตน
A study of managerial accounting concepts, an analysis of accounting
information for corporate management for planning, decision making, and operational control
including product costing by full cost and variable cost methods, budgeting, cost-volume-profit
analysis, short-term decision making, capital budgeting, statement of cash flow, and basic
financial analysis.

231100

สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Statistics for Decision Making in Business
ขอบเขตของสถิติในทางธุรกิจ ระเบียบวิธีทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง สถิติแบบไมใชพารามิเตอร สหสัมพันธและการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสน
อยางงายและเชิงซอน อนุกรมเวลา และเลขดัชนี การควบคุมคุณภาพทางสถิติ และทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ
ภายใตสภาวการณตางๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล การประยุกตใชสถิติเพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
Scope of business statistics; statistical methods; data collection; basic data
analysis; basic probability theory; statistical estimation and hypothesis testing; one-way and
two-way variance analysis; non-parametric statistics; correlation and simple and complex linear
regression analysis; time series and index number; statistical quality control and statistical
decision-making theories under various circumstances; use of statistical packages for data
analysis; and statistical application for business decision-making.

231120

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Information System
ความหมาย บทบาท องคประกอบและลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสราง
ของระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในองคกร ประเภทของระบบสารสนเทศ การบริหารทรั พยสิ น
ระบบสารสนเทศกลยุทธ การนําระบบสารสนเทศมาใชในการพัฒนาองคกรและการนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช
ในองคกร เชน เครือขายสังคม คลาวดคอมพิวติ้ง อีคอมเมิรช การประยุกตใชบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เทคโนโลยี
สีเขียว เปนตน
Definition, roles, composition, and characteristics of management information
systems; the structure of information systems; the roles of information systems in organizations;
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types of information systems; asset management; strategic information systems; employment
of information systems and application of technology in organizations such as social networks,
cloud computing, e-commerce, mobile applications, green IT, etc.
231130

พื้นฐานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Computing Fundamentals
บทบาทของการใชคอมพิวเตอรในธุรกิจ ความรูพื้นฐานทางดานฮารดแวรคอมพิวเตอร เว็บ
และ คลาวด ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับซอฟตแวรธุรกิจตาง ๆ เชน ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด
โปรแกรมสเปรดชีทส วิธีการใชงานเว็บขั้นพื้นฐาน อีเมลและการประสานงาน รวมถึงการจัดการตารางงาน
และผลกระทบของเทคโนโลยีใหมตอการทําธุรกิจขององคกรตางๆ
Roles of computing in business. Fundamentals of computing hardware, web,
and cloud. Introduction to core business software such as: operating systems, word processing,
spreadsheets, web browsing, email and collaboration, and task management. Emerging
technologies and their impact on how organizations do business.
231170

พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Software Programming Fundamentals
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตนสําหรับผูเรียนที่ไมมีความรูดานนี้มากอน ฝกปฏิบัติจริง
ในขณะเรียนรูแนวคิดหลัก ศัพทเฉพาะ และโครงสรางที่จําเปนตอการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน เนนเทคนิคการ
ประยุกตใชจริงและพื้นฐานแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาโปรแกรม
An introduction to object-orientated programming for learners with little or no
prior knowledge. Students will experience the power of computer programming through handson practice as they learn the core concepts, terminology, and syntax required to create basic
programs. The course highlights modern real-world applicable techniques and teaches a
foundation of software engineering best practice.

231201

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Research Methods
ระเบียบวิจัยกระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้ง
เทคนิคการกําหนดหัวขอการกําหนดสมมติฐาน การเก็บขอมูล วิธีการเลือกกลุมประชากรตัวอยาง การประมวล
ข อมู ล การออกแบบวิ จั ย การจั ดทํ าแบบสอบถาม เครื่องมือและสถิติสําหรับวิเคราะหขอมูล การประมวล
ผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัยและการอางอิง รวมทั้งฝกทําแบบเสนอโครงการวิจัย
Quantitative and qualitative business research methodology including techniques
for designing research topics, forming hypotheses, collecting data, selecting population and
sampling, processing data, designing research studies, designing questionnaires, using statistics for
data analysis, processing research results, writing research reports and citations, and practicing
writing research proposals.
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231221

การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Analysis and Design
องคประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ เครื่องมือที่
ใชในการวิเคราะห การวิเคราะหความตองการ แผนภาพแสดงแบบจําลอง การกําหนดความตองการของผู ใช
ระเบียบวิธีการออกแบบระบบ การออกแบบฟอรมและรายงาน
System composition; system development options; system development
process; analytical tools, needs analysis, model diagrams; users’ requirement specification;
system design methodology; and form and report design.

231231

การจัดการและการพัฒนาระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Development and Management
วิวัฒนาการของการประมวลผลฐานขอมูล ขอมูลและโครงสรางแฟมขอมูล สถาปตยกรรม
ของระบบจัดการฐานขอมูล ความสัมพันธระหวางขอมูล การแทนคาความสัมพันธดวยรูปแบบฐานขอมูลลําดับขั้น
แบบขายงาน แบบเชิงสัมพันธ ขบวนการนอรมัลไลซในรูปแบบฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ การออกแบบฐานขอมูล
และการสรางรูปแบบฐานขอมูล และภาษาฐานขอมูล
Data processing development; data and data file structure; database
management system architecture; data relations, substitution of relations using hierachichal
network and relational databases; normalized processing in the form of a relational database;
database design; and database language.

231271

โครงสรางขอมูลและลําดับขั้นตอน
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
ความหมายและลักษณะขอมูลที่จะนํามาประมวลผล ความหมายและชนิดของโครงสรางขอมูล
การเรี ย งลํ า ดั บ และการค น หาข อมู ล แบบตาง ๆ การสรางลําดับขั้น ตอน การจัดการโครงสรางขอมูล และ
ความสัมพันธระหวางอัลกอริทึมกับโครงสรางของขอมูล
Definitions and characteristics of data to be processed; definitions and types of data
structures, sorting and searching different types of data; sequencing; data structure management;
and relations between algorithms and data structures.

231272

การออกแบบเว็บสําหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Web Design for Business
หลักการออกแบบเว็บไซตโดยใชภาษาตางๆ เชน HTML, XML, SVG, CSS และ XSL การ
ออกแบบระบบใหสมดุลทั้งเนื้อหาและการนําเสนอขอมูล การออกแบบโปรแกรมใหรองรับอุปกรณทุกชนิด การ
ออกแบบโปรแกรมเพื่อผูใชงานโดยใช ECMAScript และ JavaScript และการสรางเนื้อหาที่มีพลวัตและเปน
แบบอะซิงโครนัส
Website design fundamentals: web mark-up (HTML, XML, SVG) and style
languages (CSS, XSL), separation of concerns (content vs presentation), responsive design,
client-size programming (ECMAScript, JavaScript), dynamic and asynchronous content
generation.
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231302

กฎหมายและจริยธรรมสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computing Laws and Ethics
กฎหมายฉบับหลักที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ ประกอบดวย กฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พระราชบัญญัติวาดวยการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พระราชบัญญัติวาดวยการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส พระราชบัญญัติวาดวยการพัฒนา
โครงสรางสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมายและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสารสนเทศ ไดแก กฎหมายทรัพยสิน
ทางป ญญา หลั กเกณฑ การจั ดเก็ บ ข อมู ล จราจรทางคอมพิว เตอร และ จริ ย ธรรมในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่
เกี่ยวของกับการจัดการขอมูลและสารสนเทศ
The main legislation relating to IT comprising electronic transactions law,
Computer Crime Act, Personal Information Protection Act, Electronic Funds Transfer Act, IT
Structure Development Act and other laws and regulations relating to IT namely intellectual
property law, principles for electronic traffic data storage, and ethical codes of conduct for
data and information management.

231322

การวางแผนและการจัดการระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Planning and Management
บทบาท กระบวนการ และแนวปฏิบั ติของวิธีการจัด การโครงการสมั ย ใหม ในการกํ าหนด
ขอบเขตการทํางาน การประมาณการและจัดตารางงาน และการควบคุมทุกๆ ขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การประเมินความเหมาะสมของวิธีและเทคนิคโดยพิจารณาขนาดของโครงการ องคประกอบของ
ทีม ความตองการของผูใชงาน และความเสี่ยง
The roles, procedures, and practices employed by modern project
management methods for defining work scope, estimating & scheduling tasks, and controlling
each stage of an information systems development project. Assessment of the appropriateness
of approaches and techniques based on project size, team composition, upfront knowledge,
and risk
231332

วิทยาการขอมูลและขอมูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
Data Science and Big Data
ความหมายและองคประกอบของการตัดสินใจ แรงขับเคลื่อนทางธุรกิจ ความตองการและ
แหลงขอมูลของขอมูลขนาดใหญ การคัดเลือก ประมวลผล วิเคราะหและนําเสนอสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทั้งปริมาณ ความหลากหลายและพลวัต เทคนิคการจัดระบบสารสนเทศ ตัวแบบ การใชระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจดวยคอมพิวเตอรเพื่อเขาถึงขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญๆ การใชเทคโนโลยีระบบธุรกิจ
อัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาความเขาใจที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศที่เปนหนึ่งเดียวเพื่อ
สนับสนุนนักตัดสินใจ อาทิเชน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบบนพื้นฐานความรู ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจกลุม และระบบธุรกิจอัจฉริยะ เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลบนสื่อ
อิเล็กทรอนิคสและเว็บเทคโนโลยีการสรางความรูจากฐานขอมูล
Definition and components of decision making; business drive; needs and
sources of big data; selecting, processing, analyzing and presenting data that are constantly
changing in terms of volume, diversity and dynamics; information system management
techniques; models for computerized decision-making support systems to access important
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data and information; using intelligent business technology to support decision making;
developing an understanding relating to information systems to support a single decision such
as decision-making support systems, knowledge-based systems, group-decision support
systems, and intelligent business systems; scientific data analysis system; electronic media and
technological web data analysis; and creating knowledge from databases.
231340

ความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Security
บทบาทและความจําเปนในการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและลักษณะความปลอดภัยที่
ระบบต องการ ป จ จั ย ก อภาวะคุ กคาม ปจ จัย ลดภาวะคุกคาม ความเสี่ย ง และการตอบสนอง วิเคราะห
สถานการณจริงที่พบเห็นไดทั่วไป ขอผิดพลาดในการนําไปใชงาน การโจมตี และการปองกัน การใสรหัสขอมูล
โปรโตคอลการสื่อสารที่ปลอดภัย และโครงสรางพื้นฐานของของขอมูลสาธารณะ บทบาทของคนและนโยบาย
หลักการความปลอดภัยของสารสนเทศที่นําไปประยุกตใชกับเทคโนโลยีในอนาคต เนนการประยุกตใชและการ
ปฏิบัตแิ บบมีจริยธรรม
The role and need for information security and desired security properties.
Threat actors, vectors, risk and response. Analysis of common real-world scenarios,
implementation errors, attacks and defenses. Cryptographic encryption, secure communication
protocols, and public-key infrastructure. The role of people and policy. InfoSec principles
applied to future technologies. Strong emphasis on the application tier and on ethical practice.

231341

เครือขายและโทรคมนาคมดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Telecommunications and Networking
เครือขายและโทรคมนาคมดิจิตอลจากมุมมองทางการจัดการ หลักทฤษฎีและหลักเทคนิค
เบื้องหลังเครือขาย และประเด็นที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของเครือขาย ภัยคุกคามและการจัดการความมั่นคง
ของเครือขาย
Digital telecommunications and networks from a management viewpoint;
theoretical and technical foundations underlying the networks, and the issues related to
networks’ environments, threats and security management.

231350

การจัดการความรูในองคกร
3(2-2-5)
Corporate Knowledge Management
การใช แนวทางการศึ กษาขามสายวิช าเพื่อ การจัดการความรูโ ดยพิจ ารณาจาก บุคลากร
เทคโนโลยี และกระบวนการ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการจัดการความรูที่มุงเนนการประยุกตใชหลักการ
ตรวจสอบความรูเพื่อสรางกลยุทธดานการจัดการความรูขององคกร หลักการใชระบบการจัดการความรูและ
เทคโนโลยีความรู
Implementation of interdisciplinary knowledge management based on the
personnel, technology and process; knowledge on the principles of knowledge management
focusing on the application of the principles of auditing knowledge to create strategies for
organizational knowledge management; use of knowledge management and technological
know-how.
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231351

การจัดการธุรกรรมบนอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Business Management
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดของ
ธุรกิจที่จะทํางานใกลชิดกับซัพพลายเออรและคูคา ตลอดจนการตอบสนองความตองการและความคาดหวัง
ของลู กค า การบริ ห ารจั ดการธุ รกิ จ อิ เ ล็กทรอนิกส ระบบการสั่งจายทางอิเล็กทรอนิกส ระบบรักษาความ
ปลอดภัย กลยุทธทางธุรกิจ ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการ จรรยาบรรณ ขอกฎหมาย มาตรฐานทางเทคโนโลยี
และ กฎระเบียบตางๆ
The application of information and communication technology to support all
business activities to work closely with suppliers and partners and to better satisfy the needs
and expectations of the customers; electronic commerce management; electronic payment
systems, security systems, business strategies, management issues; ethic and legal
requirements, technological standards and protocols.

231352

การจัดการนวัตกรรม
3(2-2-5)
Innovation Management
นิยามและชนิดของนวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี ลักษณะและการจัดการนวัตกรรม การเปลี่ยน
กระบวนทัศนทางทฤษฎีนวัตกรรมและแบบจําลองกระบวนการ การทํางานผิดพลาดในการจัดการนวัตกรรม
เงื่อนไขเชิงกลยุทธและเงื่อนไขปฏิบัติการในการกอใหเกิดนวัตกรรม การนํากลยุทธนวัตกรรมไปใชโดยการปรับ
กระบวนการธุ ร กิ จ การจั ดการความรู ในองคกรและการกระตุน ความคิดสรา งสรรค ของมนุ ษย เครือขา ย
นวัตกรรมและพันธมิตรเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะประสิทธิภาพของนวัตกรรม
Definition and types of technological innovation, characteristics and innovation
management, paradigm shifts in innovation theory and process models, malfunctions in
managing an innovation process, strategic and operative conditions facilitating innovation,
implementation of innovation strategies through business process redesign, corporate
knowledge management and human creativity motivation, innovation networks and strategic
technology alliances, benchmarking innovation efficiency.

231353

การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
แนวคิดการทํ าธุร กิจสมั ยใหม โดยนําเครื่องมื อทางการตลาดที่เป นสื่ อดิจิทัล มาใช ในการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาดและการสรางตราสินคาผานทางเว็บ อาทิเชน กูเกิลแอ็ดเซนส ยูทูวบ เฟซบุ ค
บล็อกส และทวิตเตอร เปนตน หลักการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคาผานสื่อดิจิทัล การ
ประยุ ก ต ใ ช อ งค ค วามรู ด า นการตลาดกั บ การบริ ห ารเทคโนโลยี การตลาดดิ จิ ทั ล และการตลาดออนไลน
การตลาดกลไกสืบคน เปยเปอรคลิก การตลาดโดยการอาศัยการแสดงผล อีเมล สื่อสังคม อุปกรณเคลื่อนที่
การวิเคราะห การวางแผน และกลยุทธทางการตลาดดิจิทัล
Concepts of modern business operation using digital marketing tools to
implement marketing strategies and brand promotion via websites such as Google AdSense,
Youtube, Facebook, blogs, Twitter etc.; principles of consumer behavior analysis in consumers'
decisions to purchase products via digital media; application of marketing knowledge in
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technology management; digital market and online marketing; search engine marketing; payper-click; outcome-based marketing; email; social media; mobile devices; analysis and
planning; and digital marketing strategies.
231354

การบริหารทีมธุรกิจแบบมืออาชีพ
3(2-2-5)
Professional Business Team Management
ภาพรวมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเชิงสรางสรรค และการทํางานของธุรกิจขนาดตางๆ ใน
อุตสาหกรรมลักษณะนี้ จําลองการทําธุรกิจเพื่อพัฒนาทักษะแบบมืออาชีพ เชน การทํางานเปนทีม การบริหาร
โครงการ การนําเสนอและการสื่อสารสารสนเทศ
An overview of the creative technology industry and how businesses of different
sizes work in this sector. Take part in business simulations and develop professional skills such
as team working, project management, presentation and information communication.

231355

การวิเคราะหธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Analysis
แนวความคิดเกี่ยวกับระบบคิดและการวิเคราะหทางธุรกิจ การคิดเชิงระบบ ความสําคัญและ
หลักการของการวิเคราะหธุรกิจ บทบาทและหนาที่รับผิดชอบของนักวิเคราะหธุรกิจ กระบวนการวิเคราะห
ธุรกิจ รูปแบบธุรกิจกับการพัฒนาซอฟตแวรสมัยใหม หลักการและเทคนิคการจัดการความตองการดวย UML
และ Use Case กรอบการวิเคราะหธุรกิจ
Business Thinking and Analysis Principles of thinking system; systematic thinking;
significance and principles of business analysis; roles and duties of a business analyst; business
analysis process; business formats and modern software development; requirement
management principles and techniques using UML and Use Case; business analysis frameworks
231360

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Human Computer Interaction
หลั กการออกแบบ แนวทางการออกแบบ การปะเมิน ผลการทํางาน ตลอดจนผลกระทบ
ระหวางตัวบุคคลและสังคม อันประกอบดวยพฤติกรรม ความคิด และการรับรูของมนุษย รวมไปถึงรูปแบบการ
ทํางานของผูใช การวิเคราะหงาน และขั้นตอนการทํางานของอินเทอรเฟส และการนําไปใชแกปญหาการ
ออกแบบระบบในสวนของอินเทอรเฟส และการวัดประสิทธิผลของอินเทอรเฟส
Principles of designing and guidelines for designing performance evaluations and
impacts between individuals and society comprising human bahaviors, thougts and perceptions
and users’ operational styles, job analysis, interface process and interface system design
solutions, and interface efficacy assessment.

231361

การออกแบบเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Design for Communication
หลักการออกแบบการสื่อสาร ทักษะสําคัญที่เกี่ยวของกับการคิดเปนภาพ การคนหาและการ
พัฒนากลวิธีสวนบุคคลในการสื่อความคิดผานการวาดภาพในสื่อตางๆ การใช visual grammar การอธิบายถึง
การเชื่อมโยงวัตถุ รูปแบบ และขั้นตอนตางๆเขาดวยกัน ความสัมพันธของสิ่งตางๆ และผูชม/ผูใช
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Fundamental aspects of communication design; key skills related to visual
thinking; individual approach exploration and development in the process of communicating
ideas through drawing in a variety of media; visual grammar; how the essential elements of
visual communication are related to the relationships between objects, patterns and
processes; relations of things to each other and the viewer/user
231362

การออกแบบอินโฟกราฟฟก
3(2-2-5)
Infographics Design
หลักการนําขอมูลหรือความรูมาสรุปเปนสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟกที่ออกแบบเปน
ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ อยางสรางสรรค มีความสวยงาม นาสนใจ เขาใจงาย
ในเวลาอันรวดเร็ว จดจําไดนาน ทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Principles of summarizing data or knowledge into information in the forms of
still or motion graphics for various forms of presentations that are creative, beautiful,
interesting, easy to understand and memorable in order to make the communication more
efficient

231363

การออกแบบกราฟกเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Motion Graphics Design
การกํ า หนด mood board เพื่ อ ช ว ยให เ ข า ใจภาพได ม ากขึ้ น การเขี ย น script และ
storyboard การสร า งภาพด ว ยกราฟ กให มีก ารเคลื่ อนไหวไดห ลายมิติ รวมถึงการใส sound effect ดว ย
โปรแกรมประยุกตที่เหมาะสมในการสรางภาพเคลื่อนไหว
Mood board designation for better understanding of the overall concept; script
and storyboard writing using multi-dimensional motion graphics including sound effect
enhancement through appropriate applications in the motion graphic design

231364

การใชเทคโนโลยี AR เพื่องานธุรกิจ
3(2-2-5)
Augmented Reality for Business
วิทยาการที่ผสมความเปนจริง (real world) เขากับโลกเสมือน (virtual world) โดยใชวิธี
ซอนภาพสามมิติที่อยูในโลกเสมือน ไปบนภาพที่เห็นจริง ๆ ในโลกความเปนจริง ผานกลองหรืออุปกรณอื่นๆ
เชน แวนตา โดยแสดงผลภาพแบบเรียลไทม ประยุกตใชงานดานตาง ๆ ในเชิงธุรกิจได
Technology for merging the virtual world with the real world by overlaying 3D
virtual objects in the real world through a camera or other tools such as glasses, smart phones,
tablets, etc. showing real-time results and featuring business applications

231365

การสรางแอนิเมชั่น 3 มิติ เบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to 3D Animation
การทําแอนิเมชั่นสามมิติดวยโปรแกรมประยุกตที่เหมาะสม เริ่มตนจากโครงสรางการใชงาน
และการบริหารการใชเครื่องมือใหถูกตองตามการใชงานและเรียนรูเทคนิค รวมถึงการแกปญหาในการขึ้นรูป
โมเดลสามมิติ การสรางโครงสรางการเคลื่อนไหว การจัดมุมกลองและแสง รวมถึงการแอนิเมท
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3D animation design using appropriate applications starting from operation
structure, appropriate use of tools and techniques, solutions to 3D model design, motion
structure design, camera angles and lighting, and animation
231370

เว็บเซิรฟเวอรและเว็บเซอรวิส
3(2-2-5)
Web Servers and Services
การพัฒนาโปรแกรมฝ งแมขาย ขอกําหนดการสื่อสารระหวางเว็บ (web protocol) การ
ตอบสนองตอคําสั่ง การรวมกันของฐานขอมูล วิวัฒนาการของ dynamic web การออกแบบสวนเชื่อมตอ
ระหวางเว็บไซตระหวางผูใชงานกับ Server หรือ ระหวาง Server ดวยกัน การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส ระบบ
ตรวจสอบการเขาใชงาน การออกแบบ การออกแบบรูปแบบ และสถาปตยกรรมทั่วไป
Server-side software development; web protocols; request-response; database
integration; dynamic webpage generation; web service APIs and interface design; asynchronous
communication; authentication; design patterns; and common architectures
231371

การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Application Development
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณเคลื่อนที่ เชน สมารทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งคลอบคลุม
การพัฒนาแนวความคิด รายละเอียดความตองการของผูใช บทภาพ (story board) การตอประสานกับผูใช
(user interface) การพัฒนาระบบนําทาง (navigation) ของแอปพลิเคชั่น และ การประสานเขากับเทคโนโลยี
คลาวดคอมพิวติ้ง
Smartphone and tablet application development covering the complete
process of concept, requirements specification, storyboarding, mobile UI concerns and user
interactivity, app navigation, device features (e.g. GPS) and synchronization with cloud services
231372

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับอุปกรณอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Innovative Technologies and Smart Device Development
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรสําหรับอุปกรณที่ออนไลนหรือ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต (Internet of Things) เนนการเรียนรูในสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรม
แบบฝงตัวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอุปกรณนั้นๆ และการสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขาย
Introduction to designing and developing software applications for IoT (internet
of things) devices. This course focuses on system architecture, programming for specialized
embedded devices, and network communication.

231373

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Development
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจที่ซับซอน เนนการสรางขอมูล การจัดการ และการจัด
จําหนายผานการดําเนินการของกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการความรูผานการพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งเปนการ
จัดเตรียมกระบวนการที่มีผูใชหลายคน ขั้นตอนการทํางานโดยอัตโนมัติ และการทํางานรวมกันภายในของ
ซอฟตแวร ฝกปฏิบัติจากประสบการณจริงของการเขาถึงขอมูล การใชงานได และการควบคุมการเขาถึงของ
ซอฟตแวร
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The development of complex business information systems, with a focus on
information creation, management, and distribution through the execution of business
processes. This course demonstrates a practical application of knowledge management via
development of software platforms that orchestrate real-world multi-user processes,
automate process steps, and establish inter-process integration. It provides practical
experience of accessibility, usability, and access control.
231374

การเขียนโปรแกรมเชิงฟงกชั่นแบบพรอมกัน
3(2-2-5)
Concurrent and Functional Programming
การเขียนโปรแกรมเชิงฟงกชั่นเบื้องตน เพื่อความคงทน กระชับ มีประสิทธิภาพตามหลักการ
ของการเขี ย นโปรแกรมเชิ ง ฟ ง ก ชั่ น เช น immutability, referential transparency, และ higher-order
functions การเขียนโปรแกรมเพื่อการทํางานแบบพรอมกัน เพื่อสรางความเขาใจเรื่องรูปแบบหลักๆ ในการ
เขียนโปรแกรมเชิงฟงกชั่น เชน แผนที่ filter fold/reduce และ โปรแกรม multi-node
Introduction to the Functional Programming (FP) paradigm: robust, concise, and
highly modular code are delivered by FP’s core principles such as immutability, referential
transparency, and higher-order functions. This programming style is ideal for the concurrent
(parallel) computing needs of future business. The course builds an understanding of core FP
patterns such as map, filter, fold/reduce, and example multi-node programs

231375

การสรางทีมพัฒนาซอฟตแวร
3(2-2-5)
Software Product Teams
ฝกปฏิบัติการพัฒนาซอฟตแวรรวมกัน ตั้งแตการวิเคราะหความตองการของผูใชงาน
การ
ออกแบบและเขียนบทภาพ (storyboard) การจัดการโครงการดวย Agile การจัดการงาน การควบคุมแหลง
การทดสอบระบบอัตโนมัติ และ นําเสนอผลงาน
Real-world, collaborative, software team experience executing a programming
project from start to finish: requirements capture, design and storyboarding, agile project
management, shared task management, source control, automated testing, and product
demonstration.

231376

การทดสอบซอฟตแวร
3(2-2-5)
Software Testing
แนวคิด วัตถุประสงคการทดสอบซอฟตแวร ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นพื้นฐาน วิธีและกลยุทธการ
ทดสอบซอฟตแวร การคลอบคลุมและความสมบูรณ และการใชงานจริง หนวย การรวมกัน สวนเชื่อมตอผูใช
(UI) ความเร็วในการโหลด กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบ TDD และการทดสอบระบบอัตโนมัติ
โดย
คํานึงถึงคุณภาพ
The purpose of testing, common classes of error, test approaches and strategy,
coverage and completeness, and the real-world application of these principles. Unit,
integration, UI, and load testing. Test-driven development (TDD) and test automation. Respect
for quality.
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231380

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Software Package
ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การประยุกตใชงานทางธุรกิจในดานตาง ๆ การใช Word Processor,
Spreadsheet การศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปกับระบบงานตาง ๆ ในธุรกิจ และการใชคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย
ทางธุรกิจ
Computer knowledge and how to apply it into business works such as work
processor, spreadsheet by studying software package in business functions. The course also
includes using in business research.

231381

ผูเชี่ยวชาญโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Software Package Expert
ศึกษาเชิงลึกในหลักการประยุกตใชงานซอฟตแวรทั่วไป รวมถึงเรียนรูหลักการใชหรือเชาใช
บริการซอฟตแวรผานอินเทอรเน็ต (Cloud Service) ซึ่งเปนความตองการของธุรกิจสมัยใหม เรียนรูและปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักการพัฒนาซอฟตแวรที่สําคัญสําหรับธุรกิจตางๆ
An in-depth training in the core general purpose software applications and
cloud services required by modern business. This course will develop proficiency and
familiarity with a wide variety of integral business applications

231382

การบริหารฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Administration
การจัดการสถาปตยกรรม การปรับแตงเพื่อความเหมาะสม การนําไปใช และการบํารุงรักษา
ฐานขอมูลระดับองคกร เนนองคความรูเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของฐานขอมูลที่แตกตางกัน การปรับแตง
คา กลยุทธการจัดเตรียมและการกูคืนฐานขอมูล รวมถึงรูปแบบการปรับแตงที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ฐานขอมูล
Learn how to architect, optimize, deploy, and maintain enterprise databases.
The course focuses on deep understanding of the capabilities of different database products
and configurations, database provisioning & recovery strategy, and optimization patterns.
231383

ธรรมาภิบาลสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Governance
กลยุทธในการจัดการระบบสารสนเทศระดับองคกร การกํากับดูแลการใชระบบสารสนเทศ
การออกแบบสารสนเทศ กระบวนการ การควบคุมคุณภาพ และ กลยุทธในการบูรณาการเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจในการเขาถึง การใช และการควบคุมคุณภาพ เพื่อสนับสนุนตามความตองการขององคกรและความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย
Strategic approach to managing information at an enterprise level. Information
Governance utilizes information design, procedures, quality controls, and integration strategy
to ensure information accessibility, usability, and quality in support of an organization’s
business needs and legal obligations.
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231384

การประกันคุณภาพซอฟตแวร
3(2-2-5)
Software Quality Assurance
วิธีการที่มุงเนนกระบวนการเพื่อตรวจสอบโดยลดขอบกพรองของซอฟตแวร รวมถึงขอบเขต
และป ญ หาโดยการควบคุ ม และตรวจสอบคุ ณ ภาพในทุ ก ขั้ น ตอนของการวางแผน การบริ ห ารโครงการ
การกําหนดคุณสมบัติ การพัฒนา สวนประกอบ และการใชงานซอฟตแวร รวมไปถึงเรียนรูแนวทางปฏิบัติที่ดี
มาตรฐานคุณภาพ และรูปแบบจําลองตางๆ
A process-focused approach to ensure software defects are minimized in
quantity, scope and severity by embedding quality controls and testing into every stage of
software planning, project management, specification, development, configuration, and
deployment. This course introduces industry best practice, quality standards, and models.

231385

ระบบความปลอดภัยองคกร
3(2-2-5)
Enterprise Security
การพั ฒ นานโยบายการรักษาความปลอดภัยขอมูล บริษัทที่มีป ระสิทธิภ าพ ประกอบดวย
การทํางานแบบหลายชั้น, การบูรณาการ และการทํางานเดิมซ้ําๆ เพื่อสรางความมั่นใจในการดูแลทรัพยสินของ
องคกร วิธีการคิดเกี่ยวกับปญหาที่มากและหลากหลายที่ InfoSec ทําใหเกิดขึ้นมาในธุรกิจสมัยใหม
The development of effective enterprise Information Security policy, comprising
multi-layered, integrated, & redundant defenses, to ensure enterprise assets are protected.
This course teaches how to think about the vast and diverse challenges InfoSec poses to
modern business.

231386

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology Management
กรอบแนวคิดมาตรฐานการจัดการอุตสาหกรรมเบื้องตน ในดานการวางแผนและควบคุมการ
บริการเทคโนโลยี แนวคิดหลักเกี่ยวกับ ขอบเขต เวลา ตนทุน คุณภาพ ทรัพยากรมนุษย การสื่อสาร ความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจาง และการรวมเขาดวยกัน
An introduction to industry standard management frameworks, in particular
those suitable for planning & controlling in the IT services sector. This course will introduce
key concepts such as Scope, Time, Cost, Quality, Human Resources, Communication, Risk,
Procurement, and Integration.
231390

โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
2(0-4-2)
Project in Business Computing I
การคนหาและคัดเลือกโครงการ การวางแผนและศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ
และเขี ย นข อ เสนอโครงงานด า นคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ วิ ธี ก ารกํ า หนดป ญ หาและวั ต ถุ ป ระสงค การทบทวน
วรรณกรรม, การคัดเลือก เครื่องมือ การแกปญหา การวางแผนในการวิเคราะหและออกแบบระบบ และการ
นําเสนอขอเสนอโครงการ
Project identification and selection, project planning and feasibility study,
writing a business computer project proposal and formulating a detailed statement of problem
and objectives, literature review and analysis, selection of appropriate tools and methods,
problem solving, system analysis and design planning, and project proposal presentation.
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231391

โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
2(0-4-2)
Project in Business Computing II
รายวิชาที่ตองศึกษากอน 231390
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละหลั ก การวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบ เพื่ อ นํ า มาใช ใ นโครงงานด า น
คอมพิวเตอรธุรกิจ สรางแบบจําลองกระบวนการและแบบจําลองขอมูล ออกแบบแบบฟอรมและรายงาน การ
ออกแบบสวนนําเขาข อมูล การออกแบบสวนติดตอกับผูใช งาน การออกแบบแอพลิเคชั่น การออกแบบ
สถาปตยกรรมระบบ และ นําเสนอผลการศึกษา
Theoretical and practical system analysis and design for the software project
developmentrelated to business computer, process modeling and data modeling design,
output design, input design, user interface design, application design, architecture design and
documentation system.

231392

โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3
2(0-4-2)
Project in Business Computing III
รายวิชาที่ตองศึกษากอน 231391
พัฒนาซอฟตแวร การทดสอบระบบ การนําระบบไปใชงาน การประเมินผลจากการใชจริง
และนําเสนอ จัดทํารูปเลมรายงาน และนําเสนอผลการศึกษา
Software development, system testing, system implementation,
implementation evaluation, report writing and final project presentation.

231410

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
3(2-2-5)
Academic English in Business Computing
ฝกบริบทภาษาอังกฤษทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเตรียมการศึกษาตอ ฝกงานและการปฎิบัติงานจริง
Practice using English in academic contexts concerning business computer and
related fields in order to prepare for further education, professional training and hands-on
practice in real-life situations.
231433

การบริหารระบบองคกร
3(2-2-5)
Enterprise Systems
ระบบองค ก ร ขบวนการ ขั้ น ตอนทางธุ ร กิ จ สภาพแวดล อ มทางธุ ร กิ จ และสารสนเทศที่
จําเปนตองใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารองคกร ทฤษฎีการวางแผนแหลงขอมูลองคกร แนวคิดเบื้องตนของการ
บริหารโปรแกรมระบบ การติดตั้งระบบ การดูแลและการใชระบบอยางตอเนื่องภายในองคกร
Enterprise systems (ES), business processes, business environments and
information requiring ES technology, ES theories, introduction to application system
administration, ES implementation, maintenance and on-going use within organizations.

231491

การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ
6 หนวยกิต
International Academic or Professional Training
การฝกอบรมเชิงวิชาการภาคปฏิบัติหรือฝกปฏิบัติงานจริงภายในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนใน
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ตางประเทศ โดยไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
Hands-on academic training or professional training in a public or private
organization abroad with the approval of the university.
231492

สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
Co-operative Education
การฝกปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสบการณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรธุรกิจ ในฐานะพนักงานใน
หนวยงานหรือสถานประกอบการตามระบบสหกิจศึกษา
Hands-on practical apprenticeship to increase professional experience related
to business computer in an organization or a workplace according to the co-operative
education system.

808101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
ขอบเขต บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงินในธุรกิจ เปาหมายและความสําคัญของการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจ การวิเคราะหการเงินขั้นพื้นฐาน คาเงินตามกาลเวลา ความเสี่ยงและผลตอบแทน
วิธีการจัดการสินทรัพยตาง ๆ รวมทั้งแงการจัดการเงินทุนระยะสั้นเงินทุนระยะปานกลางและระยะยาว การ
พิจารณาการลงทุน โครงสรางของเงินทุน และนโยบายเงินปนผล
Scope, roles and tasks of a finance manager within a business enterprise,
objectives and importance of financial management, basic financial analysis, time value of
money, risk and return, current asset management, management of short-term, medium -term
and long-term capital sources, capital budgeting, capital structure and dividend policy.
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบดวยตัวเลข 6 ตัว แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
3.1.6.1 รายวิชาศึกษาทั่วไป
1) ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
001
หมายถึง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักหนวย : แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมูสาขาวิชา
- กลุมวิชาภาษา ประกอบดวย
0
หมายถึง
ภาษาไทย
1
หมายถึง
ภาษาอังกฤษ
- กลุมวิชามนุษยศาสตร ประกอบดวย
2
หมายถึง
รายวิชาดานมนุษยศาสตร
- กลุมวิชาสังคมศาสตร ประกอบดวย
3
หมายถึง
รายวิชาดานสังคมศาสตร
5 และ 6
หมายถึง
รายวิชาดานพลานามัย
- กลุมวิชาวิทยาศาสตร ประกอบดวย
7
หมายถึง
รายวิชาดานวิทยาศาสตร
เลขหลักรอย : แสดงวิชาศึกษาทั่วไปป พ.ศ. 2553
3.1.6.2 รายวิชาเฉพาะ
1) ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก
213
หมายถึง
หมวดวิชาการจัดการธุรกิจ
214
หมายถึง
หมวดวิชาเศรษฐศาสตร
222
หมายถึง
หมวดวิชาการบัญชี
231
หมายถึง
หมวดวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
808
หมายถึง
หมวดวิชาการเงินและการธนาคาร
2) ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักหนวย : แสดงอนุกรมรายวิชา
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมูในสาขาวิชา
0
หมายถึง
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1
หมายถึง
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
2
หมายถึง
กลุมวิชาประเด็นดานองคการและ
ระบบสารสนเทศ
3
หมายถึง
กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
4
หมายถึง
กลุมวิชาโครงสรางพื้นฐานระบบ
5
หมายถึง
กลุมวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ
6
หมายถึง
กลุมวิชาการออกแบบโปรแกรมและมัลติมีเดีย
7
หมายถึง
กลุมวิชาพัฒนาซอฟตแวร
8
หมายถึง
กลุมวิชาการจัดการเทคโนโลยีและบริการ
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9
เลขหลักรอย
1
2
3
4

หมายถึง

รายวิชาโครงงาน การฝกงาน และสหกิจศึกษา

: แสดงชั้นป และ ระดับ
หมายถึง
รายวิชาในระดับปที่ 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับปที่ 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับปที่ 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับปที่ 4
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3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ –นามสกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

1

เรืออากาศเอกหญิงวชิรา
พันธุไพโรจน

2

นางสาวดาลิน อาภัสระวิโรจน

อาจารย

3

นางวิมลา ผองแผว

อาจารย

คุณวุฒกิ ารศึกษา

ผูชวย
บธ.ม.
ศาสตราจารย ทล.บ.
วท.บ.

4

นายพุฒน ภาณุวณิชชากร

อาจารย

5

Mr.Charles Edward Allen

อาจารย

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ที่สอนปจจุบนั ที่ปรับปรุง
พ.ศ. 2555
7
12

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ฟสิกส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มศว.พิษณุโลก

ไทย
ไทย
ไทย

2538
2545
2531

วท.ม.
วท.บ

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

2546
2543

7

12

บธ.ด.
บธ.ม.

บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
Old Dominion University

2559
2530

7

12

บธ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
M.Sc.
M.Chem.

คอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Software Engineering
Chemistry

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Oxford
University of Oxford

ไทย
สหรัฐ
อเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
อังกฤษ
อังกฤษ

7

12

7

12

2526
2560
2555
2558
2550
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ–นามสกุล

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

1*

เรืออากาศเอกหญิงวชิรา พันธุไพโรจน

ผูชวย
ศาสตราจารย

บธ.ม.
ทล.บ.
วท.บ.

2*

นางสาวดาลิน อาภัสระวิโรจน

อาจารย

3*

นางวิมลา ผองแผว

อาจารย

วท.ม.
วท.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.

4*

นายพุฒน ภาณุวณิชชากร

อาจารย

5*

Mr.Charles Edward Allen

อาจารย

หมายเหตุ: * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

บธ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
M.Sc.
M.Chem.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ประเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ฟสิกส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มศว.พิษณุโลก

2538
2545
2531

ไทย
ไทย
ไทย

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
Old Dominion University

2546
2543
2559
2530

คอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
Software Engineering
Chemistry

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Oxford
University of Oxford

2526
2560
2555
2558
2550

ไทย
ไทย
ไทย
สหรัฐ
อเมริกา
ไทย
ไทย
ไทย
อังกฤษ
อังกฤษ

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ที่สอน
ที่ปรับปรุง
ปจจุบัน
พ.ศ. 2560
7
12

7

12

7

12

7

12

7

12
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3.2.3 อาจารยผูสอน
ลําดับ

ชื่อ–นามสกุล
พันธุไพโรจน

ตําแหนงทางวิชาการ

1

เรืออากาศเอกหญิงวชิรา

ผูชวยศาสตราจารย

2

นายวศิน เหลี่ยมปรีชา

3

นางสาวดาลิน อาภัสระวิโรจน

อาจารย

4

นายวรเดช ณ กรม

อาจารย

ผูชวยศาสตราจารย

5

นางวิมลา ผองแผว

อาจารย

6

นายพุฒน ภาณุวณิชชากร

อาจารย

7

นายอนิรุทธิ์ อัศวสกุลศร

อาจารย

8

Mr.Charles Edward Allen

อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.ม.
ทล.บ.
วท.บ.
Ph.D.
M.A.
M.B.A.
บธ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
D.B.A.
MISM
วท.บ.
บธ.ด.
บธ.ม.
บธ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วศ.บ.
M.Sc.
M.Chem.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ฟสิกส
Information System Marketing
การตลาด
Business Administration
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร
Informaiton Systems
วิทยาการคอมพิวเตอร
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
IT in Business
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
Software Engineering
Chemistry
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3.2.4 อาจารยพิเศษ
ลําดับ

ชื่อ–นามสกุล

1

นางสาวชื่นสุมล สาพิทักษ

ตําแหนง
ทางวิชาการ
-

2

นายนิทัศน เจียมศรีพงษ

-

3

นายประธาน สายคํา

-

4

นางสาวสิริกัญญา ไกรกลิ่น

-

คุณวุฒิการศึกษา
กจ.ม.
บธ.บ.
ศ.บ.
น.ม.
วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การจัดการธุรกิจ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
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4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา
การใหนิสิตไดฝกภาคสนามเปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดใชองคความรูที่เรียนมาจากภาคทฤษฎีทั้งหมด
นําไปประยุกตใชในการทํางานจริงในองคกรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยนิสิตจะไดเขาฝกประสบการณ
ภาคสนามในองคกรที่มีความรวมมื อกับ คณะบริห ารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสารและมหาวิทยาลั ย
นเรศวร ซึ่งนิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนในรายวิชาที่มุงเนนการฝกประสบการณภาคสนามตามความสนใจ คือ
รายวิชาการฝกอบรมหรือฝกงานในตางประเทศ หรือสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาปลายของการเรียนในชั้นป
การศึกษาที่ 4 หรือชั้นปการศึกษาสุดทายหลังจากที่ไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาทุกรายวิชาครบถวนตามที่
หลักสูตรกําหนดเรียบรอยแลว
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1) สามารถนําองคความรูไปประยุกตใชในการทํางานในสถานการณจริงได
2) มีการพัฒนาทักษะความรูเกี่ยวกับการใชเทคนิคในการทํางาน รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เครื่องมือ และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการทํางานจริงได
3) มีความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสถานการณจริงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) มีความสามารถในการสื่อสารและการเลือกใชชองทางในการสื่อสารที่สามารถเขาถึงผูรับ
ขอมูลไดอยางเหมาะสม
5) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นได มีความอดทน มีทัศนคติเชิงบวกที่สามารถเขา
กับวัฒนธรรมองคกรของการทํางานจริงได
6) มีวินัย ตรงตอเวลา และสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบของสถานที่เขารับการฝกสหกิจศึกษา
ได
4.2 ชวงเวลาที่จัดประสบการณ
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา ประกอบดวย
รายวิชาการฝกอบรมและการฝกงานในตางประเทศ จํานวนไมนอยกวา 270 ชั่วโมง หรือ
รายวิชาสหกิจศึกษา จํานวนไมนอยกวา 4 เดือน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 6 หนวยกิต โดย
มุงเนนใหนิสิตพัฒนาซอฟตแวร ดวยตนเองภายใต การดูแลของอาจารยที่ปรึ กษา โดยสรางแบบจําลอง
กระบวนการและแบบจําลองขอมูล ออกแบบแบบฟอรมและรายงาน ออกแบบสวนนําเขาขอมูล ออกแบบ
สวนติดตอกับผูใชงาน ออกแบบแอปลิเคชั่น ออกแบบสถาปตยกรรมระบบ ทดสอบระบบ นําระบบไปใชงาน
ประเมินผลจากการใชจริง โดยใหมีรูปแบบการทํารูปเลมรายงานตามรูปแบบการทําวิทยานิพนธร ะดับ
ปริญญาตรีตามกระบวนการทําวิจัยที่มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด และนําเสนอผลการศึกษาโดยสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจจะจัดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนอาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
และหรือผูมีความเชี่ยวชาญพิเศษดานคอมพิวเตอรธุรกิจจากภายนอกรวมรับฟงการนําเสนอ วิพากษ
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ผลงาน และประเมินผลงานของนิสิต โดยการวัดและประเมินผลรายวิชา จะกําหนดดวยอักษร S (เปนที่
พอใจ) และ U (ไมเปนที่พอใจ)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีองคความรูจากการทําโครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ
2) สามารถแกไขปญหาโดยวิธีการทําโครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจได
3) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอรสมัยใหมมาประยุกตใชและ
พัฒนากระบวนการทํางานภายในองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได
4) สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นได
5) สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูดและภาษาเขียนที่ถูกตองตรงประเด็น
6) มีความรู ปฎิบัติวิจัย คอมพิวเตอรธุรกิจ ประยุกต สรางนวัตกรรม เพื่อผลิตสินคาและ
บริการ ตามความตองการของผูบริโภคในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคม
คุณภาพ ชีวิต
5.3 ชวงเวลา
1) ภาคการศึกษาตน ชั้นปที่ 3 เรียนรายวิชาโครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
2) ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 3 เรียนรายวิชาโครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
3) ภาคการศึกษาตน ชั้นปที่ 4 เรียนรายวิชาโครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานิสิต โดยใหนิสิตเสนอหัวขอใหคณะกรรมการดําเนิน
งานสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเปนผูพิจารณาคัดเลือกอาจารยที่ปรึกษาตามหัวขอที่นิสิต
สนใจ
2) อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนิสิต
3) อํานวยความสะดวกในการทําโครงานของนิสิต เชน การเปดหองคอมพิวเตอรใหนิสิตเขา
ไปใชงานในการทําโครงงาน จัดหองสําหรับการทําโครงงานใหแกนิสิตโดยเฉพาะ เปนตน
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและอาจารยที่
ปรึกษา
2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําโครงงาน โดยอาจารยที่ปรึกษาจากการสังเกต
จากการรายงานดวยวาจาและเอกสาร
2) ประเมินผลการทําโครงงานของนิสิตในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิด
ในแตละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา
3) ประเมินผลโครงงานจากการสอบนําเสนอโครงงาน โดยตองมีคณะกรรมการสอบอยาง
นอย 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ตระหนักถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการธุรกิจภายใต
จรรยาบรรณทางธุรกิจ รูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
ประยุกต สรางนวัตกรรม เพื่อผลิตสินคาและบริการ
ตามความตองการของผูบริโภคในยุคดิจิทัล เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต
มีทักษะการเปนผูนําและมีทัศนคติเชิงบวก
ในการทํางานหลากหลายวัฒนธรรมและการทํางาน
เปนทีม
มีองคความรูในการทําโครงงานตามรูปแบบของ
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและมีทักษะการเรียนรูดวย
ตนเอง

กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- เปดสอนรายวิชาจริยธรรมธุรกิจและจัดใหเปน
รายวิชาบังคับในหลักสูตร
- สอนแทรกในรายวิชาทางบริหารธุรกิจและ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
- จัดกิจกรรมเสริมสูตร
- สอนแทรกในรายวิชา
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- มอบหมายงานในรายวิชา
- เปดสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและ
โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ
- กําหนดใหนิสิตตองมีผลการเรียนในรายวิชา
โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ
- มอบหมายงานโดยการใหนิสิตคนควาขอมูลดวย
ตนเองและใหทํารายงานและหรือนําเสนอผลงาน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐาน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มี วิ นั ย ตรงต อ เวลา มี
ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม
1.2 รูจักการมีสวนรวมในการ
ทํางานเปนทีม มีทั้งภาวะผูนําและ
ภาวะผู ต ามตามสถานการณ ที่
เ ห ม า ะ ส ม ส า ม า ร ถ ลํ า ดั บ
ความสําคัญของปญหาและแกไข
ความขัดแยงไดอยางเหมาะสม

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูในแตละดาน

- เปดรายวิชาเพื่อสอนโดยเฉพาะ
- การสอนแทรกในรายวิชา
- การสอนในภาคปฏิบัติ
- การสอนแบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การเรียนรูจากผูมีประสบการณ
จริงและหรือสถานการณจริง
- การเปนตนแบบที่ดีของอาจารย
- การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลักสูต ร
แบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การสอนจากกรณีศึกษา

- การใหสัดสวนคะแนนการวัดผล
ในรายวิชา
- ประเมิ น โดยอาจารย จ ากการ
สังเกตพฤติกรรม
- ประเมิ น โดยอาจารย จ ากการ
ทดสอบ
- ประเมินโดยผูใชบัณฑิต
- ประเมิ น จากผลรางวั ล ที่ มี ก าร
สนับสนุนใหนิสิตเขารวมประกวด
แขงขัน
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐาน
1.3 มีจิต สาธารณะ สามารถ - การมอบหมายงาน
วิ เ คราะห ผ ลกระทบจากการใช
หลักการบริหารธุรกิจและหรือการ
ใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจที่มีตอ
บุคคล องคกร และสังคมได และ
สามารถหาแนวทางการแก ไ ข
ปญหาที่ทําใหบุคคล องคกร และ
สังคมไดรับผลกระทบนอยที่สุด
1 . 4 มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง
วิ ช าการแล ะวิ ช าชี พ เคา ร พ
กฎระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ของ
ทีมงาน องคกร และสังคม
1.5 เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟ ง
ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น รวมทั้ ง
เคารพในคุ ณค า และศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป น มนุ ษ ย สามารถเข า ใจ
และยอมรั บ ความแตกต า งของ
วัฒนธรรมองคกร
2. ดานความรู
2.1 มี ค วามรู แ ละเข า ใจใน
หลั ก การแล ะทฤ ษฎี ที่ สํ า คั ญ
ทางดานคอมพิวเตอรและหรือการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ สามารถเรี ย บเรี ยง
ความรูในการนํามาถายทอดและ
ติดตอสื่อสารใหเขาใจได สามารถ
วิเคราะหและเชื่อมโยงคอมพิวเตอร
และหรือการบริหารในธุรกิจ
มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกปญหา
2.2 ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห
ออกแบบ ติ ด ตั้ ง ปรั บ ปรุ ง และ

- เปดรายวิชาเพื่อสอนโดยเฉพาะ
- การสอนแทรกในรายวิชา
- การสอนในภาคปฏิบัติ
- การสอนแบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การเรียนรูจากผูมีประสบการณ
จริงและหรือสถานการณจริง
- การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลักสูต ร
แบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การสอนจากกรณีศึกษา
- การมอบหมายงาน

กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูในแตละดาน

- การใหสัดสวนคะแนนการวัดผล
ในรายวิชา
- ประเมิ น โดยอาจารย จ ากการ
สังเกตพฤติกรรม
- ประเมิ น โดยอาจารย จ ากการ
ทดสอบ
- ประเมินโดยผูใชบัณฑิต
- ประเมิ น จากผลรางวั ล ที่ มี ก าร
สนับสนุนใหนิสิตเขารวมประกวด
แขงขัน
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ผลการเรียนรู
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา
ตามกรอบมาตรฐาน
ประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ
ของคอมพิ ว เตอร แ ละหรื อ การ
บริหารธุรกิจไดตรงตามขอกําหนด
รู จั ก ติ ด ตามความก า วหน า ทาง
วิชาการและวิวัฒนาการทางการ
บริ ห ารและคอมพิ ว เตอร อ ย า ง
ต อ เนื่ อ ง และมี ทั ก ษะในการ
ประยุกต/ปรับใช ไดอยางเหมาะสม
2.3 สามารถเชื่อมโยงหลักการ
บริหารระบบคอมพิวเตอรและหรือ
กระบวนการบริหารในแตละธุรกิจ
สนใจพัฒนาความรูความชํานาญ
ทางคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ อย า ง
ตอเนื่อง เล็งเห็นและวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงได เขาใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
สามารถบูรณาการความรูในสาขา
ที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของได
2.4 มี ป ระสบการณ ใ นการ
พั ฒ นาและประยุ ก ต ห ลั ก การ
บริหารและหรือการนําซอฟตแวร
มาปรับใชในงานไดจริง
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 คิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาน
สามารถสื บ ค น รวบรวม ศึ ก ษา
ตีความ แยกแยะ วิเคราะห และ
สรุ ป ประเด็ น ป ญ หาและความ
ต อ ง ก า ร อ ย า ง เ ป น ร ะ บบบน
หลักการของเหตุผล

- การสอนแทรกในรายวิชา
- การสอนในภาคปฏิบัติ
- การสอนแบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การเรียนรูจากผูมีประสบการณ
จริงและหรือสถานการณจริง
- การเปนตนแบบที่ดีของอาจารย

กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูในแตละดาน

- การใหสัดสวนคะแนนการวัดผล
ในรายวิชา
- ประเมิ น โดยอาจารย จ ากการ
สังเกตพฤติกรรม
- ประเมิ น โดยอาจารย จ ากการ
ทดสอบ
- ประเมินโดยผูใชบัณฑิต
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ตามกรอบมาตรฐาน
3.2 มี ความคิ ดริ เริ่ ม สามารถ
ประเมิ นสารสนเทศ เพื่อใช ในการ
แก ไขป ญหาทางคอมพิ วเตอร และ
หรื อการบริ หารในแต ละธุ ร กิ จ ได
อยางสรางสรรค
3.3 สามารถประยุ กต ความรู
และใชทั กษะในการแก ไ ขป ญ หา
ทางคอมพิวเตอรและการบริหาร
ในแตละธุรกิจไดอยางเหมาะสม
4. ด า น ทั ก ษะค วา มสั ม พั น ธ
ร ะ ห ว า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ
4.1 สามารถใช ภ าษาในการ
ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร กั บ ก ลุ ม ค น ใ น
สั ง คมไทย สั ง คมอาเซี ย น และ
สังคมโลกใหเขาใจไดทั้งพฤติกรรม
วาจา และเทคโนโลยีใหม
4.2 สร า งป ญ ญาในการอยู
ร ว มกั บ ผู อื่น ใช ความรู ในศาสตร
ของคอมพิวเตอรธุรกิจที่ไดเรียนมา
ชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
สามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แกไขสถานการณ ทั้งส ว นตั ว และ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนได
อ ย า ง เ ห ม ม า ะ ส ม ใ ห ค ว า ม
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนําและ
ผู ร ว ม ที ม ทํ า ง า น มี ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบในการกระทํ า ของ
ตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูในแตละดาน
- การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลักสูต ร - ประเมิ น จากผลรางวั ล ที่ มี ก าร
แบบใหนิสิตมีสวนรวม
สนับสนุนใหนิสิตเขารวมประกวด
- การสอนจากกรณีศึกษา
แขงขัน
- การมอบหมายงาน

- เปดรายวิชาเพื่อสอนโดยเฉพาะ
- การสอนแทรกในรายวิชา
- การสอนในภาคปฏิบัติ
- การสอนแบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การเรียนรูจากผูมีประสบการณ
จริงและหรือสถานการณจริง
- การเปนตนแบบที่ดีของอาจารย
- การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลักสูต ร
แบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การสอนจากกรณีศึกษา
- การมอบหมายงานกลุม

- การใหสัดสวนคะแนนการวัดผล
ในรายวิชา
- ประเมิ น โดยอาจารย จ ากการ
สังเกตพฤติกรรม
- ประเมิ น โดยอาจารย จ ากการ
ทดสอบ
- ประเมินโดยผูใชบัณฑิต
- ประเมิ น จากผลรางวั ล ที่ มี ก าร
สนับสนุนใหนิสิตเขารวมประกวด
แขงขัน
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5. ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง
ตั วเลข การสื่ อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 วิเคราะห สังเคราะห สรุป
ประเด็ น เนื้ อ หา และสามารถ
นํ า เสนอได อ ย า งถู ก ต อ งชั ด เจน
สามารถแนะนําประเด็นการแกไข
ป ญ หา โดยใช ส ารสนเทศทาง
คณิ ต ศาสตร ห รื อ การแสดงสถิ ติ
ป ร ะ ยุ ก ต ต อ ป ญ ห า ไ ด อ ย า ง
สรางสรรค
5.2 มี ทั ก ษะในการเลื อ กใช
รู ป แบบของสื่ อ การนํ า เสนอที่
เหมาะสม สามารถประยุกตสื่อและ
เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ก า ร แ ป ล
ความหมาย สื่อสาร และวางแผน
ในธุรกิจไดอยางเหมาะสม

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนา

กลยุทธการประเมินผล
การเรียนรูในแตละดาน

- เปดรายวิชาเพื่อสอนโดยเฉพาะ
- การสอนแทรกในรายวิชา
- การสอนในภาคปฏิบัติ
- การสอนแบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การเรียนรูจากผูมีประสบการณ
จริงและหรือสถานการณจริง
- การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลักสูต ร
แบบใหนิสิตมีสวนรวม
- การสอนจากกรณีศึกษา
- การมอบหมายงาน

- การใหสัดสวนคะแนนการวัดผล
ในรายวิชา
- ประเมิ น โดยอาจารย จ ากการ
สังเกตพฤติกรรม
- ประเมิ น โดยอาจารย จ ากการ
ทดสอบ
- ประเมินโดยผูใชบัณฑิต
- ประเมิ น จากผลรางวั ล ที่ มี ก าร
สนับสนุนใหนิสิตเขารวมประกวด
แขงขัน
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู
4.1. การพัฒนาผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1. ปฏิบัติตนเปนคนตรงตอเวลา มีจิตสาธารณะ
1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.2.1. สอดแทรกแนวคิดทางคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและการแสดงออกที่มุงสูความสําเร็จ
ในระหวางการเรียนการสอน โดยเนนย้ําในเรื่องการเขาเรียน การสงงานตรงเวลา และการไม
ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น
1.2.2. วิเคราะหประเด็นปญหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม หรือกรณีศึกษาของบุคคลตัวอยางที่ใช
คุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต
1.2.3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพ การทําโครงงานที่ใชแนวคิด วิธีการ
ทางดานคุณธรรม จริยธรรม
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.3.1 กําหนดวิธีการประเมินผลหรือคะแนนในเรื่องการแสดงออกทางดาน คุณธรรม จริยธรรมในแต
ละกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชในรายวิชา การมาเรียน สงงานตรงเวลา และไมทุจริตในการ
สอบหรือคัดลอกผลงานผูอื่น กลาที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาในการเรียน
1.3.2 กําหนดวิธีการประเมินผลการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทางวิชาชีพหรือประสิทธิผลของการ
เขารวมกิจกรรมดานจิตสาธารณะ
2. ดานความรู
2.1. ผลการเรียนรูดานความรู
2.1.1.ใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งดานการฟง การพูด การอานและการ
เขียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ใหนิสิตมีรสนิยมทางสุนทรียะทางศิลปะและดนตรี และนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
2.1.2. ใหมีความรูรอบทั้งดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร เพื่อทําใหเกิดการรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ทําใหรักโลก รักธรรมชาติ รักสิ่งแวดลอม และสามารถ
อยูรอดในการเปลี่ยนแปลงใน ทั้งนี้เพื่อทําใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน
และสังคมโลก
2.1.3. ใหมีความรูเพื่อนําไปพัฒนาทักษะการใชชีวิต การดูแลตนเอง และดํารงตนอยางมีความสุข
ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
2.2.1 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
2.2.2 ใชการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
2.2.3 ใชการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning)
2.2.4 ใชการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
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2.2.5 ใชการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning)
2.2.6 ศึกษานอกสถานที่ (Field Trips)
2.2.7 ใชการเรียนการสอนแบบทีม (Team Teaching)
2.2.8 ใชการเรียนการสอนโดยชุมชนเปนฐาน (Community-based Learning)
2.2.9 ใชการสอนแบบเนนวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning )
2.2.10 ใชการปฏิบัติงานกับแหลงประสบการณวิชาชีพ / สถานประกอบการ
(Professional Training / Co-operative Education)
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
2.3.1 ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ
สอบปากเปลา และการสังเกต พฤติกรรรมการเรียนรู
2.3.2 ประเมินทัศนคติของการเรียนรู โดยการใชแบบสอบถาม หรือแบบรายงานตนเอง
2.3.3 ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
2.3.4 ประเมินผลโดยแหลงประสบการณวิชาชีพ /สถานประกอบการ
2.3.5 ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดความรอบรู
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1.1. วิเคราะห สังเคราะห นําความรอบรูทั้งดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร ไป
ใชใหเกิดการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก ทําใหรักโลก รักธรรมชาติ
รักสิ่งแวดลอม และสามารถอยูรอดในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งนี้เพื่อนําไปประยุกตใชใน
สถานการณจริง ทําใหเกิดการปรับตัวใหเขากับสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
3.1.2. แสดงออกถึ ง การมี วิ จ ารณญาณคิ ด แบบองค ร วม โดยสามารถเชื่ อ มโยงความรู ร ะหว า ง
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตรได และคิดสรางสรรค ใฝเรียนรู และผลงาน
นวัตกรรม
3.1.3. มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ
3.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.2.1.ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
3.2.2.ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning)
3.2.3.ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
3.2.4.ใชการเรียนการสอนโดยการทํางานเปนฐาน (Work-integrated Learning)
3.2.5.ใชการเรียนการสอนนอกสถานที่ (Field Trips)
3.2.6.ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
3.2.7.ใชการเรียนการสอนแบบเนนกิจกรรม (Activity-based Learning
3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.3.1. ประเมินความรูและทักษะโดยการทดสอบแบบขอเขียน สอบปฏิบัติ สอบปากเปลา
3.3.2. ประเมินกระบวนการทํางานเปนทีมและการสังเกตพฤติกรรรมการเรียนรู
3.3.3. ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย
3.3.4. ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหา
3.3.5. ประเมินผลโดยใชแบบทดสอบวัดความรอบรู
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1. แสดงออกถึงความสามารถในการทํางานเปนทีม มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธ
4.1.2.ปรับตัวใหอยูในสังคมที่ตางวัฒนธรรมได
4.2. กลยุ ทธ การสอนที่ ใ ช ใ นการพั ฒนาการเรียนรูดา นทัก ษะความสั มพัน ธ ระหวา งบุค คลและความ
รับผิดชอบ
4.2.1. ใชการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูแบบรวมมือ )Co-operative and Collaborative
Learning( โดยสงเสริมความรับผิดชอบตอการเรียนรู ของตนเองและเพื่อนรวมกลุม
4.2.2. ใหนิสิตคนควาเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (Investigative and Life Long Learning)
4.2.3. ใชการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
4.2.4. ใชการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach)
4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
4.3.1. ประเมินความรับผิดชอบการมีสวนรวมของผูเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ
4.3.2. ประเมินผลงานที่นิสิตไดรับมอบหมายและวัดผลแบบเพื่อนประเมินเพื่อน (Peer evaluation)
โดยใหเพื่อนในกลุมประเมินพฤติกรรมการทํางาน
4.3.3. ประเมินทัศนคติของการใชชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการใชแบบสอบถาม หรือ
แบบประเมินตนเอง
5. ดานทักษะการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. ผลการเรียนรูดานการวิเคราะหตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.1. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง และรูเทาทัน
5.1.2. แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสาร วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น เนื้อหา ทั้ง การ
พูด การเขียน และการนําเสนอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1. บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ การสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ
5.2.2. ใชการเรียนการสอนแบบปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)
5.2.3. ใชการเรียนการสอนแบบการทดลองเปนฐาน (Experimental-based Learning)
5.2.4. ใชการเรียนการสอนโดยโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning)
5.2.5. ใชการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการทํางาน (Work-integrated Learning)
5.2.6. ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบเนนทํางานเปนทีม (Team-based Learning)
5.2.7. ใชการเรียนการเรียนการสอนแบบสัมมนา (Seminar)
5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรี ยนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิ งตั วเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1.ประเมิ น ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขีย น การนําเสนอ จากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย หรือจากการสัมมนา
5.3.2.ประเมินความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยี
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6. ความหมายของผลการเรียนรูของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
6.1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
6.1.1.
ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต มีจิตสาธารณะ
6.1.2.
มีวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
6.1.3.
รูจักการมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม มีทั้งภาวะผูนําและภาวะผูตามตามสถานการณที่
เหมาะสม สามารถลําดับความสําคัญของปญหาและแกไขความขัดแยงไดอยางเหมาะสม
6.1.4.
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ เปน
มนุษย สามารถเขาใจและยอมรับความแตกตางของวัฒนธรรมองคกร
6.1.5.
สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชหลักการบริหารธุรกิจและหรือการใชคอมพิวเตอรใน
งานธุรกิจคอมพิวเตอรที่มีตอบุคคล องคกร และสังคมได และสามารถหาแนวทางการแกไข
ปญหาที่ทําใหบุคคล องคกร และสังคมไดรับผลกระทบนอยที่สุด
6.2. ดานความรู
6.2.1. มี ค วามรู แ ละเข า ใจในหลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ทางด านคอมพิ ว เตอร และหรื อ
บริหารธุรกิจ
6.2.2. สามารถวิ เคราะห ป ญหา เข าใจและอธิ บ ายความต อ งการทางคอมพิ ว เตอร เชื่ อ มโยง
คอมพิวเตอรและการบริหารธุรกิจ ประยุกตความรู ทักษะ และเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแกปญหาสามารถเรียบเรียงความรูในการนํามาถายทอดและติดตอสื่อสารใหเขาใจได
6.2.3. สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ
ของคอมพิวเตอรและหรือการบริหารธุรกิจไดตรงตามขอกําหนด รูจักติดตาม ความกาวหนา
ทางวิชาการและวิวัฒนาการทางการบริหารและคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง และมีทักษะใน
การประยุกต ปรับใช ไดอยางเหมาะสม/
6.2.4. สามารถเชื่อมโยงหลักการบริหารระบบคอมพิวเตอรและหรือกระบวนการบริหารในแตละ
ธุ ร กิ จ สนใจพั ฒ นาความรูความชํานาญทางคอมพิว เตอรธุร กิจ อย างต อเนื่ อง เล็งเห็ นและ
วิเคราะห การเปลี่ยนแปลงได เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของสามารถ
บูรณาการความรูในสาขาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดมีประสบการณใน
การพัฒนาและประยุกตหลักการบริหารและหรือการนําซอฟตแวรมา ปรับ
ใชในงานไดจริง
6.3. ดานทักษะทางปญญา
6.3.1. คิดอยางมีวิจารณญาน สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา ตีความ แยกแยะ วิเคราะห และ
สรุปประเด็นปญหาและความตองการอยางเปนระบบบนหลักการของเหตุผล
6.3.2. มีความคิดริเริ่ม สามารถประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรและ หรือ
การบริหารในแตละธุรกิจไดอยางสรางสรรค
6.3.3. สามารถประยุกตความรูและใชทักษะในการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรและการบริหารใน
แตละธุรกิจไดอยางเหมาะสม
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6.4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
6.4.1. สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารกับกลุมคนในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก
ใหเขาใจไดทั้งพฤติกรรม วาจา และเทคโนโลยีใหม
6.4.2. สรางปญญาในการอยูรวมกับผูอื่น ใชความรูในศาสตรของคอมพิวเตอรธุรกิจที่ไดเรียนมาชี้นํา
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนไดอยางเหมาะสม ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนําและผูรวมทีมทํางาน มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม
6.5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.5.1. วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็นเนื้อหา และสามารถนําเสนอไดอยางถูกตองชัดเจน สามารถ
แนะนําประเด็นการแกไขปญหา โดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอปญหาไดอยางสรางสรรค
6.5.2. มีทักษะในการเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอที่เหมาะสม สามารถประยุกตสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการแปลความหมาย สื่อสาร และวางแผนในธุรกิจไดอยางเหมาะสม
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3. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ สู่ รายวิชา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา ปรับปรุง พ.ศ.2560
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รหัสวิชา

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ชื่อวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุม วิชาภาษา
001201 ทักษะภาษาไทย
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
001221 สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
001224 ศิลปะในชีวิตประจําวัน
001225 ความเปนสวนตัวของชีวิต
001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
001227 ดนตรีวิถีไทยศึกษา
001228 ความสุขกับงานอดิเรก
001229 รู จั ก ตั ว เ อ ง เ ข า ใ จ ผู อื่ น ชี วิ ต ที่ มี
ความหมาย
001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจําวัน
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5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3

77
1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

001242

2. ความรู

การคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม

1
●

2

3

4

5

1
●

2
○

3
○

○

●
●
●
●
●
○
○
●
○
○
●
●

4

1
○

2
○

3
●

●

●

●

○

●
●
○
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

4

1
●

2
○

●

○

3

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3
● ○

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
002131

ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงใน
ชีวิตประจําวัน
001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
001233 ไทยกับประชาคมโลก
001234 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
001235 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
001236 การจัดการการดําเนินชีวิต
001237 ทักษะชีวิต
001238 การรูเทาทันสื่อ
001239 ภาวะผูนํากับความรัก
001251 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทีม
001252 นเรศวรศึกษา
001253 การเปนผูประกอบการ
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
001271 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
001272 คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
001273 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน

●
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
●
●
●
●

●
○
●
●
○
●
●
○
●
●
●
○

○
●
●
○

●

●
●
●
●
○

●
●
○
○
○
●
○
○
●
●

●
○
○
●
○
●

○

○

●

●
○
●

●
○
●
○
●
●
○
●
●
●
○
●
●
○

●

○
○
●
●
○
●

○
○
○
○
○
●

●
○
●

○
○
○

○

●
●
●

●
●
○
●
○
●
●
●
○
○
●
○
○
○
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1. คุณธรรม จริยธรรม
รหัสวิชา

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ชื่อวิชา

001274 ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
001275 อาหารและวิถีชีวิต
001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
001277 พฤติกรรมมนุษย
001278 ชีวิตและสุขภาพ
001279 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
1.5 กลุมวิชาพลานามัย
0012881 กีฬาและการออกกําลังกาย

1
●
●
●
●
○
●
●

2

3
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1

2
●

●

●
○

●

●

3
○
○
●
●
●
●
●
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1
●
●
●
○
●

2
○
○
●
●
●
●
●

3

●

4

1
●
○
●
●
○
●

○

5. ทักษะการ
วิเคราะหตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2
3
●
○
○
●
●
● ●

○

●

2
○

3
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) ของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชา

2.หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาทางธุรกิจ
213102 หลักการจัดการและพฤติกรรมองคกร
213130 หลักการตลาด
213260 การจัดการทุนมนุษย
213270 การจัดการการปฏิบัติการ
214114 เศรษฐศาสตรจลุ ภาคเบือ้ งตน
214115 เศรษฐศาสตรมหภาคเบือ้ งตน
222103 หลักการบัญชีการเงิน
222200 การบัญชีเพื่อการจัดการ
231355 การวิเคราะหธรุ กิจ
808101 การเงินธุรกิจ
2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
231100 สถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
231201 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
231302 กฎหมายและจริยธรรมสารสนเทศ

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2































1.3

1.4

ความรู

1.5
























2.1

2.2































2.3

ทักษะทางปญญา

2.4
















3.1





3.2

3.3

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลข การ
บุคคลและ
สือ่ สาร
ความรับ
ผิดชอบ
3.4 4.1 4.2 5.1 5.2
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

ความรู

2.2

2.3

ทักษะทางปญญา

1.4

1.5

2.1

2.4






























































3.1

3.2

3.3

ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลข การ
บุคคลและ
สือ่ สาร
ความรับ
ผิดชอบ
3.4 4.1 4.2 5.1 5.2

3) วิชาเฉพาะดาน
3.1) วิชาบังคับ
กลุมวิชาภาษา


231410 ภาษาอังกฤษทางวิชาการเชิงคอมพิวเตอรธรุ กิจ
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
231120 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
231221 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ
231322 การวางแผนและการจัดการระบบสารสนเทศ
231390 โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 1
231391 โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 2
231392 โครงงานดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 3
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
231130 พื้นฐานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
231231 การจัดการและการพัฒนาระบบฐานขอมูล
231332 วิทยาการขอมูลและขอมูลขนาดใหญ
231433 การบริหารระบบองคกร
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟแวร
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
231170 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
231271 โครงสรางขอมูลและลําดับขั้นตอน
231272 การออกแบบเว็บสําหรับงานธุรกิจ
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
231340 ความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ
231341 เครือขายและโทรคมนาคมดิจิตอล
กลุมประสบการณภาคสนาม
231491 การฝกอบรมหรือการฝกงานในตางประเทศ
231492 สหกิจศึกษา
3.2) วิชาเลือก
กลุมนวัตกรรมทางธุรกิจ
231350 การจัดการความรูในองคกร
231351 การจัดการธุรกรรมบนอิเล็กทรอนิกส
231352 การจัดการนวัตกรรม
231353 การตลาดดิจิทัล
231354 การบริหารทีมธุรกิจแบบมืออาชีพ
กลุมการออกแบบโปรแกรมและมัลติมีเดีย





1.2

1.3

1.4

ความรู

1.5






ทักษะทางปญญา

2.1

2.2

2.3

2.4


































3.1

3.2

3.3













































































































































ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลข การ
บุคคลและ
สือ่ สาร
ความรับ
ผิดชอบ
3.4 4.1 4.2 5.1 5.2
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1
231360 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
231361 การออกแบบเพื่อการสื่อสาร
231362 การออกแบบอินโฟกราฟฟก
231363 การออกแบบกราฟกคลือ่ นไหว
231364 การใชเทคโนโลยี AR เพื่องานธุรกิจ
231365 การสรางแอนิเมชั่น 3 มิติ เบื้องตน
กลุมพัฒนาซอฟตแวร
231370 เว็บเซิรฟเวอรและเว็บเซอรวิส
231371 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
231372 การพัฒนาโปรแกรมสําหรับอุปกรณอัจฉริยะ
231373 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
231374 การเขียนโปรแกรมเชิงฟงกชั่นแบบพรอมกัน
231375 การสรางทีมพัฒนาซอฟตแวร
231376 การทดสอบซอฟตแวร
กลุมการจัดการเทคโนโลยีและบริการ
231380 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ

1.2







1.3

1.4






ความรู

1.5




ทักษะทางปญญา

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3








































































































































ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลข การ
บุคคลและ
สือ่ สาร
ความรับ
ผิดชอบ
3.4 4.1 4.2 5.1 5.2
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

1.1

หมายเหตุ:

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

ทักษะทางปญญา

3.1

3.2

3.3

 


 

    
         
 
  
 

       
 
      
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชาที่ไมใชรหัส 231xxx ซึ่งเปนรายวิชาของหลักสูตรอื่นไดเทียบเคียงผลการเรียนรูเ ขาสูผ ลการเรียนรูของหลักสูตรนี้แลว










231381 ผูเชี่ยวชาญโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
231382 การบริหารฐานขอมูล
231383 ธรรมาภิบาลสารสนเทศ
231384 การประกันคุณภาพซอฟตแวร
231385 ระบบความปลอดภัยองคกร
231386 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2

ความรู

2.4






ทักษะ
ทักษะการ
ความสัมพันธ วิเคราะหเชิง
ระหวาง
ตัวเลข การ
บุคคลและ
สือ่ สาร
ความรับ
ผิดชอบ
3.4 4.1 4.2 5.1 5.2





















84
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
2.1.1 กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ของนิสิตเปนสวนหนึ่ งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยผูประเมินจากภายนอกตองสามารถตรวจสอบได
2.1.2 การทวนสอบในระดับรายวิชา กําหนดใหนิสิตเปนผูประเมินการเรียนการสอนใน
ระดับรายวิชาโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตาม
แผนการสอนและใหมีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
2.1.3 การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต ร กํ า หนดให มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาโดยดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของนิสิต กําหนดใหดําเนินการทําวิจั ย
เพื่อวัดสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยใหมีการทําวิจัยอยางตอเนื่องและนํา
ผลการวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรแบบ
ครบวงจร รวมถึงการกําหนดใหมีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกร
ระดับสากล ซึ่งการวิจัยสามารถดําเนินการได ดังนี้
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึ กษา
โดยกํ า หนดการประเมิ น ในประเด็ น ของระยะเวลาการหางานทํ า ความเห็ น ต อ ความรู
ความสามารถ ความมั่นใจของ บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู ป ระกอบการ โดยการขอเข า สั ม ภาษณ ห รื อ การส ง
แบบสอบถามเพื่อการประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึ กษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน ปที่ 1 และ ปที่ 5 เปนตน
2.2.3 การประเมินจากศิษยเกาที่ประกอบอาชีพ ในประเด็นของความพรอมและความ
เพียงพอสําหรับองคความรูที่ไดรับจากหลักสูตรที่เรียน และองคความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่กําหนด
ไวในหลักสูตรและเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหศิษยเกาได
เสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
2.2.4 การประเมินจากความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เปนผูประเมินหลักสูตรหรือ
การประเมินความเห็นของอาจารยพิเศษที่มีตอความพรอมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาองคความรูของนิสิต
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นิสิตทีมีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
3.1.1 เรียนรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรและเปนไปตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น โดย
ไมมีรายวิชาใดไดรับอักษร I หรืออักษร P
3.1.2 มีคาระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 2.00
3.1.3 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา
3.1.4 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
3.1.5 ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.2 นิสติ ที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
3.2.1 เปนนิสิตภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ให นิ สิ ต ที่ มี คุ ณสมบั ติ ครบถ ว นตามที่ ร ะบุ ไว ในข อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่ น คํ าร องแสดง
ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้น
อาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การรับอาจารยใหม
1.ประธานหลักสูตรเสนอเรื่องการขอรับอาจารยใหม โดยระบุเหตุผลความจําเปน และคุณสมบัติที่ตองการ
ถึงคณะ โดยคุณสมบัติตองเปนไปตาม
2.คณะพิจารณาเรื่องตามเหตุผลความจําเปน และเสนอเรื่องขออนุมัติขอกรอบอัตราถึงกองแผนงานของ
มหาวิทยาลัย
3.กองแผนงานของมหาวิทยาลัยรับเรื่อง วิเคราะหอัตรากําลัง และจัดวาระเขาคณะกรรมการพิจารณา
กรอบอั ต รากํ า ลั ง โดยหลั ก เกณฑ ก ารวิ เ คราะห ก รอบอั ต รากํ า ลั ง จะอ า งอิ ง จากแผนการบริ ห ารอั ต รากํ า ลั ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2555 – 2559 ในสวนของนโยบายแนวทางการบริหารกรอบอัตรากําลังสายวิชาการ
และใชหลักการประมาณการ ดังนี้
3.1 ใชจํานวนนิสิตตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
เปนขอมูลพื้นฐานในการคาดคะแนนตามความตองการ
3.2 วิธีการคํานวณ ใชเกณฑ ดังนี้
3.2.1 วิเคราะหจํานวนนิสิตเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) ซึ่งใช
จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน
3.2.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ Thailand Qualifications
framework (TQF) ซึ่ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใช เ ป น แนวทางในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
4.กองแผนงานจัดวาระเขาคณะกรรมการพิจารณากรอบอัตรากําลังเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณากรอบ
อัตรากําลังบุคลากรพิจารณาและกลั่นกรองกรอบอัตรากําลังบุคลากรของคณะ เมื่อไดรับอนุมัติกรอบอัตรากําลัง
กองแผนงานแจงใหคณะดําเนินการตอไป
5.คณะเสนอเรื่องจางถึงกองบริหารงาน
6.คณะประกาศรับสมั ครบุ คคลเพื่ อบรรจุและแตงตั้งเปน พนั กงานมหาวิ ทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน ง
อาจารย ตามคุณสมบัติที่ไดรับอนุมัติ
7.คณะรั บ เรื่ องใบสมั ครของบุ ค คลที่ป ระสงคส มั ครเปน พนั ก งานมหาวิทยาลัย สายวิช าการ ตําแหน ง
อาจารย และเสนอคณบดีสั่งการใหหัวหนาภาควิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรพิจาณาคุณสมบัติและความเหมาะสมตาม
ต อ งการของหลั ก สู ต ร หลั ง จากหั ว หน า ภาคพิ จ ารณาและส ง คณะเรี ย บร อ ยแล ว คณะดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการพิจ ารณาคุณสมบัติเบื้ องตน ของผูขอตัดโอนเขามาเปน พนักงานมหาวิทยาลัย นเรศวร ตําแหนง
อาจารย และสงผลใหกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
8.กองบริ ห ารงานบุ คคลจั ดวาระเขาคณะกรรมการพิจ ารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกผูสมัครโดยการสัมภาษณ และสงผลใหกองบริหารงานบุคคลจัดเขาวาระประชุม
ก.บ.ม. พิจารณา เพื่อพิจารณาจาง หลังจากนั้นกองบริหารงานบุคคลจัดทําสัญญาจางตอไป
การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
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1.1 มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ในประเด็นของนโยบายของ
มหาวิทยาลัยคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน/
1.2 สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยใหมไดรับการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อ
สงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ การฝกอบรม การศึกษา
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การเขารวมประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือ
ตางประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อ
พั ฒ นาการสอนและการวิ จั ย อย า งต อ เนื่ อ ง การสนั บ สนุ น ด า นการศึ ก ษาต อ การฝ ก อบรม
การศึกษาดูงาน ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การเขารวมประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะความรูดานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
2.2.1 การสงเสริมใหมสี วนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ความรูและคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
2.2.3 การสงเสริมใหผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมเปนหลัก และเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
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1. การกํากับมาตรฐาน
มีการกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนึ้
1.1
การดําเนินการจัดทําและติดตาม มคอ.ตางๆ ของหลักสูตร ใหดําเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ภาคการศึกษาตน/
ภาคการศึกษาปลาย โดยใหมีการกํากับติดตามโดยคณบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- จัดทําและสง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 และรายงานตัว บงชี้ผลการดําเนิน งานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผานระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดสง มคอ.3, 4, 5, 6, 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
1.2 อาจารยและภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ตองจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในรายวิชา
1.3 อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตองควบคุมการจัดการเรียนการ
สอนวิ ท ยานิ พ นธ แ ละการประเมิ น ผลการเรี ย น ให เ ป น ไปตามคุ ณ ภาพของการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
2. บัณฑิต
- มี การสํ า รวจหรื อนํ า ข อมู ล วิ จัย ที่ เ กี่ ย วของกับ ความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อใชเปน ขอมูล ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
- มีการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
- มีการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนิสิต
คณะดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหา ในเรื่องการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได ซึ่งอาจารยของคณะทุกคนจะทําหนาที่ เปนอาจารยท่ี
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิต และทุกคนมีการกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours) เพื่อให นิสิตสามารถ
เขาปรึกษาได นอกจากนี้ คณะยังมีนักวิชาการศึกษาที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางดานวิชาการ และนัก
กิจการนิสิตที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางดานการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมดวย
3.2 การอุทธรณของนิสิต
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย วินัยนิสิต พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก)
4. คณาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
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4.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
4.1.3 มี ค วามรู มี ทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต และ มี
ประสบการณในการทําวิจัยหรือประสบการณในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.1.4 ผานการคัดเลือกและสัมภาษณโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเขาใจถึง วัตถุประสงค
และเปาหมายของหลักสูตร ตลอดจนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการจัดประชุมรวมกันระหวางอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนในการวางแผน จัดการ
เรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
4.3.1 สัดสวนอาจารยตอนิสิตเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ.
4.3.2 อาจารยพิเศษตองเปนผูมีประสบการณตรงหรือมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ําระดับปริญญาโท
4.3.3 วิทยากรผูทรงคุณวุฒิจะตองมีประสบการณการทํางานในองคกรหรือในสายงานที่เกี่ยวของกับ
รายวิชาที่เชิญมาบรรยาย
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
5.2 การเรียนการสอน เปนหลักสูตรปริญญาตรี โดยใชภาษาไทยและอังกฤษ โดยรับนิสิตชาวไทยและ
ชาวตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี ในการดําเนินการสอน เรียนวันจันทร เวลา 8.00-17.00 น. แบง
ออกเป น 2 ภาคการเรี ย น คื อ ภาคการศึ กษาตน (สิ งหาคม - ธัน วาคม) และภาคการศึกษาปลาย (มกราคมเมษายน)
5.3 การประเมินผูเรียน ผูสอนจะมีการประเมินการเรียนการสอน ไดแก การประเมินจากชิ้นงานที่ไดรับ
มอบหมาย การสอบกลางภาค และปลายภาค และจะประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
มหาวิทยาลัยมีแหลงความรูที่สนับสนุนวิชาการทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี
นิเทศศาสตร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ณ สํานักหอสมุด ซึ่งมีหนังสือในกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มากกวา
150,000 เลม และมีฐานขอมูลออนไลนที่อยูในดัชนีอางอิงอีกไมนอยกวา 58 ฐานขอมูล ดังนี้

ตําราเรียน

รายการ

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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รายการ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วารสาร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
โสตทัศนวัสดุ
( วิ ดิ ทั ศ น , แ ผ น ดิ ส ก , เ ท ป
บันทึกเสียง,ซีดีรอม)
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
159,372
32,785
310
83
4,946
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABI/INFORM Complete
Academic Search Complete
ACM Digital Library
Applied Science & Technology Full Text (H.W. Wilson)
APS Journals Online
A to Z search
Asia this Week
Business Abstracts with Full Text (H.W. Wilson)
CINAHL plus with Full Text
CHE: PDF Dissertation Full Text
Communication & Mass Media Complete
Computers & Applied Sciences Complete
Education Research Complete
Education Full Text (H.W. Wilson)
Emerald
Humanities Full Text (H.W. Wilson)
Index to Legal Periodicals & Books Full Text (H.W.
Wilson)
JSTOR
Library Literature & Information Science Full Text
(H.W. Wilson)M-O
Matichon e-Library
ProQuest Arts & Humanities Full Text
ProQuest Asian Business and Reference
ProQuest Computing
ProQuest Dissertations & Theses
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รายการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ProQuest Education Journals
ProQuest Humanities Module
ProQuest Research Library
ProQuest Social Science Journals
ProQuest Telecommunications
Readers' Guide Full Text Mega (H.W. Wilson)
SAGE Journals Online
SCOPUS
Social Sciences Full Text (H.W. Wilson)
SpringerLink - Journal
Springer Protocols
ThaiLis Digital Collection (TDC)
Wiley InterScience

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
- มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยที่เอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอ การปฏิรูป
ระบบการเรียนรูดวยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อใหเห็น ใหคิด และไดทํา
- มี เ จ าหน าที่ ฝ ายสนั บ สนุ น ดู แลสื่ อการเรี ย นการสอน อุ ป กรณ อิ เล็ กทรอนิ กส และซอฟต แวร ที่ ใ ช
ประกอบการสอนที่พรอมใชปฏิบัติงาน
- มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในรายวิชา ปฏิบัติการ
ตอจํานวนนิสิตในอัตราสวน เปนอยางนอย 1: 1
- มี โปรแกรมที่ ถูกต องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร ทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร มี ก าร
ปรับเปลี่ยนรุนใหทันสมัย
หองสมุด
มหาวิทยาลัยฯ มีแหลงความรูที่สนับสนุนวิชาการทางดานบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การบัญชี
นิเทศศาสตร จํานวนทรัพยากรสารสนเทศสําหรับบริการ กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- หนังสือภาษาไทย จํานวน 58,057 รายชื่อ
- หนังสือภาษาอังกฤษ 19,711 รายชื่อ
- วารสารภาษาไทย จํานวน 308 หัวเรื่อง
- วารสารตางประเทศ จํานวน 31 หัวเรื่อง
- ฐานขอมูลออนไลน จํานวน 24 ฐาน Audio-Visuals ภาษาไทย 3,900 ไฟล
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบงชี้หลัก (Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตาม
มาตรฐาน ผลการเรียนรูที่กําหนด โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
ที่
1
2

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (สกอ.)
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา
มี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ คุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปการศึกษา
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เกณฑการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพรหลักสูตร
เกณฑการประเมินผลการดําเนินการ เปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แหงชาติ หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตองมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายตัว
บงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1 - 5) และตัวบงชี้ที่ 6 - 12 จะตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายอยางนอยรอยละ 80
ของตัวบงชี้ในปที่ประเมิน ผลการประเมินการดําเนินการจะตองเปนไปตามหลักเกณฑนี้ตอเนื่องกัน 2 ป จึงจะได
รับรองวาหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่ อเผยแพร ต อไป และจะตองรั บการประเมิน ใหอยู ในระดับ ดีตามหลักเกณฑ นี้
ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางตอเนื่อง
7.2 ตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)

.

Expected Learning Outcomes ที่เปนตัวบงชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กําหนดใน มคอ.2 จะ
ถูกควบคุมตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับหลักสูตร

1 บัณฑิตไดงานทํา/ประกอบอาชีพตรงตามสายงาน
ใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
2 ผลประเมินการบริหารหลักสูตรตามเกณฑประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

2560
ดี

คาเปาหมาย
2561 2562 2563
ดี

ดีมาก

ดีมาก

2564
รอยละ
75
ดีมาก

7.3 ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กํากับ ติดตาม ประเมิน
ตัวบงชี้ใหบรรลุเปาหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย

1 รอยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปดสอน
มีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ มา
บรรยายพิเศษอยางนอย 1 ครั้ง
2 รอยละของนิสิตที่สอบภาษาอังกฤษผานตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3 รอยละของนิสิตที่สอบเทคโนโลยีสารสนเทศผาน
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพ
อิสระใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา
5 นิสิต/บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแลวสรางชื่อเสียง
ในระดับชาติและนานาชาติ

2560
รอยละ
100

คาเปาหมาย
2561 2562 2563
รอยละ รอยละ รอยละ
100
100
100

-

-

-

รอยละ
20
รอยละ
70
-

รอยละ
20
รอยละ
75
-

-

-

-

-

-

1 คน

2564
รอยละ
100
รอยละ
20
รอยละ
80
รอยละ
90
1 คน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
เมื่ อสิ้น สุ ดการเรี ย นการสอน การประเมิน ผลและการทวนสอบผลการเรีย นรูข องแตล ะรายวิช าและ
ประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว
1. ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวน
สอบผลการเรี ย นในรายวิ ช าที่ตนรับ ผิดชอบ พรอมปญ หา/ อุป สรรคและข อเสนอแนะ ตามแบบ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และแบบรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.6)
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการและ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมี
หัวขออยางนอยตามแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7 เพื่อใชในการพิจารณา)
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
หากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําไดในแตละป
การศึกษา หรือกอนหลักสูตรจะครบวงรอบ หรือเมื่อหลักสูตรครบวงรอบ
3. จั ดทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลัก สูตร โดยมีหัว ขอ และรายละเอีย ดอย างนอ ยตามแบบ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7 เชนเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการ) ของ
หลักสูตรในแตละปการศึกษา วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร
ในภาพรวมโดยพิจารณาวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไมรวมทั้งใหนํา
ผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและหรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป
4. นําผลการวิเคราะหจากการประเมินหลักสูตร การสํารวจความพึงพอใจของนิสิตปจจุบัน บัณฑิต ผูใช
บัณฑิต ผูมีสวนไดเสีย อาจารยผูสอน มาเปนสวนประกอบในการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร และ
แต งตั้ งกรรมการจากภายในและภายนอกเพื่ อ จัด ทํ าร า งหลั ก สู ต รร ว มกั น จากนั้ น นํ าเสนอร า งแก
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ และ
เสนอกรรมการวิชาการ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การประเมิ น ระหว า งการจัด การเรีย นการสอน จะกระทํ า โดยเนน ผูเรีย นเปน สํ า คั ญ ซึ่ ง
กําหนดใหอาจารยประเมินผูเรียนโดยทดสอบถึงความเขาใจในบทเรียนตลอดจนการแสดงออกถึงพฤติกรรมการมี
สวนรวมในหองเรียน และนําผลการประเมินดังกลาวพิจารณารวมกับแบบประเมินการสอนของอาจารยที่นิสิต
ประเมิ น ผ านระบบบริ การการศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสูตร เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนําสําหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
1.1.2 การประเมินภายหลังการเรียน ใหใชผลการสอบในแตละภาคการศึกษา ซึ่งเปนการสอบวัด
ประเมินผลที่สามารถบงชี้ความรูและความเขาใจในเนื้อหารายวิชาที่ไดเรียน และนําผลการวัดประเมินผลของ
ผูเรียนมาเปนขอมูลใหอาจารยปรับปรุงกลยุทธการสอนในภาคการศึกษา ถัดไป
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมิ น การสอนโดยนิ สิ ต ในประเด็ น วิ ธี ก ารสอน ความตรงต อ เวลา การชี้ แ จงเป า หมาย
วัตถุประสงครายวิชา การชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชส่อื การสอนของทุกรายวิชาผานระบบการ
ประเมินการสอนอาจารยที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นในระบบบริการการศึกษาในแตละภาคการศึกษาแลวนํา ผลการ
ประเมินที่อาจารยผูสอนแตละทานไดรับมาเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะ การสอนของอาจารยตอไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรจะประเมินจาก 1) นิสิตชั้นปที่ 4 และบัณฑิตที่จบการศึกษาในแตละปการศึกษา ทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 2) ผูมีสวนเกี่ยวของ เชน คณาจารยในสาขาวิชา และผูใชบัณฑิต โดย
สํารวจขอมูลจากนายจางและ/หรือผูบังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ จากนั้น คณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรทําการวิเ คราะหและประเมินหลั กสูตรในภาพรวมและใชขอมูล ยอนกลับ ของผูเรี ยน ผูสําเร็จ
การศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
กําหนดใหใชระบบการประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประเมินผลการดําเนินงานประจํ าป
การศึกษา ตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดั บปริ ญญาตรี และตัวบงชี้ที่กําหนดของ
หลักสูตร โดยผูที่ทําหนาที่ประเมินคือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มีการรวบรวมขอมูล ปญหา แตละรายวิชา เสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือภาควิชา มาดําเนินการ
ปรับปรุง
จัดประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานและนําผลจากการพิจารณาไปปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนจนถึงการปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของนิสิต ของผูมีสวนเกี่ยวของ

