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กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



ค ำน ำ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
ฉบับนี้เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุง  เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                   
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ยึดปณิธานที่สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม  
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่าง
มืออาชีพ 
 การจัดท าหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้  ได้จัดท าขึ้นตามหลักการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Frame : TQF)  ได้แต่งตั้งกรรมการจัดท าหลักสูตร
โดยเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บุคคลที่อยู่ใน
สาขาอาชีพ และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มาร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมและจัดด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจนเสร็จสมบูรณ์ 
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                      
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์นี้ สามารถท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ ที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพสาขาระบบสารสนเทศ             
ทางธุรกิจ เพ่ือเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
 
                          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 



สารบัญ  
  หน้า 

หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่  2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 
หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 17 
หมวดที่  4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน 97 
หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 129 
หมวดที่  6 การพัฒนาอาจารย์ 131 
หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 133 
หมวดที่  8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 143 
ภาคผนวก   
 ก. เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 147 
 ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 149 
 ค. รายละเอียดความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 151 
 ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง กับเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
155 

 จ. เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 157 
 ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 

1.  คณะกรรมการด าเนินการ 
2.  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

161 
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สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
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 ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก   
1.2 ชื่อภาษาไทย   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
1.3 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in 

Business Information System 
 

2. ชื่อปริญญา  
2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 
2.2 ชื่อย่อภาษาไทย  บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 
2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration  

(Business Information System) 
2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  B.B.A. (Business Information System)  

 
3. วิชาเอก  

3.1 การจัดการสารสนเทศ 
3.2 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

139 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
ไม่มี 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาเพียงสาขาเดียว 

 
6.    สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
พ.ศ. 2560 

6.2 เปิดด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
6.3 ไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ในการประชุมครั้งที่  5/2561  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
6.4 ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ในการประชุมครั้งที่ 134 (มกราคม 2562) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ก 
6.5 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ในการประชุมครั้งที ่14(5/2562)  เมื่อวันที่  26 เมษายน 2562        ก 
 

7.    ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552  ในปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
8.3 นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
8.4 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
8.5 นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
8.6 นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
8.7 ผู้สอนคอมพิวเตอร์ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

9.1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอกการจัดการสารสนเทศ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ ต าแหน่งทางวิชาการ 

1 นางชัชฎาพร  ปุกแก้ว 
350190016xxxx 

Ph.D. (Information Management) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2558 
2546 
2539 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2 นางหฤทัย อาษากิจ 
357050030xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยโยนก  

2547 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 นายนพณัฐ วรรณภีร์ 
150999000xxxx 

วท.ม. (วิศวกรรมซอฟแวร์) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา 

2553 
2550 

อาจารย์ 

 
9.1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอกการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ ต าแหน่งทางวิชาการ 
1 นางสาววรรณพร ทีเก่ง 

352060001xxxx 
 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

2557 
 

2548 
2542 
2537 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ ต าแหน่งทางวิชาการ 
2 นายธีรภพ  แสงศรี 

110140017xxxx 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

2553 
2549 

อาจารย์ 

3 นายนรินทร์ จิวิตัน 
1510069000xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2550 

อาจารย์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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9.2  มทร.ล้านนา เชียงราย 
9.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอกการจัดการสารสนเทศ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ ต าแหน่งทางวิชาการ 
1 นายนิติศักดิ์  เจริญรูป 

322970003xxxx 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2553 
2546 

 
2539 

อาจารย์ 

2 นางปาริชาติ  อ านวยพรเลิศ 
352030040xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2549 
2539 

อาจารย์ 

3 นางสาวบุญญรัตน์  อ่ าสุรา 
318050025xxxx 

วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

2555 
2548 

อาจารย์ 

4 นางกมลลักษณ์  ชัยดี 
350100005xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

2555 
2549 

อาจารย์ 

5 นายปรีชา  พลชัย 
334040003xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ) 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา – คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2547 
2539 

อาจารย์ 
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9.3  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
9.3.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิชาเอกพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ ต าแหน่งทางวิชาการ 
1 นางอารยา นุ่มนิ่ม 

363980005xxxx 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2548 
 

2537 

อาจารย์ 

2 นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ 
365010051xxxx 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย) 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2548 
 

2539 

อาจารย์ 

3 นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก 
365990074xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยภาคกลาง 

2548 
2542 

อาจารย์ 

4 นายชัยวัฒน์ สมศรี
356050034xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยโยนก 

2554 
2537 

อาจารย์ 

5 นางสาวพัชญ์สิตา เหลี่ยมทองค า 
165990019xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
2552 

อาจารย์ 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
10.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
10.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

       11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบที่มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศ และ

การจัดการ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น  โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิต การบริการ การเงิน การคลังทั้งภายในประเทศและเพ่ือการ
ส่งออก และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการสารสนเทศ และเผยแพร่สารสนเทศที่มีประโยชน์นั้น
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานและการด าเนินงานขององค์กร สร้างนวัตกรรม เพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของ
เศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันของผู้คนในทุกเพศทุกวัย ท าให้การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันสามารถเข้าถึงผู้บริโภค
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ภาคการศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องปรับตัวและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามยุคสมัยในปัจจุบัน 
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศที่มีประโยชน์โดยมีคนเข้ามามีส่วน
ส าคัญที่จะก่อให้เกิดการน าสารสนเทศไปใช้ ด้วยการจัดการสารสนเทศท่ีดีอย่างมีแบบแผนจนเกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ในสังคมสารสนเทศในปัจจุบัน และมีบทบาทส าคัญในการน าพาสังคมสารสนเทศนี้ให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และเกิดการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น นอกจากนี้ สารสนเทศยังเป็น
รากฐานส าคัญที่จ าเป็นในการด ารงอยู่และสืบทอดค่านิยม ทัศนคติ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อัน
ดีงามของประเทศชาติ ที่จะน าไปสู่ความภาคภูมิใจ ความมั่นคง และความสามัคคีของคนในชาติ 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ  

สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
              12.1.2  จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการประกัน               

คุณภาพ ท าหน้าที่ก ากับ ควบคุม ติดตามผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมา
ก าหนดแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

12.1.3  มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

12.1.4  มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเฉพาะทางที่มีการผสมผสานศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยให้โอกาสผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
    13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 กลุ่มรายวิชาที่เป็นวิชาพ้ืนฐาน ซึ่งนักศึกษาต้องไปเรียนกับคณะอ่ืน ประกอบด้วยวิชาทาง                  
ด้านศึกษาท่ัวไป  
 13.2  รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
     รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะบริหารธุรกิจและ            
ศิลปศาสตร์ หรือคณะอ่ืน สามารถเลือกเรียนได้ในบางวิชาเป็นวิชาโท ทั้งนี้ตามความสนใจของนักศึกษา     
แต่ละคน นอกจากนี้นักศึกษาต่างคณะก็สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้เช่นกัน  
 13.3  การบริหารจัดการ 

   ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องมีการประสานงานกับคณะ สาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีการ
วางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างคณะหรือต่างสาขาวิชา เพ่ือ
ก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผล การเรียนรู้
ตามหลักสูตร ส่วนนักศึกษาที่เลือกเรียนเป็นวิชาเลือก 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและบูรณาการด้านบริหารธุรกิจและระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพและสร้างสรรค์สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน 

1.2 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และคุณลักษณะเฉพาะแต่ละวิชาเอกของหลักสูตร 
1.2.1 เอกลักษณ์ของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยการบูรณาการความรู้ด้าน
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจและบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน 

1.2.2 อัตลักษณ์ของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทางธุร กิจ ที่สามารถคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม รวมทั้งมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการ  

1.2.3 คุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตแต่ละวิชาเอก  
วิชาเอก การจัดการสารสนเทศ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะเฉพาะทางวิชาชีพ มี

ความตั้งใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โดยใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการแสวงหาสารสนเทศ เพ่ือสร้างโอกาสทางการแข่งขัน และน าเสนอข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 

วิชาเอก การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะเฉพาะทาง
วิชาชีพ มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ในการวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจอย่างมีระบบ โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม มีระเบียบแบบแผน และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีม  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
1.3.2 เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีความสามารถด้านวิชาชีพทางด้านระบบสารสนเทศ

ทางธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.3.3 เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ 
1.3.4 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น 
1.3.5 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ด้านการจัดการศึกษา 
1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร 

หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของภาควิชา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

PLO 1: สามารถด าเนินการหรือให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ 
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Sub PLO1: 1A มีความรู้ และความเข้า ใจในสาระส าคัญเกี่ ยวกับกระบวนการ
บริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ (LO 2.2.3) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ 
LO ข้อ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน 
การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการด าเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ)์ 
  1B มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 
รวมทั้ งมีความเข้า ใจในสถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลงและผลกระทบอย่าง เท่ าทัน (LO 2.2 .4) 
(อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.2.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้าน
บริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน) 
  1C มีความสามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จาก
ทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ท าให้เกิด
การได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ (LO 2.3.2) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.3.2 สามารถคิดค้น
ทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ ท าให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ) 
  1D มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจ าวัน (LO 2.5.1) (อ้างอิงจากผลการ
เรียนรู้ LO ข้อ 2.5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจ าวัน) 
  1E มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการ
ท าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 2.5.3) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.5.3 สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

PLO 2: สามารถด าเนินการหรือให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ 

Sub PLO2: 2A มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่ส าคัญในเนื้อหาของ
สาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง (LO 2.2.1) 
(อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่
ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง) 
   2B มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมทือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา (LO 2.2.2) 
(อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่
ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน) 
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2C มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมิน
ระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด (LO 2.2.5) (อ้างอิงจากผลการ
เรียนรู้ LO ข้อ 2.2.5 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด) 

2D มีความสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ (LO 2.2.6) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.5.6 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์) 
  2E มีความรู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง (LO 2.2.7) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.2.7 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง) 
  2F มีความรู้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ ศึกษาเ พ่ือให้ เล็ ง เห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (LO 2.2.8) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ 
LO ข้อ 2.2.8 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
  2G มีความสามารถพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานได้
จริง  (LO 2.2.9) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.2.9) 
  2H มีความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ (LO 2.3.3) 
(อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.3.3 คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล 
สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและ
สถานการณ์ท่ัวไป) 
  2I มีความสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการได้ (LO 2.3.4) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.3.4 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ) 
  2J มีความสามารถสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม (LO 2.3.5) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.3.5 สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม) 

PLO 3: สามารถด าเนินการหรือให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ 

Sub PLO3: 3A มีความสามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (LO 2.3.1) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.3.1 สามารถสืบค้น ตีความ 
วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตาม
สถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง) 
  3B มีความสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO 2.4.5) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.4.5 สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
  3C มีความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม (LO ข้อ 2.4.2) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.4.2 มีความสามารถในการแสดงความริเริ่ม 
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แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาของทีม
สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม) 
  3D มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า  และในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน (LO ข้อ 2.4.3) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.4.3 มีความสามารถในการประสานงาน การ
มอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า  และในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน) 
  3E มีความสามารถรับผิดชอบพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (LO ข้อ 2.4.4) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.4.4 มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง) 
  3F มีความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน 
พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม (LO ข้อ 2.5.2) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 
2.5.2 สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือ
สื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการน าเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสม
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์) 
  3G มีความสามารถใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (LO ข้อ 2.5.4) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.5.4 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์) 
  3H มีความสามารถแนะน าประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ (LO ข้อ 2.5.5) (อ้างอิงจากผล
การเรียนรู้ LO ข้อ 2.5.5 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์) 
  3I มีความสามารถสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และ
สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (LO ข้อ 2.5.6) 
(อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.5.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถน า
เทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

PLO 4: สามารถด าเนินการหรือให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ 
 Sub PLO4: 4A มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริต (LO 2.1.1) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.1.1 มีความรู้
ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ มีจิตส านึกสาธารณะ ตระหนักใน
คุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน) 
   4B มีวินัย ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม (LO 
2.1.2) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.1.2 มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อ
เวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และ
สิ่งแวดล้อม) 
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  4C มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(LO 2.1.3) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.1.3 มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม) 
   4D มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ (LO 2.1.4) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.1.4 มีภาวะความเป็นผู้น า
และผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ) 
  4E มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (LO 2.1.5) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.1.5 
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย)์ 
   4F มีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุ คคล 
องค์กร และสังคม (LO 2.1.6) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม) 
  4G มีความสามารถเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมอย่างมีความ
รับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้ (LO ข้อ 2.4.1) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.4.1 มีภาวะความเป็น
ผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้) 
  4H มีความสามารถรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม (LO 2.4.6) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.4.6 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม) 
  4I มีความสามารถริเริ่ม แสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม (LO 2.4.7) (อ้างอิงจากผล
การเรียนรู้ LO ข้อ 2.4.7 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม) 
  4J มีความสามารถปฏิบัติงานโดยน าองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์
ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม (LO 2.6.1) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.6.1 สามารถปฏิบัติงานโดยน า
องค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม) 
  4K มีความสามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์
ที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ (LO 2.6.2) (อ้างอิงจาก
ผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.6.2 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษามาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจ น ามาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย 
ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง) 
  4L มีความสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการท างาน สังคมข้าม
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต (LO 2.6.3) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ 
LO ข้อ 2.6.3 สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการท างาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และ
มีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต) 
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  4M มีความสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล  (LO 2.6.4) (อ้างอิงจาก
ผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.6.4 สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการท างาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม และมีความพอเพียงในการด าเนินชีวิต) 
  4N มีความสามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางความคิด วิเคราะห์ บน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย  (LO 2.6.5) (อ้างอิงจากผลการเรียนรู้ LO ข้อ 2.6.4 สามารถปฏิบัติงานโดย
ยึดถือแนวทางความคิด วิเคราะห์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย) 
 

1.5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละภาคการศึกษา 

ปีการศึกษาที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

1 
นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้่อหาสาขาวิชาที่ศึกษาในแนว
กว้าง สามารถสื่อสารทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนอท่ีมีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

2 

นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ รวมถึงเข้าใจและสนใจติดตามความรู้ ความช านาญ ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ และวิวัฒนาการทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศทางธุรกิจในวงกว้าง 

3 

นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและประเมินระบบคอมพิวเตอร์
ได้ตามข้อก าหนด รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ และประยุกต์ความรู้ ทักษะ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

4 
นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
และสามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงของหลักสูตร 
แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 
ก าหนด 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของธุรกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจไปปฏบิัติงานจริง 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพืน้ฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
(ACM/IEEE) ที่ทันสมัย 

- ติดตามประเมนิหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญทัง้ภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง 
ในความต้องการของ
ผู้ประกอบการด้านระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

- สนับสนนุบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑติของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพงึพอใจ 
ในด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างาน 
โดยเฉลี่ยในระดบัด ี

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบทวิภาค  โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา  
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
หากมีความจ าเป็นสามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยและ

การพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ  ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 
7 สัปดาห์  โดยให้เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
“ไม่มี” 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 
2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
2.1.3 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 2.2.1 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือส าเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือ 
 2.2.2 รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใช้วิธีการเทียบโอน
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพ่ิมเติม 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 2.3.1 ปัญหาจากนักศึกษาแรกเข้ามีคุณวุฒิและความรู้พ้ืนฐานที่ต่างกัน ท าให้ส่งผลต่อการจัด
แผนการเรียนการสอน 
 2.3.2 ปัญหาการปรับตัวต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีความแตกต่างไปจากรูป
แบบเดิมที่เคยศึกษา 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1  จัดหลักสูตรอบรมปรับพ้ืนฐานความรู้ ก่อนเปิดภาคเรียน 
 2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อแนะน า ให้ข้อมูล และแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ ทั้ง
ด้านการศึกษา การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
   2.5.1.1 วิชาเอก การจัดการสารสนเทศ 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 120 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 2 - 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 3 - - 120 120 120 
ชั้นปีที่ 4 - - - 120 120 

รวม 120 240 360 480 480 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 120 120 

  
   2.5.1.2 กลุ่มวิชาเอก พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 120 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 2 - 120 120 120 120 
ชั้นปีที่ 3 - - 120 120 120 
ชั้นปีที่ 4 - - - 120 120 

รวม 120 240 360 480 480 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 120 120 

 
 2.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
   2.5.2.1 วิชาเอก การจัดการสารสนเทศ 
 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 
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 2.5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
   2.5.3.1 วิชาเอก พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 
 

จ านวนนักศึกษาที่จะรับ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนนักศึกษา  

ที่จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 
 ใช้งบประมาณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย

ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 900,000 1,800,000 2,250,000 2,700,000 2,700,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 600,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 1,800,000 

รวมรายรับ 1,500,000 3,000,000 3,750,000 4,500,000 4,500,000 
 

 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
เงินเดือน       8,044        8,845       9,730     10,800     11,880  
ค่าวัสดุ         495          550         650         700         770  
ค่าใช้สอย         165          180         200         220         245  
ค่าตอบแทน       4,400        4,840       5,500       6,050       6,655  
ค่าจ้างชั่วคราว       1,210        1,340       1,480       1,650       1,815  
เงินอุดหนุน         220          240         270         300         330  
ค่าสาธารณูปโภค       3,300        3,630       4,000       4,400       4,840  
รายจ่ายอื่นๆ       1,100        1,210       1,330       1,470       1,650  

รวมรายจ่าย      18,934      20,835     23,160     25,590     28,185  
 



20 
 

 2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  139 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต 

1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ 3 หน่วยกิต 
1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 9 หน่วยกิต 

2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก     6 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   3 หน่วยกิต 
2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3  หน่วยกิต 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ   103 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 36 หน่วยกิต  

 3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 
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 3.1.3  รายวิชา 
   3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 

1) วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication 
GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills 
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English 
GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language 

1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ จ านวน 3 หน่วยกิต 
GEBHT101  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Activities for Health 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ จ านวน 9 หน่วยกิต 
GEBIN101  กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6)  
 Process of Thinking and Problem Solving  
GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 Innovation and Technology  
GEBIN103  ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living 
2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ   

มนษุยศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาใน 3(3-0-6) 
 การด าเนินชีวิต  
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living 
GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills 
GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law 
GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN 
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GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work 

2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจ านวน 3 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life 
GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making 
GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย 3(3-0-6) 
 และการสร้างนวัตกรรม  
 Creation of Scientific methods for Research  
 and Innovation 
GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 

2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
GEBLC204  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
GEBLC601  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 
 



24 
 

2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ  
GEBHT102  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
GEBHT104  นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 

2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ  
GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต   
 1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

1.1)  ให้ศึกษาวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
BACAC111 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 

 Financial Accounting 
BBABA201 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Organization and Management 
BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 Production and Operations Management 
BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Process Management 
BBABA601 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
BBABA612 การจ าลองทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Simulation 
BBACC101 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Law 
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics 
BBACC107 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Finance 
BBACC110 การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
 Quantitative Decision Making in Business 
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2)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต โดยศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1(0-2-1) 

 Pre Co-operative Education and Job Internship in 
 Business  Management 

BBAIS901 ระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6) 
 Information System in Organization 
BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Principle of Computer Programming 
BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 Data Structure and Algorithm 
BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
 Computer Programming 
BBAIS905 การสร้างสื่อผสม 3(2-2-5) 
 Multimedia Authoring 
BBAIS906 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3(2-2-5) 
 Web Design and Development 
BBAIS907 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5)  
 Web Programming 
BBAIS908 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Data Communication and Networks 
BBAIS909 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Human Computer Interaction 
BBAIS910 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database System Concepts 
BBAIS911 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information System Analysis and Design 
BBAIS913 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(0-6-3) 
 Business Information System Project 

 
3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 36 หน่วยกิต โดยศึกษาจาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

3.1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 1 
รายวิชา 

BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ  6(0-40-0) 
 Co-Operative Education in Business Administration  
BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 3(0-40-0) 
 Job Internship in Business Administration 
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3.2)  กลุ่มวิชาเอก ให้เลือกกลุ่มวิชาเอกจากกลุ่มวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งต่อไปนี้ โดย
ในแต่ละกลุ่มวิชาเอกต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และเมื่อนับรวมกับกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
ภาคสนามแล้วจะต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 3.2.1)  กลุ่มวิชาเอก การจัดการสารสนเทศ  
     (Information Management) 

BBAIS101 กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Systems Strategy, Management and Development 
BBAIS102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Systems Innovation and New Technologies 
BBAIS103 การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Requirements Analysis of Information Systems 
BBAIS104 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Information Systems Project Management 
BBAIS105 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Warehouse and Data Mining 
BBAIS106 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ  3(2-2-5) 
 Decision Support and Business Intelligence System 
BBAIS107 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Retrieval 
BBAIS108 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ  3(3-0-6)  
 Information System Security 
BBAIS109 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง  3(2-2-5)  
 Advanced Database Systems 
BBAIS110 เทคโนโลยีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5)

 Big Data Analytic and Management Technology 
BBAIS111 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Special Topic for Information Management 

 3.2.2)  กลุ่มวิชาเอก การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 
 (Software Development in Business) 

BBAIS201 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 
 Visual Programming 
BBAIS202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming 
BBAIS203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Programming 
BBAIS204 การพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) 
 Cloud Computing Development 
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BBAIS205 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 Mobile Application Programming 
BBAIS206 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Artificial Intelligence 
BBAIS207 การพัฒนาโปรแกรมทางฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Application Software Development 
BBAIS208 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Analysis and Design 
BBAIS209 การทดสอบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Testing 
BBAIS210 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Engineering 
BBAIS211 หัวข้อพิเศษเพ่ือการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Special Topical for Software Development 
BBAIS212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Object Oriented Programming 
BBAIS213 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย 3(2-2-5) 
 Mobile Computing Technology 
BBAIS214 นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Innovation Programming 

3.3)  กลุ่มวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถเลือกเรียนได้ 

 3.3.1)  กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นกลุ่มวิชาที่หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่น ๆ เลือกเป็นวิชานอกสาขาวิชา
หรือวิชาเลือกเสรี โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

BBAIS801 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Principles of Information Systems 
BBAIS802 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Management Information Technology 
BBAIS803 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information System Research Methods 
BBAIS804 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Intelligence Systems 
BBAIS805 การอ่านและน าเสนอเรื่องที่เก่ียวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Reading and Presentation Topic about Information System 
BBAIS806 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานส านักงาน 3(2-2-5) 
 Computer Application in Office 
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BBAIS807 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางค านวณข้ันสูง 3(2-2-5) 
 Implementation of Advanced Spreadsheet 
BBAIS808 โปรแกรมส าเร็จส าหรับจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Program Package for Database Management 
BBAIS809 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 3(2-2-5) 
 Knowledge Management Technology  
BBAIS810 เทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรด้วยระบบอีอาร์พี 3(2-2-5) 
 Enterprise Resource Planning Technology 
BBAIS811 การใช้โปรแกรมออกแบบภาพและเสียง 3(2-2-5) 
 Design Image and Sound Application 
BBAIS812 การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพวีดิทัศน์ดิจิตอล 3(2-2-5) 
 Digital Video Editing and Composing Application 
BBAIS813 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ 3(2-2-5) 
 Website Content Management System 
BBAIS814 การประกอบการธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6) 
 Online Business 
BBAIS815 การพัฒนาสื่อออนไลน์   3(2-2-5) 
 Online Media Development 
BBAIS816 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronics Commerce 
BBAIS817 เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Social Network for Business 
BBAIS818 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางกราฟิกส์ 3(2-2-5) 
 Implementation of Graphics Software Packages 

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต   
นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชา

ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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3.1.4  ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน    
           3.1.4.1  ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 
  CCC หมายถึง อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

MM หมายถึง อักษรย่อชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
G หมายถึง วิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 1 - 9 
XX หมายถึง ล าดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 01-99 

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
1) GEB : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี 

 SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ    
   IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 

2) FUN : หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  MA   : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
  SC    : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 

3) BBA : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
  CC    : วิชาเรียนรวม  

  BA   : บริหารธุรกิจ 
  IS     : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
  IB     : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

4) BOA : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 
  CC    : วิชาเรียนรวม 

  EC    : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
  TH    : การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

5) BAC : บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
  AC  : การบัญชี  

           3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E) 
  C หมายถึง จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  T หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
  P หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
  E หมายถึง จ านวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5  แสดงแผนการศึกษา  
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (1) 
  

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (1) 
 

3(3-0-6) - 

BACAC111 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(2-2-5) - 

BBABA201 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management 

3(3-0-6) - 

BBABA601 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) - 

BBAIS901 ระบบสารสนเทศในองค์กร 
Information System in Organization 

3(3-0-6) - 

BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Principle of Computer Programming  

3(2-2-5) - 

รวม 21 หน่วยกิต  
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (2) 
  

3(3-0-6) - 

GEBXXXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก (2) 
 

3(3-0-6) - 

BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ   
Business Process Management 

3(2-2-5) - 

BBABA612 การจ าลองทางธุรกิจ  
Business Simulation 

3(2-2-5) BBABA601  

BBACC107 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) BACAC111 

BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and Algorithm 

3(2-2-5) 
 

BBAIS902 

BBAIS905 การสร้างสื่อผสม 
Multimedia Authoring 

3(2-2-5) - 

รวม 21 หน่วยกิต  



31 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (3) 

  
3(3-0-6) - 

GEBXXXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (4) 
  

3(3-0-6) - 

BBACC103 
 

หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 

3(3-0-6) 
 

- 

BBACC110 
 

การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ 
Quantitative Decision Making in Business 

3(3-0-6) 
 

- 

BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 

3(3-0-6) BBABA201 

BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-2-5) BBAIS902 

BBAISGXX กลุ่มวิชาชีพเลือก : กลุ่มวิชาเอก (1) 
 

3(T-P-E) - 

รวม 21 หน่วยกิต  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (5) 

  
3(3-0-6) - 

GEBXXXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (6) 
  

3(3-0-6) - 

BBACC101 
 

กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 

3(3-0-6) 
 

- 

BBAIS906 
 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Web Design and Development 

3(2-2-5) 
 

- 

BBAIS908 
 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data Communication and Networks 

3(2-2-5) 
 

- 

BBAIS910 
 

แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 
Database System Concepts 

3(2-2-5) 
 

- 

BBAISGXX กลุ่มวิชาชีพเลือก : กลุ่มวิชาเอก (2) 
 

3(T-P-E) - 

รวม 21 หน่วยกิต  



32 
 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
BBAIS907 

 
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 
 

BBAIS906 
 

BBAIS909 
 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
Human Computer Interaction 

3(3-0-6)  
 

- 

BBAIS911 
 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information System Analysis and Design 

3(2-2-5) 
 

BBAIS910 
 

BBAISGXX กลุ่มวิชาชีพเลือก : กลุ่มวิชาเอก (3) 
 

3(T-P-E) - 

BBAISGXX กลุ่มวิชาชีพเลือก : กลุ่มวิชาเอก (4) 
 

3(T-P-E) - 

BBAISGXX กลุ่มวิชาชีพเลือก : กลุ่มวิชาเอก (5) 
 

3(T-P-E) - 

BBAISGXX กลุ่มวิชาชีพเลือก : กลุ่มวิชาเอก (6) 
 

3(T-P-E) - 

รวม 21 หน่วยกิต  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (7) 

  
3(3-0-6) - 

GEBXXXXX หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ (8) 
  

3(3-0-6) - 

BBAISGXX กลุ่มวิชาชีพเลือก : กลุ่มวิชาเอก (7) 
 

3(T-P-E) - 

BBAISGXX กลุ่มวิชาชีพเลือก : กลุ่มวิชาเอก (8) 
 

3(T-P-E) - 

BBAISGXX กลุ่มวิชาชีพเลือก : กลุ่มวิชาเอก (9) 
 

3(T-P-E) - 

XXXXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1) 
Free Elective 

3(T-P-E) - 

รวม 18 หน่วยกิต  
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ปีการศึกษาที่ 4 
ส าหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทาง

บริหารธุรกิจ 
Pre Co-operative Education and Job 
Internship in Business  Management 

1(0-2-1) 
 

- 

BBAIS913 
 

โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Business Information System Project 

3(0-6-3) 
 

BBAIS907 
BBAIS911 

BBAISGXX กลุ่มวิชาชีพเลือก : กลุ่มวิชาเอก (10) 
 

3(T-P-E) - 

XXXXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2) 
Free Elective 

3(T-P-E) - 

รวม 10 หน่วยกิต  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 

Co-Operative Education in Business 
Administration 

6(0-40-0) BBAIS912 

รวม 6 หน่วยกิต  
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ปีการศึกษาที่ 4 
ส าหรับนักศึกษาแผนฝึกงานทางวิชาชีพ 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทาง

บริหารธุรกิจ 
Pre Co-operative Education and Job 
Internship in Business  Management 

1(0-2-1) 
 

- 

BBAIS913 
 

โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Business Information System Project 

3(0-6-3) 
 

BBAIS907 
BBAIS911 

BBAISGXX กลุ่มวิชาชีพเลือก : กลุ่มวิชาเอก (10) 
 

3(T-P-E) - 

BBAISGXX กลุ่มวิชาชีพเลือก : กลุ่มวิชาเอก (11) 
 

3(T-P-E) - 

XXXXXXXX กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2) 
Free Elective 

3(T-P-E) - 

รวม 13 หน่วยกิต  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
รหัสวิชา 

บังคับก่อน 
BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 

Job Internship in Business Administration 
3(0-40-0) BBAIS912 

รวม 3 หน่วยกิต  
 



35 
 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1) วิชาบังคับ  
   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในบริบท

ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily 

communication in various contexts 
 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต 

สังคม วัฒนธรรม และการท างาน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to 

life, social, cultural and work situations  
 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และการน าเสนองานในบริบท

ทางวิชาการ 
 Practice English listening, speaking, reading, writing skills and giving 

presentations in academic contexts 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีศิลปะในการ
ฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการ
อย่างมีคุณภาพ   สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 Study formats and strategies of effective communication in Thai 
language; develop systematic thinking and creative communication 
with the arts of listening and critical reading; be able to speak and write 
with academic language high quality; be able to integrate Thai language, 
technology and innovation for lifelong learning; be aware of Thai 
language use as Thai cultural heritage. 
 

   
   1.1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ 

GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและ

การควบคุมน้ าหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพ
ทางกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 

 Enhance knowledge relating to health, nutrition, eating behavior and 
weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of 
training program and practicing exercise activity for health. 
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   1.1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
 Process of Thinking and Problem Solving   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ หลักการ

ใช้เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา 

 Study concepts, theories, techniques and development processes for 
thinking and reasoning; inspiration for encouraging ideas; Lanna and Thai 
wisdom; innovation and modern technologies are employed as a case 
study. 
 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
 Innovation and Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  
สังคม  นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ฝึกออกแบบนวัตกรรม 

 Study changes in society and evolution of science and technology; 
process of creating innovation, technology, and environment; impacts 
of innovation and technology on society and environment; 
contemporary issues in sciences, innovation and future technology; 
practice in designing innovations. 
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GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต      3(3-0-6) 
 Art of living   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันและสามารถแสวงหาความสุขอย่างยั่งยืน การฝึกสอง การจัดการ
อารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้าน
การทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กรณีศึกษา   

 Study science and ethics in life, intellectual development processes for 
solving daily life problems and pursuit of sustained happiness; mind 
practice; emotional management; self-understanding and self-esteem; 
personality and development; anti-corruption; modern social behavior; 
application of information technology for case studies    
  

  1.2) วิชาเลือก  
   1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้   หลักการทรงงานในพระ

บาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ หลักธรรมาภิบาล  
ภูมิปัญญา การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและกระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การด าเนิน
ชีวิต  การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Study philosophy of sufficiency economy and its application; adoption 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's working principles; projects 
from His Majesty the King’ s initiation; good governance principles; 
wisdom, thinking and life management in accordance with changes in 
Thai and global societies; integration of cultural diversity into a way of 
life; public-mindedness and environmental conservation; happy living 
in society based  on  moral, ethics  and  sufficiency economy principles. 
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GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการด ารงชีวิต 

การพัฒนาความคิด   เจตคติ  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมีจิตส านึกต่อ
ส่วนรวม   ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพ การท างานเป็น
ทีม การสร้างผลิตผลในการท างาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Study philosophy, human value and moral principles for living; 
development of attitude, role, duty and responsibility towards oneself 
and others; participation in social and Thai cultural activities; building 
awareness for public affairs; study emotional management and 
relationship building methods; teamwork; work productivity; and 
professional ethics. 
 

GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  ระบบสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมืองไทย  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ  และพฤติกรรม
การเมืองไทย  วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ
ส ารวจปัญหาที่เกี่ยวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง   สั งคมกับการเมืองและ
กฎหมาย  บทบาท ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม 

 Study Thai history, social, cultural, economic and political systems; 
trends of socio- economic changes, as well as administration and 
political behaviour; analysis of relationship between politics and socio-
economic factors; survey of problems in transition period; society, 
politic and law; role, duty, responsibility and involvement in society. 
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GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 

การใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างานและการเป็นผู้น า การสื่อสารเพ่ือสร้าง   มนุษย
สัมพันธ์ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสากล 

 Study human nature and behavior; human relations theories; 
implementation in daily life; work and leadership; communication to 
build human relations on both Thai and international cultural basis. 
 

GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความส าคัญของ

ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมือง
และความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการ
รวมกลุ่ม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 

 Study general information about ASEAN countries, history and 
importance of ASEAN community; ASEAN countries cooperation, in 
politics and security, economic, social and culture; impact of group 
forming, including problem and obstacles  
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GEBSO106  จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเพ่ือการด ารงชีวิต  การจัดการอารมณ์ 

ความเครียดและสุขภาพจิต  การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง   แรงจูงใจในการ
เรียนรู้และการท างาน สัมพันธภาพในการท างาน การบริหารความขัดแย้ง  ตลอดจน
การปรับตัวในสังคมและการท างาน เพ่ือที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 

 Study basic knowledge in psychology for a living; emotional 
management; stress and mental health; understanding and self-esteem, 
motivation to learn and work; human relation in work; conflict 
management, and adjustment in society and work for happy living in 
society and working. 
 

  1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินโดยใช้ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงินและเบี้ยประกัน 

น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 Study about decision making process by using logic, financial 
mathematics and insurance premium; use the knowledge of 
mathematics and statistics in daily life; and use computer program for 
data processing in mathematics and statistics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information  Technology in Daily  Life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ   เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (Social  Network) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   การละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
การใช้บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเบื้องต้นที่จ าเป็นในปัจจุบัน 

 Study definition, importance and components of information 
technology, internet, social network, e-commerce, computer crime law, 
copyright, intellectual property, internet threats and security, internet 
searching techniques, on- line services, multimedia technology and 
necessary application programs for daily life. 
 

GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์

ข้อมูลข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 

Study about thinking process, scientific approach to gathering 
information, analysis of information and reasoning, process of logical 
decision making, application of scientific.  Thinking principles with 
everyday problems. 
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GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัย 
และการสร้างนวัตกรรม   

3(3-0-6) 

 Creation of Scientific Methods for Research and 
Innovation 

 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล  โดยใช้

กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการน า
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

 Study and development of skills in collecting data, analyzing and 
summarizing data by using scientific methods.  In order to prepare 
students to apply these skills in research and creative innovation.  
 

GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Science for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

และผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารเพ่ือสุขภาพ โรคส าคัญที่มีผลกระทบ
ทางสังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 

 Study about science and technology development; use of chemicals in 
everyday life and  effect of chemicals on environment; healthy food; 
significant diseases with social impact and prevention holistic health 
promotion concept; and effect of scientific advancement on human, 
environment, society, politics and culture. 
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GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนว
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 Study about natural resource and environment, relationship of human 
and environment, factors that affect environment, current 
environmental problems, use of natural resource and sustainable 
environmental conservation based on science, innovation and modern 
technology, as well as moral and ethics. 

 
   1.2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ  และฝึกปฏิบัติ

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ 
รวมถึงการน าเสนอโครงงาน 

 Study English vocabulary, expression and structure used in profession; 
practice English listening, speaking, reading and writing skills for 
communication in professional context and giving project presentation. 
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GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการน าเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ สารสนเทศที่

ใช้ในการเขียนรายงานทางวิชาการ การเข้าถึงสารสนเทศ การน าสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ การน าเสนอรายงาน และการบูรณาการ
กับศาสตร์ทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 Study meaning, importance, and characteristics of academic report; 
information used for writing academic report; access to information 
sources; utilization of information; techniques in writing academic 
report; presenting report and integrating with professional- related 
sciences efficiently and appropriately 
 

GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรม

อันทรงคุณค่าด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตน ตลอดจนสามารถน า องค์ความรู้ที่ได้ไป 
บรูณาการเข้ากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 Study local history and background, including valuable traditions and 
cultures in order to make learners aware and acknowledge the values 
of local cultures and traditions; integrating body of knowledge to 
education, career, and living in society with maximum efficiency. 
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GEBLC204 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกทักษะการออก

เสียง การอ่าน การเขียนเบื้องต้น การฟัง การพูด ในชีวิตประจ าวัน และเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

 Study basic Thai language principles, consonants, vowels and tones; 
practice in pronunciation, basic reading and writing, listening and 
speaking in daily life; study Thai culture. 
 

GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

และศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆฝึกทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลของประเทศจีน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing in 
various situations; study language use in various situations; practice 
communication skills; learn about arts and culture, tradition, religion, 
and festivals of China. 
d 

GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง และการใช้ส านวน

ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้นักศึกษาอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2 ชนิด 
คือ ฮิระงะนะ และคะตะคานะ รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพื้นฐาน 

 Study and practice basic Japanese language skills; practice 
pronunciation and use of expressions in daily life situations; reading and 
writing 2 types of Japanese alphabets – Hiragana and katakana; practice 
building basic sentence structure. 
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GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ ระบบการออกเสียง ระบบสัทอักษร 

ศึกษาวิธีการเขียนอักษรเกาหลีตามล าดับขีด (bishun) วิธีการเขียนอักษรเกาหลีให้
ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์จากค าศัพท์ 
วลี และประโยคเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมเบื้องต้น 

 Study and practice basic Korean language skills – pronunciation system 
and phonetic alphabet system; study writing Korean alphabet by stroke 
order ( bishun) ; writing Korean alphabet correctly; practice skills in 
listening, speaking, reading and writing in various situations from 
vocabularies, phrases and sentences for communication; and study of 
basic Korean culture. 
 

GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

และศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
 Study and practice skills listening, speaking, reading and writing in 

various situations; study culture of language use in various situations 
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   1.2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยา ผลการออกก าลังกายต่อระบบต่างๆของร่างกาย 

การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกก าลังกาย การทดสอบและการประเมิน
สมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยตนเอง 
การออกก าลังกายในการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็น
พ้ืนฐานในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย  

 Enhance the knowledge about physiology, effects of exercise on various 
systems of the body, prevention of injury from exercise, test and 
assessment of self- physical fitness, create a self- fitness program, 
exercise in sports and exercise for health, and practice basic of sports 
and exercises . 
 

GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือกกีฬาเพ่ือ

สุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการเล่นกีฬา 
พ้ืนฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา 
รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 Enhance the knowledge about sports science, personal health, principles in 
choosing sports for health,  playing suitable sports for age level or physical 
condition,  sport planning, basis of sport playing, physical fitness of various 
sports, injuries from playing sports, management model of sports contest 
for health, and practice in sport activities. 
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GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ 

การเป็นผู้น านันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่างๆ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและ
การละเล่นพื้นบ้านของไทยและชาติต่างๆ 

 Enhance the knowledge about recreation and health promotion, 
recreation games, leader of recreational activities, management of 
camp activities, types of recreational activities, program design and 
practice of recreational activities, Thai and international folk sports. 

 
   1.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ 

GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 การด าเนินชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ   โรคที่เกิดจากการท างานและโรคในสังคมเมือง 

ธรรมชาติบ าบัดและการแพทย์ทางเลือก  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา การ
ปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจ การ
เตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 Study effect of lifestyle on health, office syndrome and disease in 
modern city, natural therapy and alternative medicine, fundamental 
knowledge of psychology, adaptation to social change, stress 
management, motivation and preparation for changing world 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 

BACAC111 การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ความส าคัญของการบัญชีต่อประเภทธุรกิจ หลักการเบื้องต้นของการบัญชีทั่วไป 
และวงจรบัญชี ตลอดจนจัดท ารายงานทางการเงินส าหรับกิจการให้บริการ กิจการ
ซื้อขายสินค้า และกิจการอุตสาหกรรม การบันทึกบัญชีเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินสด 
ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
Importance of accounting to various types of businesses; general 
principles of accounting and accounting cycle; preparation of financial 
statements for service business, merchandising business, and 
manufacturing business; accounting for cash, account receivables, note 
receivables, inventories, investments, property plant and equipment, 
intangible assets, liabilities, and owners’ equity. 
 

BBABA201 องค์การและการจัดการ 
Organization and Management  
รหัสรายวิชาเดิม : 12011101 องค์การและการจัดการ 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจ แนวความคิด และวิวัฒนาการ
ทางการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ หน้าที่
และกระบวนการทางการบริหารจัดการธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และจริยธรรมทางธุรกิจ 
To study the business characteristics, the concepts and management, 
development and environmental influences the management, administrative 
functions and processes including good governance and social responsibility 
and business ethics. 
 
 
 
 
 

 



51 
 

BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operations Management 
รหัสรายวิชาเดิม : 12011305 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 
รายวิชาบังคับก่อน : BBABA201 องค์การและการจัดการ 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการผลิตและระบบการบริการ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนก าลังการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การเลือกท าเล
ที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนควบคุมการผลิต การวิเคราะห์
วิธีการท างาน การควบคุมวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 
To study the concepts of production and operations, production process, 
forecast need, location selection, plant layout, production process 
design, product design, cost control, production quality and quantity 
control, inventory management, facilities, safety in production process, 
and different production techniques. 
 

BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ 
Business Process Management  
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาแนวความคิดและวิธีการ จัดการกระบวนการทางธุรกิจ เข้าใจถึงกระบวนการ
ในองค์กร การนิยามและการแบ่งชนิดการชี้กระบวนการหลัก การท าโมเดล
กระบวนการ การจัดท าเอกสารอธิบายกระบวนการ การประเมินกระบวนการ การ
ปรับปรุงกระบวนการ การออกแบบกระบวนใหม่ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการปรับปรุงกระบวนการ กรณีศึกษาของการ
บริหารกระบวนการธุรกิจสาธิตโดยใช้ระบบ ERP 
To study business process management is a management discipline and 
a set of enabling technologies focused on aligning end- to- end 
organization process addressing organization strategic goals.  BPM 
approach includes:  identify, design, execute, document, measure, 
monitor and control business processes to achieve consistent 
organization target results.  The key concept in BPM is to focus on 
optimizing the “value stream” or the processes that collectively deliver 
value to the customer. In this category, the Academy provides a course 
portfolio to cover the most important skills in this case in BPM, to train 
nightly skilled IT professionals and prepared them to demonstrate their 
expertise in highly dynamic and complex projects around the world. 
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BBABA601 
 

หลักการตลาด 3(3-0-6) 
Principles of Marketing 
รหัสวิชาเดิม : 12021101 หลักการตลาด 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาบทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของ
แนวความคิดทางการตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่าง ๆ ทางการตลาด ระบบข้อมูล
สารสนเทศ และการวิจัยการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแต่ละตลาด ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดส่วนประสมการตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่
เหมาะสมส าหรับแต่ละส่วนประสม เข้าใจการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
กิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาด และความรับผิดชอบต่อสังคม 
Study of the role and  importance of marketing to the social economic 
development of marketing concepts. Events and activities including the 
marketing information system and marketing research.  Characteristics 
and buying behavior of each market.  Factors that affect the marketing 
mix.  Strategic Planning the right marketing mix for each to understand 
the application of new technologies in marketing activities.  Ethical 
Marketing And Corporate Social Responsibility 
 

BBABA612 การจ าลองทางธุรกิจ 
Business Simulation 
รหัสรายวิชาเดิม :12021403 การฝึกปฏิบัติเชิงธุรกิจ 
วิชาบังคับก่อน : BBABA601 หลักการตลาด 

3(2-2-5) 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริง และฝึกปฏิบัติการท างานร่วมกันเป็นทีม และน ารายวิชาที่
ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานธุรกิจ ทั้งในเรื่องของการตลาด การจัดการ 
การผลิต การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการติดต่อประสานงาน  โดย
ได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
Study Introduction to Business and Entrepreneurship.  Focus on the 
students to practice in a real situation.  And practice working together 
as a team. The study subjects were applied in business administration. 
In terms of marketing, production management, financial management, 
human resources. And coordination The advice from the advisors. 
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BBACC101 กฎหมายธุรกิจ 
Business Law 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 ศึกษาหลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ การตีความกฎหมาย ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
ทางปัญญา หนี้  สัญญายืม ค้ าประกัน จ านอง สัญญาทางธุรกิจ เช่น นายหน้า 
ประกันภัย  สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ และกฎหมายอ่ืนที่จ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน 
Study of insurance law, intellectual property, personal property, type of 
contract, breach of contract, debt management orders; exercises and 
activities that enable students to distinguish and describe the different laws, 
regarding contract, hire, secured property mortgage loan and  brokers - 
deposit. 
 

BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economics 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 ศึกษาทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับ อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคา
ของตลาด การแทรกแซงราคาของรัฐบาล ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้ผลิต ต้นทุน
การผลิต ดุลยภาพของหน่วยผลิตในตลาดต่าง ๆ รายได้ประชาชาติและผลิตภัณฑ์
ประชาชาติ การบริโภค การออมและการลงทุน การก าหนดระดับรายได้ประชาชาติ
ดุลยภาพ ระดับการจ้างงาน ดุลยภาพ ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน รัฐบาล
และนโยบายการคลัง การค้า และการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด 
การว่างงาน ดุลการค้าและดุลการช าระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
A study of basid economic theory, demand and supply, market price 
equilibrium, price control, elasticity, consumer behavior, cost of 
production, equilibrium in markets, national income and gross domestic 
product, consumption saving and investment, the measurement of 
national income, the level of employment equilibrium, central bank 
and monetary policy, government and fiscal policy, international trade 
and finance, inflation and deflation, employment and unemployment, 
balance of payment, economic development. 
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BBACC107 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 
รหัสรายวิชาเดิม : 10003301 การเงินธุรกิจ 
รายวิชาบังคับก่อน : BACAC111 การบัญชีการเงิน 

3(3-0-6) 

 ศึกษาความหมายของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ 
เทคนิค ในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุน
หมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจต้นทุนของเงินทุน   และ
โครงสร้างทางการเงิน 
To study business finance terminology, the goal of financial management, 
techniques in business analysis, forecasting, financial control, working 
capital management, capital budgeting, sourcing of finance, cost of 
capital and financial structure. 
 

BBACC110 การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ 
Quantitative Decision Making in Business 
รหัสรายวิชาเดิม : 10003203 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 ศึกษาการด าเนินงานทางธุรกิจ เพ่ือวางแผนและควบคุมการบริหารการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้เทคนิคเชิงปริมาณต่างๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ การ
ประยุกตตัวแบบในการแกปญหาทางธุรกิจ  การพยากรณ์ ตัวแบบการขนส่ง ตัว
แบบการมอบหมายงาน โปรแกรมเชิงเส้นตรง ทฤษฎีการตัดสินใจ ตัวแบบเครือข่าย  
รวมถึงการน าทฤษฎีและเทคนิคเชิงปริมาณต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์  และสถานการณ์ขององค์การ 
To study the business operations in order to plan and control the 
management efficient by using various quantitative techniques to 
support in decision making.  This course includes the application of 
models to solve the business problems; forecasting, model of 
transportation, model of assignment, linear programming, decision 
theory, and models of network.  Ask Well as using the theories and 
quantitative techniques to appropriately apply to the purpose and 
cicumstances of the organization. 
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  2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1(0-2-1) 
 Pre Co-operative Education and Job Internship in  

Business Management 
รหัสรายวิชาเดิม : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจ
ศึกษาหรือการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการท างานเป็น
ทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการท างาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
To study and practical work experience in business with a business 
enterprise under a collaborative planning between the university and 
the business, a full-time work under the supervision of a company staff 
and the follow-up of a supervisor, report writing and presentation. The 
student is stated of job descriptions and job planning and he/she must 
submit a report after completing the course for evaluation. 
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BBAIS901 ระบบสารสนเทศในองค์กร 
Information System in Organization 
รหัสรายวิชาเดิม : 12032101 ระบบสารสนเทศในองค์กร 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี โครงสร้าง
ของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดองค์กร การไหลของสารสนเทศ
ภายในองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมพูนคุณภาพ ผลิตภาพ และความ
ได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระดับองค์กร การวางแผน การประเมินผล และการวิเคราะห์ต้นทุน  และผลตอบแทน
ของระบบสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กร  และสังคม 
จริยธรรม  กฎหมาย  และนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
The study of the  fundamental concepts of information systems and 
technology, information system structures, information system for 
organization management, and information flow within an organization; 
the use of information technology to increase quality, productivity, and 
competitive advantage within an organization; electronic commerce; 
development of organization- level information system; planning, 
evaluation and cost-benefit analysis of information systems; impact of 
information technology on people and society, organizations, as well 
as the s ethics, laws and national policies  related to information 
technology. 
 

BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Principle of Computer Programming 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง การออกแบบ
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาด้วยรหัสเทียมและผังงานโปรแกรม การประมวลผลด้วย
อาเรย์ และน าข้ันตอนการแก้ไขโจทย์ปัญหาไปเขียนเป็นโปรแกรม 
The study and practice on the principle of structured programming; the 
design of problem solving in computer programming using pseudocode, 
algorithm and flowchart; array processing; application of using the 
algorithm to program computer. 
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BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 Data Structure and Algorithm 

รหัสรายวิชาเดิม : 12031103 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบเชิง
เส้น โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความซับซ้อนของ
อัลกอริทึม เทคนิคการเรียงล าดับข้อมูลในหน่วยความจ าแบบต่าง ๆ การค้นหา
ข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการกับโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ การประยุกต์ใช้
โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 
The study and practice of  theories and  concepts of data structure, 
linear and nonlinear data structure, analysis efficiency and sophisticated  
algorithm, sorting and searching data techniques in memory including 
programming practices to deal with  data structures, as well as 
application of data structures to solve problems. 

 
BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming  
รหัสรายวิชาเดิม : 12031102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

3(2-2-5) 
 
 

 รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาส าหรับเขียนโปรแกรม ประเภทข้อมูลแบบต่าง ๆ 

ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์และตัวด าเนินการ ค าสั่งในการควบคุมการท างาน อาร์เรย์ 
โปรแกรมย่อย  และอาร์กิวเม้นต์ วิธีการน าข้อมูลเข้าและออกอย่างง่าย การเขียน
โปรแกรมเพ่ือท างานกับแฟ้มข้อมูล รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เทคนิคการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ 
The study and practice of   computer programming language, data 
types, constant value, variables, expression and operators; control 
structures of computer language, array, procedure and argument; a 
simple process on input and display data,  as well as how to read and 
write data into a file, good programming  and problem solving 
techniques. 
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BBAIS905 การสร้างสื่อผสม 
Multimedia Authoring 
รหัสรายวิชาเดิม : 12033203 การสร้างสื่อผสม 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสื่อผสม การผสมผสานสื่อด้วย
ข้อความ  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ เสียง การปรับแต่งการจัดเก็บ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิตอลมัลติมีเดีย การวิเคราะห์และวางแผนการผลิตสื่อผสมแบบ
ออนไลน์ การออกแบบสื่อผสมแบบออนไลน์ การจัดเตรียมเนื้อหาเพ่ือพัฒนาสื่อผสม
แบบออนไลน์ การใช้ระบบจัดการเนื้อหาแบบออนไลน์ การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ
ด้วยกราฟิกส์เพ่ือเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบดิจิตอล 
The study and practice of  multimedia design and creation; media mix 
stills with text animation and sound; customization and storing 
methods; understanding  digital multimedia technology, analysis and 
planning online media mix; designing online mixed media, preparing for 
developing multimedia content using a content management system; 
information communication using  graphic image information by 
publishing the multimedia in digital format. 
 

BBAIS906 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Web Design and Development 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีเว็บในปัจจุบัน ภาษาในการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บ องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ โครงสร้างของ
เว็บไซต์ ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ โปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ให้แสดงผลได้อย่าง
เหมาะสมในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน การใช้งานเฟรมเวิร์ค ในการออกแบบเว็บ การ
ติดตั้งและแสดงผลเว็บไซต์  
The study and practice of  the standards of current Web technology, 
language used in Web design and development, components of Web 
design and website structures; the  process of website development, 
designing user interface, application software that is used for website 
development, design of websites that can represent the same data in 
different devices, using suitable framework for designing the Web; 
installation and show the result of the website. 
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BBAIS907 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
Web Programming 
รหัสรายวิชาเดิม :  12031204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS906 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บฝั่งลูกข่าย การติดตั้งและใช้
งานโปรแกรมส าหรับจ าลองแม่ข่ายเว็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สภาวะ
แวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน การเขียนโปรแกรมบนเว็บฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้   
และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ การออกแบบฐานข้อมูลบนเว็บ การเขียนโปรแกรม
เพ่ือจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ ความ
มั่นคงของระบบเว็บไซต์ 
The  study and practice of  client-based script programming; installing 
and running a program to simulate a Web server on a personal 
computer (PC) ; environments of web application, script programming 
on a server, cookies mechanism, creating a web archive status, designing 
and managing  a database on the Web, efficient web development 
process, and website security systems. 
 

BBAIS908 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Data Communication and Networks 

รหัสรายวิชาเดิม : 12032204 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบพ้ืนฐานของการสื่อสารข้อมูล มาตรฐาน
การสื่อสารข้อมูล สื่อส่งสัญญาณ การส่งข้อมูลแบบอนาล็อก การส่งข้อมูลแบบ
ดิจิตอล ตัวแบบการสื่อสารข้อมูล ข่ายงานการสื่อสารข้อมูล ข่ายงานท้องถิ่น 
ข่ายงานวงกว้าง ข่ายงานไร้สาย การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ืองานธุรกิจ 
การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
The study and practice of  basic components of data communication 
and data communication standards; media signal transmission, analog 
and digital data transmission; data communication models; data 
communication network, local area network, wide area network, 
wireless area network;  computer network design for businesses and 
computer networks in business. 
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BBAIS909 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Human Computer Interaction 

รหัสรายวิชาเดิม : 12033202 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาเกี่ ยวกับแนวคิดและความส าคัญเกี่ ยวกับการปฏิสัมพันธ ระหว าง 
มนุษยกับคอมพิวเตอร การบูรณาการองค์ความรู้ในเรื่องของการรับรู้ ความรู้ความ
เข้าใจ อารมณ์ ประสบการณ์  และการกระท าของมนุษย์  รวมถึงผู้บกพร่องในการ
รับรู้ที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีด้านอินพุตและเอาต์พุต กระบวนการใน
การพัฒนาส่วนติดตอผูใช้ การออกแบบและพัฒนา  สวนติดต่อผู้ใช้โดยให้ผู้ใช้เป็น
ศูนย์กลาง การทดสอบ ประเมินผลการใชงานและสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน 
การปรับปรุงสวนติดตอผูใช้งาน กรณีศึกษาธุรกิจโดยใช้แนวคิดของการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
The study about the concepts and importance of human and computer 
interaction, integration of knowledge of human perception, cognitive, 
emotional, experience, human action, and the use of technology by 
disabled  persons; input and output technology, the process of 
developing user interface, design and development based on user 
centric; assessment of using applications and environmental conditions; 
user interface improvements; case study of using the concept of 
human-computer interaction into practice. 
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BBAIS910 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
Database System Concepts 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและองค์ประกอบของ
ระบบฐานข้อมูล แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลแฟ้มข้อมูล สถาปัตยกรรม
ข้อมูล สารสนเทศ และฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยแบบจ าลองข้อมูลเชิง
แนวคิด แบบจ าลองเชิงสัมพันธ์ด้วยอีอาร์โมเดล แบบจ าลองข้อมูลเชิงตรรกะ การ
แปลงโครงสร้างเชิงแนวคิดไปเป็นโครงสร้างเชิงสัมพันธ์ การนอร์มัลไลเซชัน และ
บอยส์-คอดนอร์มัลไลเซชัน แบบจ าลองข้อมูลเชิงกายภาพ ภาษาเอสคิวแอล 
พีชคณิตสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบกระจาย และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ 
คลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล 
The study and practice of  the fundamentals of database systems and its 
components, file systems, data architecture, information, database; 
conceptual database model, relational database model using entity-
relationship diagram ( E- R diagram) , logical database model, mapping 
conceptual database schema into relational database schema, 
normalization, Boyce-Codd Normal form (BCNF) , physical database model; 
structured query language (SQL) ; relational algebra; distributed database; 
basic concepts of business intelligence ( BI) , data warehouse, and data 
mining. 
 

BBAIS911 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information System Analysis and Design 

รหัสรายวิชาเดิม : 12031306 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS910 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วงจรการพัฒนา
ระบบ ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การศึกษาความเป็นไปได้   ในการพัฒนาระบบ 
การวางแผน  และน าเสนอโครงการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์และก าหนดความ
ต้องการของระบบ การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การ
พัฒนาระบบและทดสอบระบบ การติดตั้ง  และบ ารุงรักษาระบบ 
The  study and practice  of  business information systems development, 
systems development life cycle ( SDLC) , software development 
methodology, system development feasibility, system development 
planning, and system development proposals, including system analysis 
and requirement specification, system development tools, system design, 
system testing, as well as  system installation and maintenance. 
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BBAIS913 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(0-6-3) 
 Business Information System Project 

รหัสรายวิชาเดิม : 12031414 โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS903  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม และ 
 BBAIS911  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ความรู้รวบยอดท่ีได้เรียนมาและศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
ท าการค้นคว้าวิจัยหัวข้อและเนื้อหา โดยเลือกหัวข้อโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์
หรือทางด้านระบบสารสนเทศ จากหัวข้อโครงงานที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา 
หรือนักศึกษาก าหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา
จะต้องเขียนรายงาน และน าเสนอต่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าหลักสูตร 
Practice using comprehensive knowledge and additional research as a 
research study in a topic or content in computer or information systems 
in business area based on faculty committee consideration or as 
proposed by the student based on approval of faculty committee; the 
owner of the project have to propose a project proposal to faculty 
committee appointed by the committee of the curriculum. 

หมายเหตุ: รายวิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี จะต้องจัดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เท่านั้น 
 

  2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก 
   2.2.1) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   

BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 6(0-40-0) 
 Co-operative Education in Business Administration  

รหัสรายวิชาเดิม :10003403 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 
วิชาบังคับก่อน : BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึานทางบริหารธุรกิจ 

 ศึกษาและปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 4 เดือน โดยได้รับการดูแล ให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน
จากพ่ีเลี้ยงของสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศ มีการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ปัญหาและสร้างสรรค์งาน และน าเสนอผลงาน 
This course emphasizes on the completion of internship of at least 4 
months under supervision and assessment of mentors advisors; creating 
a problem-analysis report and presentation. 

 หมายเหตุ 1. ระยะเวลาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ 
2. นั กศึ กษาต้ องผ่ านการ เตรี ยมความพร้ อม ใน เรื่ อ งวิ ช าชี พ 

จรรยาบรรณบุคลิกภาพการท างานเป็นทีมและอ่ืนๆก่อนไป
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ 

3. การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น พ.จ. หรือ S- 
พอใจ(Satisfactory) และ ม.จ. หรือ U- ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
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BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 3(0-40-0) 
 Job Internship in Business Administration  

รหัสรายวิชาเดิม : 10003404 การฝึกงานทางวิชาชีพ 
รายวิชาบังคับก่อน : BBACC114 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทาง 
                          บริหารธุรกิจ 

 ศึกษาการปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษาจะเข้าฝึก
ปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่องค์กรมอบหมายให้
ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการก าหนดลักษณะงาน
แผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษาและนักศึกษาจะต้องท ารายงานภายหลังเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานเพื่อการประเมินผลการศึกษา 
Apprentice in a workplace for university training project under the 
supervision of a faculty adviser project or training in organizations which 
is not less than 200 hours and students must write summary report of 
internship at the end of training. 

 หมายเหตุ 1. ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
2. การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น พ.จ. หรือ S - 

พอใจ(Satisfactory) และ ม.จ. หรือ U - ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
 

  2.2.2)  กลุ่มวิชาเอก   
    2.2.2.1)  กลุ่มวิชาเอกการจัดการสารสนเทศ (Informtion Management) 

BBAIS101 กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Systems Strategy, Management and Development 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การแข่งขันทางธุรกิจกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือความได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์
ทางธุรกิจ กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางระบบสารสนเทศ ในองค์กร ผลกระทบทาง
จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ กรณีศึกษาการใช้
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ 
The study and practice of information systems in businesses; business 
competition and information technology; use of information systems 
for strategic business advantage; business strategy development 
process with information technology; strategic planning, including 
planning of information systems in organizations; ethical impact on the 
business strategy and information systems; case study of business 
strategy and information systems. 
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BBAIS102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Systems Innovation and New Technologies 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาหัวข้อที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางระบบสารสนเทศ โดย
อาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะก าหนดหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษา 
The study of the innovation of new technologies in information systems 
assigned by the instructor. 
 

BBAIS103 การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ 
Requirements Analysis of Information Systems 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพ้ืนฐานความรู้ทั่วไปด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การศึกษาและก าหนดปัญหาของระบบงานเดิม ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ใช้งานในระบบ 
เทคนิคการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์และก าหนดความต้องการ
ของระบบงาน การเขียนข้อก าหนดความต้องการของระบบงาน กรณีศึกษาการ
วิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศ 
The study of information systems development in general; study and assign 
problems of current system, stakeholders, and users in the system; user 
requirements gathering technique, analysis, and determination of the system; 
writing system requirements specification; as well as case studies of information 
system requirements analysis. 
 

BBAIS104 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 
Information Systems Project Management 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการระบบสารสนเทศ โดยครอบคลุมการบริหาร 
การบูรณาการ การบริหารเวลา การบริหารขอบเขต การบริหารค่าใช้จ่าย  การ
บริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการสื่อสาร การบริหาร
ความเสี่ยง และการบริหาร การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอน การด าเนินโครงการ การ
จัดท าแผน การด าเนินการ การควบคุม การน าเสนอโครงการ และการปิดโครงการ 
The study of management and integration of time, scope, budget, quality, 
human resources, communication, risk, purchasing, and hiring; Procedures of 
project operation, operating plan, controlling, presenting, and closing a project. 
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BBAIS105 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Warehouse and Data Mining 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS910 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับความรู้ พ้ืนฐานเหมืองข้อมูล นิยามเหมืองข้อมูล                    
การเชื่อมโยงระหว่างคลังข้อมูลกับเหมืองข้อมูล การน าเหมืองข้อมูลมาใช้ในงานธุรกิจ 
กรรมวิธีเหมืองข้อมูล เทคนิค และเครื่องมือของเหมืองข้อมูล อัลกอริทึม และการ
ประยุกต์ใช้งานระบบเหมืองข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบัน ตัวอย่างกรณีศึกษาการใช้เหมือง
ข้อมูล 
The study and practice of fundamental knowledge of data mining, 
definition of data mining, relationships between data warehouses and 
data mining, application of data mining in businesses; methodology, 
techniques, and tools for data mining; algorithm and application of data 
mining; current data mining system, and case studies of using data 
mining. 
 

BBAIS106 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ 
Decision Support and Business Intelligence System 
รหัสรายวิชาเดิม : 12032208 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS105 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจอัจฉริยะ 
(IDSS) กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ บทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ESS) ขั้นตอนและเทคโนโลยีส าหรับพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การจัดท าแบบจ าลองการตัดสินใจ การจัดการฐานความรู้
และการประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ แนวโน้มและผลกระทบในงาน
ธุรกิจ 
The study and practice of intelligent decision support system concepts 
( IDSS) , human decision-making processes, the roles of executive decision 
support system (ESS), techniques for developing decision support systems, 
decision model preparation, knowledge base management, and application 
when using business to supporting decision making; trends and impact of 
business. 
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BBAIS107 การค้นคืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 
รหัสรายวิชาเดิม : 12032312 การค้นคืนระบบสารสนเทศ 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างแฟ้มข้อมูล แนวคิดของระบบการค้นคืน
สารสนเทศ ขั้นตอนวิธีในการค้นคืนสารสนเทศ ตัวแบบการค้นคืนสารสนเทศแบบ
ต่างๆ การวิเคราะห์เทคนิคส าหรับการจัดหมวดหมู่ และการเก็บเอกสารอัตโนมัติ 
กลยุทธ์ในการค้นคืน ความน่าจะเป็นของการค้นคืน และการประเมินผลของการค้น
คืนสารสนเทศ 
The study and practice of data file structures, concepts of information 
retrieval, information retrieval procedures, various information retrieval 
models, analysis of classification and automatic document storage 
techniques and retrieval strategies, retrieval probability, and evaluation 
of information retrieval. 
 

BBAIS108 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 
Information System Security 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความมั่นคงของระบบสารสนเทศเบื้องต้น การวางแผน
ส าหรับความมั่นคงของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบาย
ความมั่นคงเกี่ยวกับสารสนเทศ การพัฒนาแผนงานด้านความมั่นคง แม่แบบการ
จัดการความมั่นคง การด าเนินการบริหารการจัดการความมั่นคง การจัดการความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ทางคอมพิวเตอร์และข้อมูล การป้องกันการเจาะระบบในรูปแบบต่างๆ ศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับข้อมูล จริยธรรม และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ 
This course offers an introduction to information security management 
systems; planning for security- related events related to information 
technology, policy on information security, developing security plans, 
template of security management, implementation of security 
management; risks management associated with information 
technology; computer and data security standards; prevention of  
hacking; and the study of  the ethical and legal actions necessary in the 
event of t  computer crime. 
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BBAIS109 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Database Systems 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS910  แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทของการออกแบบฐานข้อมูล แนวทางและวงจรการ
ออกแบบฐานข้อมูล การท าให้เป็นบรรทัดฐานและการดีนอร์มอลไลซ์ ศึกษาตัวอย่าง
สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล เข้าใจและสามารถจัดการฐานข้อมูลในด้าน
ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล  และจริยธรรมการใช้ฐานข้อมูล การกู้และส ารอง
ข้อมูล การเกิดภาวะพร้อมกัน ความบูรณภาพ การปรับระบบให้มีประสิทธิภาพด้วย
ระบบจัดการฐานข้อมูล รวมถึงประเด็นการจัดการฐานข้อมูลที่น่าสนใจ 
The study and practice of database design, methods, and database life 
cycles; normalization and de- normalization, as well as the study of 
examples of database system architecture, understandable and 
manageable database security, database ethics usage, data recovery and 
backup, concurrency, integrity, database tuning, and the new issues of 
database management. 
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BBAIS110 เทคโนโลยีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data Analytic and Management Technology 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS105 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และภาษาเอสคิวแอลส าหรับสอบถามใน
สภาพแวดล้อมของข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ในระบบแฟ้มข้อมูลแบบกระจายแบบ 
Hadoop (Hadoop distributed file system -  HDFS)  การใช้ เครื่องมือ เช่น 
Sqoop, Pig และ Hive เป็นต้น เพ่ือย้ายข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  และ 
Hadoop โดยใช้ Sqoop จัดการข้อมูล  ใน HDFS และใช้ Pig และ Hive เพ่ือ
ด าเนินการสอบถามข้อมูลแบบกระจาย การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพ่ือ
วิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น การกรองรายการข้อมูล การแนะน ารายการที่ไม่
กระจาย การขุดค้นชุดรายการที่พบบ่อย การจัดกลุ่ม (Clustering) ขั้นตอนวิธีของ
การท าเหมืองข้อความ และการจ าแนกกลุ่มด้วย Naïve Bayesian เป็นต้น 
The study and practice of  cutting edge technologies and concepts 
related to analysis of big data; understanding  RDBMS and SQL, and 
exploring  the use of SQL- like queries in a big data environment 
(Hadoop distributed file system – HDFS); using tools such as Sqoop, Pig 
and Hive in order to  warranty   large data analysis situations, move 
data between relational databases and Hadoop using Sqoop, manage 
data in HDFS, and use Pig and Hive to run distributed queries on data; 
use students' understanding of data mining techniques and learn to 
apply them to analyze large datasets in order to explore item-based 
collaborative filtering, non- distributed recommenders, frequent item 
set mining, clustering, and some text mining algorithms, including Naïve 
Bayesian classifier. 
 

BBAIS111 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ 
Special Topic for Information Management 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ ในปัจจุบัน ผู้สอน
สามารถที่จะก าหนดหัวข้อที่น่าสนใจ เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาในแต่ละสัปดาห์หรือ
มากกว่า  เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
The study and practice of new issues of technologies concerned with information 
management to keep up to date based on instructor assignment or student 
interest for each week or more.  Students will work individually or in a group. 
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    2.2.2.1)  กลุ่มวิชาเอก การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ  
                       (Software Development in Business) 

BBAIS201 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 
 Visual Programming 

รหัสรายวิชาเดิม : 12031209 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและรูปแบบภาษาของโปรแกรมวิชวลที่ใช้ 
การสร้างโปรแกรมเชื่อมโยงกับผู้ใช้แบบกราฟิกส์ และการท างานตามเหตุการณ์ 
การวิเคราะห์ การออกแบบ และเขียนโปรแกรมแบบวิชวลเพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์บนวินโดว์ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์บนเครือข่าย 
The study and practice of  composition and format of visual language; 
creation of graphic user interface to connect with users and its events; 
analyzation, designation, and visual programming to develop software 
such as software on windows operating system, database software, and 
network software. 
 

BBAIS202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      
Object Oriented Programming 
รหัสรายวิชาเดิม : 12031307 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
 
 
 

 แนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ การห่อหุ้มข้อมูลและการ
ซ่อนข้อมูล เอนแคปซูเลชัน เมธอด การสืบทอด การท างานแบบโพลีมอร์ฟิสซึม อิน
เทอเฟสและการน ากลับมาใช้ใหม่ แพ็คเกจ การจัดการข้อผิดพลาด 
Object-Oriented programming concepts, class and object, encapsulation and 
data hiding, inheritance, polymorphism, interfaces and reusable, packages, 
exception 
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BBAIS203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  
Advanced Computer Programming 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
 
 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ  และเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบ
ต่างๆ เพ่ือท าให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการ
ทดสอบ ตรวจสอบ แก้ไขโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเรียกตัวเอง การค้นหาข้อมูล  
และการเรียงล าดับข้อมูล 
The study and practice of concepts, methods, and techniques in 
programming to make the program work more efficiently; technical 
testing, programming verification, recursive programming; data searching 
and data sorting. 
 

BBAIS204 การพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
Cloud Computing Development 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
 
 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆขั้นพ้ืนฐาน องค์กรและ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การบริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ โครงสร้าง
พ้ืนฐานส าหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การเข้าถึงการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆการจัดเก็บผลการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การให้บริการซอฟต์แวร์บนเว็บ การ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนกลุ่มเมฆ การจ าลององค์กร การโยกย้ายระบบไปอยู่บน
กลุ่มเมฆ อนาคตของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
The study and practice on the fundamental of cloud computing 
process; enterprise and cloud computing; service of cloud computing 
process; infrastructure for cloud computing, access to cloud computing, 
storage of cloud computing process; providing web- based software 
application development on the cloud, enterprise simulation, the 
migration to the cloud, the future of cloud computing. 
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BBAIS205 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  3(2-2-5) 
 Mobile Application Programming 

รหัสรายวิชาเดิม : 12031314 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ศึกษาสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจ ากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือ
และภาษาที่ใช้ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการของ
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบส าหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้
หน่วยความจ าและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบ
ภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจ าลองการท างานเพ่ือทดสอบและ
แก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
The study in architectural hardware, the features and limitations of 
mobile devices, tools and the language used for developing 
applications on mobile devices; the principle of the application on 
mobile devices, system interface for application, memory and data 
storage, user interface, communication with external systems, 
connection of computer system simulation to test and modify the 
computer system; practice on building applications on mobile devices. 
 

BBAIS206 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 
Introduction to Artificial Intelligence 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ความรู้และการแทนความรู้ การหาเหตุผล
แบบน่าจะเป็น เทคนิคการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆ เช่น วิธีการฮิวริสติก 
ระบบผู้ เชี่ยวชาญ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการอุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร์ 
The study and practice on fundamentals of artificial intelligence, 
knowledge and knowledge representation, and  reasoning through  
probability; searching for a solution, such as a heuristic method and 
expert system; the application for artificial intelligence with industry and 
science. 
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BBAIS207 การพัฒนาโปรแกรมทางฐานข้อมูล  
Database Application Software Development 
รหัสรายวิชาเดิม : 12031305 โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS910 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 

3(2-2-5) 
 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล หลักและวิธีการ
สร้างระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย การเชื่อมต่อกับผู้ใช้ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนต์/เซิร์ฟเวอร์ ข้อดีและอุปสรรคต่าง ๆ ของ
เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบ
ฐานข้อมูล 
The study and practice of database management system design( DBMS) ; 
principles and processes of object oriented database, distributed database 
system, user interface; a development of client/server database; advantages 
and obstacles of tools and products of DBMS, and the application on 
database systems. 
 

BBAIS208 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
Object-Oriented Analysis and Design 
รหัสรายวิชาเดิม : 12031311 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS910 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 

 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนท์ 
หลักการใช้ภาษาทางภาพเพ่ือการออกแบบ Unifiled Modeling Language 
(UML) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบโดยอาศัยองค์ประกอบพ้ืนฐานเชิงวัตถุ การสร้าง
แบบจ าลองเกี่ยวกับความต้องการ การใช้เทคนิค   ยูสเคส การคิดและการวิเคราะห์
เชิงนามธรรม การสร้างแบบจ าลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการ
ออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสกับ
วัตถุ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล แนวคิดเกี่ยวกับการ
ทดสอบโปรแกรมตามข้อก าหนดของยูสเคส 
The study of  object- oriented technology; the principles of system 
development as increment style; the principles of visual language to 
design the Unified Modeling Language (UML) , methodology of systems 
analysis by using the fundamentals of object- oriented; creation of 
modeling on demand, using  case technique, abstract thinking and 
analysis, analytical modeling; guidelines on object-oriented design, class 
design, relationship design between class and object; practice of  building 
an application by using the Computer-Aided Software Engineering (CASE) 
tools, concepts of the program testing based on used case specification. 
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BBAIS209 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
Software Testing 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ในมุมมองทางการบริหารและ
ทางเทคนิค มโนทัศน์เรื่องคุณภาพ เทคนิคการทดสอบแบบกล่องด า-กล่องขาว 
ความครอบคลุมของการตรวจสอบ การวางแผนทดสอบ ระดับการทดสอบ การ
สร้างองค์กรเพ่ือการทดสอบ การทดสอบขนาดใหญ่ การท าเอกสารของการทดสอบ 
การตรวจสอบ 
The study and practice of administrative and technical  software testing 
quality of technical testing; black box and white box testing techniques, 
inspection coverage of the verification, testing plan, testing level; the 
creation of organized of testing, big testing; the process of 
documentation of testing and verification. 
 

BBAIS210 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 Software Engineering 

รหัสรายวิชาเดิม : 12031308 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS911 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน และการจัดการ การควบคุมขั้นตอนการ
พัฒนาระบบงานและซอฟต์แวร์ เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
และทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แนวความคิดและทฤษฎีความเชื่อถือได้ของ
ซอฟต์แวร์ การประมาณราคาและการบ ารุงรักษา การจัดการโครงการวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 
The study and practice of  planning and management, control systems, 
system and software development processes, tools and methods used 
in software development and software engineering; the concepts and 
theories  of  software reliability, cost estimation and maintenance; 
project management in software engineering. 
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BBAIS211 หัวข้อพิเศษเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
Special Topical for Software Development 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

 การศึกษาและฝึกปฏิบัติที่เน้นให้นักศึกษาได้เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
ภายใต้การดูแลและให้ค าแนะน าของอาจารย์ที่เป็นกรรมการหลักสูตรมอบหมายให้  
นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานเ พ่ือแสดงผลการศึกษา และน า เสนอต่อ
คณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยี กรรมการหลักสูตรสามารถที่
จะก าหนดหัวข้อหรือกลุ่มของหัวข้อที่น่าสนใจ 
The study and practice of teaching students to focus on the pursuit of 
self- knowledge under the supervision and guidance of teachers who 
are assigned to the course.   Students are required to submit a report 
to show the results and present to the program committee about 
keeping up to date with technology; a topic or group of interesting 
topics will be assigned by the instructor in order to study new 
technologies. 
 

BBAIS212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง 
Advanced Object Oriented Programming 
รหัสรายวิชาเดิม : 12031313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุชั้นสูง 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้หลักการและแนวคิด
เชิงวัตถุ พัฒนาโปรแกรมโดยอาศัยหลักพ้ืนฐานของการออกแบบเชิงวัตถุ ได้แก่ การ
ก าหนดคลาสและชนิดข้อมูล การถ่ายทอดคุณลักษณะของคลาส การควบคุมการ
เข้าถึงข้อมูล  กรรมวิธีโพลีมอร์ฟิซึ่ม โอเวอร์โหลดดิงส์ และโอเวอร์ไรดิงส์  การเขียน
โปรแกรมเพ่ือติดต่อกับฐานข้อมูล วิธีก าหนดข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การใช้ค าสั่งต่าง ๆ 
การสร้างส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ และการใช้ค าสั่งเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลเข้า และ
การแสดงผลลัพธ์ข้อมูล รูปแบบการเขียนโปรแกรมเพ่ือตอบสนองต่อเหตุการณ์โดย
เน้นฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
The study of technical program development using the principles and 
concepts of object-oriented; development of an application using principles 
of object-oriented design, including defining classes and data types, class 
inheritance, data access control, polymorphism methodology, overloading, 
and overriding; practice on object- oriented programming connecting to a 
database, defining data in various formats, user interface creation, and running 
commands on the input and the output data; object-oriented programming 
styles responding to events using object-oriented programming techniques. 



75 
 

BBAIS213 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย 
Mobile Computing Technology 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 
 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีแบบโมบาย 
การติดต่อแบบไร้สาย แพลตฟอร์มส าหรับอุปกรณ์แบบโมบาย การประยุกต์ใช้การ
ประมวลผลแบบโมบายในเชิงธุรกิจ และการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์แบบโมบาย 
The study and practice of knowledge of wireless technology and mobile 
technology, wireless communication platforms for mobile devices; 
application of mobile computing technology in businesses and the 
development of software on mobile devices. 
 

BBAIS214 นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
Innovation Programming 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถท างานบนเครื่อง
นวัตกรรม ศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา การเขียน
ค าอธิบายและการก าหนดรายละเอียดของโปรแกรม การออกแบบการจัดวาง
โครงสร้างของโปรแกรม การออกแบบโครงสร้างการท างานของโปรแกรม การ
ออกแบบส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องนวัตกรรม การออกแบบโครงสร้างของการ
ป้อนข้อมูล การควบคุมความถูกต้อง การตอบสนองของระบบ การแสดงส่วน
ช่วยเหลือ การออกแบบหน้าติดต่อผู้ใช้ การหาข้อผิดพลาด  และการทดสอบ
โปรแกรมเพ่ือใช้งานได้จริงบนเครื่องนวัตกรรม 
The study and practice of computer programming language that can 
run on innovation technology; problems and solutions, solution 
designing, writing program descriptions and details; structural design of 
the program layout , structural design of user interface between user 
and the innovation technology, structural design of input; accuracy 
control, system response, errors finding and  program testing that 
actually works in  innovation technology. 
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    2.2.2.1)  กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
BBAIS801 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

Principles of Information Systems 
รหัสรายวิชาเดิม : 12034109 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ การใช้ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ ระบบเครือข่าย  และการสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ กฎหมายและ
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
The study of the principles of information systems; the role of 
information systems in organizations; the structure of information 
systems; use of information systems in businesses. networking and data 
communication in information systems; information systems 
management; information systems development; legal and ethical 
issues related to information systems. 
 

BBAIS802 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Management Information Technology 
รหัสรายวิชาเดิม : 12032106 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-6) 

 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดด้านระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารระดับสูง ปัญญาประดิษฐ์ ระบบ
ผู้เชี่ยวชาญ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ระบบการ
วางแผนทรัพยากรองค์การ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและการจัดการความรู้ 
จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
The study of  concepts of information systems, resource management on 
computer hardware and software ; database and data warehouses; data 
communication and computer networking, Internet, and e-commerce; roles 
of information systems in organizations, decision supporting systems, 
executive information system, artificial intelligence, expert systems, and 
geographic information systems; information system strategy, enterprise 
resource planning systems in organizations; information systems 
development processes, technology and knowledge management; ethics 
and security of the  information system. 
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BBAIS803 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านระบบสารสนเทศ 
Information System Research Methods 

3(2-2-5) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 

 แนวคิด หลักการ รูปแบบ ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยรวมถึงการน าเสนองานวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพ การตั้งประเด็นปัญหา วิธีรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย 
การก าหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ แปลผล 
และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดท ารายงานเพ่ือการน าเสนอในการประชุม  และ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
The study and practice on concepts, principles, models, procedures, 
and processes of information systems research; effective research 
presentations; problem setting, data collection for research design, 
sampling and data collection techniques, analysis, translation and 
discussion of research results; preparation of research report for both 
conference presentations and journal publications. 

BBAIS804 ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ 
Business Intelligence Systems 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้าง
พ้ืนฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาคลังข้อมูล เทคนิค
และเครื่องมือในการสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจ การวิเคราะห์แบบหลายมิติ โอแอลเอพี 
เหมืองข้อมูล การพัฒนาระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและ
ปฏิบัติในระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ 
The study and practice of basic principles of business intelligence, 
architecture and core applications and technologies related, utilizing a data 
warehouse, conceptual modeling technique, business analytics, online 
analytical processing ( OLAP) , datamining and business intelligence ( BI) 
development for the design and implementation of business intelligence 
systems. 
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BBAIS805 การอ่านและน าเสนอเรื่องท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Reading and Presentation Topic about Information System 

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาและเลือกหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ จากเอกสารภาษาอังกฤษ
เป็นรายบุคคลจากรายการหัวข้อที่น าเสนอ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าวิชา หรือ
จากหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ โดยจะต้องศึกษารายละเอียดของ
หัวข้อที่เลือก แล้วน าเสนอต่อคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือนในชั้นเรียน พร้อมส่ง
รายงาน 
The study and selection of topics assigned by the instructor about 
information system technology from English documents assigned 
individually, or by student’ s choice under  the supervision of the 
instructor, the student must  study the selected document in detail, 
then present it  to the instructor or instructor committee, as well as the 
students of the course.  Students must also submit a report of the 
document. 
 

BBAIS806 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานส านักงาน 3(2-2-5) 
 Computer Application in Office 

รหัสรายวิชาเดิม : 12034103 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงาน 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะงานส านักงาน เพ่ือสรุปแนวคิดใน
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียในการใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
ส านักงาน ศึกษาแนวทางการบันทึกข้อมูลในงานส านักงานด้วยคอมพิวเตอร์ ฝึก
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้ในส านักงาน 
The study of analyzing the characteristics of jobs in offices to conclude 
the concepts of computer application in offices, consider the 
advantages and disadvantages of using computer applications in offices, 
as well as learning about storing office data on the  computer, and 
practice  using computer software in office. 
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BBAIS807 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางค านวณขั้นสูง 
Implementation of Advanced Spreadsheet 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรท างานเกี่ยวกับตัวเลข วันที่ และข้อความ
แบบซับซ้อน การเรียงล าดับ การกรอง การสรุปข้อมูลทางสถิต ิการตรวจสอบข้อมูล
ตามเงื่อนไข การสร้างตาราง pivot การดูข้อมูลในมิติต่างๆ ในรูปแบบกราฟและ
ตาราง การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ what-if การพยากรณ์แนวโน้มและการสร้าง
สถานการณ์ การเชื่อมโยงสูตรและดูข้อผิดพลาดของสูตรค านวณและแก้ไข
ข้อผิดพลาดของสูตร การก าหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของเซลล์ ชีท และ
ไฟล์ การสร้าง การรันมาโคร และการน ามาโครไปใช้ขั้นสูง  
The study and practice of formula mechanism on numbers, dates and 
text; sorting, filtering and summary statistics data; verifying data based 
on conditions, creating a pivot table to view the data in various 
dimensions in the form of graphs and tables; what-if analysis to forecast 
trends and scenarios; linking formulas, checking on the error of the 
formula, and solving the formula errors; assigning security of cells, 
worksheets, and files; creating macros, running marcros, and application 
of using  advance macros. 
 

BBAIS808 โปรแกรมส าเร็จส าหรับจัดการฐานข้อมูล 
Program Package for Database Management 
รหัสรายวิชาเดิม : 12034102 โปรแกรมส าเร็จ 2 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและวิธีการของการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบ
ฐานข้อมูลอย่างง่าย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จเพ่ือจัดการฐานข้อมูลที่
ออกแบบไว้โดยการสร้างฐานข้อมูล สร้างตารางข้อมูล คิวรีข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สร้างฟอร์มน าเข้าข้อมูล การรวมข้อมูลในฟอร์มเดียว การน าเสนอฟอร์มอย่างมี
ประสิทธิภาพ การน าเสนอรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ การน าเสนอกลุ่มข้อมูลใน
รูปแบบรายงาน 
The study of the definition and methods of database management, a 
simple database design; practice using software packages of database 
management system (DBMS) to manage the designed database, create 
databases, create data table, query data, analyze data, create input 
data forms, integrate  data into one form, effective form presentation ; 
creating  report,  efficiently presenting an information report, and 
presenting  a group of data in a report format. 
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BBAIS809 เทคโนโลยีการจัดการความรู้            3(2-2-5) 
Knowledge Management Technology 
รหัสรายวิชาเดิม : 12032209 การจัดการความรู้ 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษานิยามของความรู้ที่เกิดจากข้อมูลและสารสนเทศ การวางแผนการจัดการ
ความรู้ การประเมินความรู้ ประเภทของความรู้ นิยามของการจัดการความรู้จาก
การจัดการข้อมูล กระบวนการในการจัดการความรู้ กฎของการใช้ข้อมูลใน
กระบวนการจัดการความรู้ การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีที่ใช้ใน
การจัดการความรู้ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากเทคโนโลยีในการ
จัดการความรู้ ประเด็นทางจริยธรรม และปัญหาในการจัดการความรู้ 
The study of  the definition of knowledge gained from data and 
information; planning, knowledge management, knowledge evaluation, 
type of knowledge, the definition of knowledge management gained 
from data management, processes of knowledge management; rules of 
using information in knowledge management; development and 
creation of new knowledge, the technology used in knowledge 
management; practice with  the application of using knowledge through 
knowledge management technologies; ethical and problem issues in 
knowledge management. 
 

BBAIS810 เทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรด้วยระบบอีอาร์พี 
Enterprise Resource Planning Technology 
รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร ลักษณะ 
และความส าคัญของการวางแผนทรัพยากรขององค์กร การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพขององค์กร 
The study  of concept of resource planning, characteristics, and importance 
of enterprise resource planning; practice on application software for 
enterprise resource management to manage  organization’s resources with 
regard to the suitability and compliance with the enterprise environment. 
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BBAIS811 การใช้โปรแกรมออกแบบภาพและเสียง 
Design Image and Sound Application 

3(2-2-5) 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านการออกแบบ องค์ประกอบพ้ืนฐาน 
และสไตล์ในงานกราฟิกส์ หลักและวิธีการสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ หลักและ
วิธีการน าเสนองานด้านกราฟิกส์ การออกแบบเสียงให้เหมาะสมกับภาพที่ออกแบบ 
การเลือกใช้ดนตรีที่ เหมาะสมกับเนื้อหาและอารมณ์ของภาพที่ออกแบบ น า
แนวความคิดในการออกแบบไปท าในโปรแกรมออกแบบภาพและเสียง 
The study and practice of  the introduction of design, basic elements 
and styles of graphics; principles of creating two-dimensional and three-
dimensional graphics, principles of presentation applications of 
graphics; sound design to match the picture on the design, the selection 
of music that suits the mood of the image content and design, 
implementation of the concepts of design through the designer audio 
program. 
 

BBAIS812 การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพวีดิทัศน์ดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Video Editing and Composing Application 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 

รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการจัดล าดับและการตัดต่อภาพ

วีดิทัศน์ดิจิทัล กระบวนการจัดล าดับและตัดต่อภาพวีดิทัศน์ดิจิทัล โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดล าดับและการตัดต่อภาพวีดิทัศน์ดิจิทัล เทคนิคพิเศษ
ส าหรับการจัดล าดับและการตัดต่อภาพวีดิทัศน์ดิจิทัล การน าเสนองานทางด้านการ
จัดล าดับและการตัดต่อภาพวีดิทัศน์ดิจิทัล 
The study and practice of  concepts and principles of digital video 
editing and composing; processes of digital video editing and 
composing; software for digital video editing and composing; special 
techniques for digital video editing and composing; presentation of 
digital video editing and composing. 
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BBAIS813 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ 
Website Content Management System 

3(2-2-5) 

 รหัสวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับซีเอ็มเอส ประเภทต่างๆ ของ
ซีเอ็มเอส ทรัพยากรที่จ าเป็นในการติดตั้ง โครงสร้างและวิธีการท างานของซีเอ็มเอส 
การใช้งานซีเอ็มเอส การติดตั้งและใช้งานส่วนเสริม การปรับแต่งซีเอ็มเอส ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด การประยุกต์ใช้ซีเอ็มเอสในงานธุรกิจ กรณีศึกษาในการใช้งาน
ซีเอ็มเอส ในงานธุรกิจ 
The study and practice on an introduction to content management 
systems ( CMS) ; types of CMS; the necessary resources of CMS 
installation; the structure and processes of CMS; Use of CMS, 
installation and using CMS add-in; CMS modification; application of CMS 
in businesses; case studies   using CMS in businesses. 
 

BBAIS814 การประกอบการธุรกิจออนไลน์ 
Online Business 

3(3-0-6) 

 รหัสวิชาเดิม: ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ สภาพแวดล้อมของการ
ประกอบธุรกิจออนไลน์ กระบวนการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับ
ธุรกิจออนไลน์ รูปแบบการด าเนินธุรกิจออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต 
การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ระบบธุรกรรมออนไลน์ การจัดการส่งสินค้าส าหรับธุรกิจ
ออนไลน์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าส าหรับธุรกิจออนไลน์ 
The study of an introduction to online business; online business 
environment; product and service selection processes for online 
businesses; type of online business operation; consumer behavior on 
the Internet; website promotion; online transaction processing; logistics 
for online businesses; customer relationship management for online 
business. 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

BBAIS815 การพัฒนาสื่อออนไลน์ 
Online Media Development 

3(2-2-5) 

 รหัสวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : BBAIS907 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสื่อออนไลน์ การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของสื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา หลักการ กลยุทธ์ 
และเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การ
ผลิตผลงานและเลือกช่องทาง การน าเสนอผลงานผ่านทางเว็บอย่างสร้างสรรค์ ตรง
ตามกลุ่มเป้าหมาย และตรงความต้องการของลูกค้า การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเพ่ือ
เพ่ิมความน่าสนใจในผลงาน 
The study of characteristics of online media, performance analysis of 
online media in public relations and advertising; principles and 
techniques of creative strategy; online public relations and advertising, 
production and channel selection, presentations via the web creatively 
to meet the needs of customers and prospects; using software packages 
to make online media work more interesting. 
 

BBAIS816 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronics Commerce 

3(2-2-5) 

 รหัสวิชาเดิม : 12032305 พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการท ากิจการค้าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความมั่นคง
ของข้อมูลในระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
The study and practice on the necessary concept, theory, and 
technology for the joint venture with electronics; Information exchange; 
laws and security of information in electronic commerce systems for 
development of electronic commerce. 
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BBAIS817 เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ 
Social Network for Business 

3(2-2-5) 

 รหัสวิชาเดิม : 120332213 เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ลักษณะของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ โครงสร้างและวิธีการท างานของสังคม
ออนไลน์ สื่อสมัยใหม่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ หลักการประยุกต์ใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ในเชิงธุรกิจ จริยธรรมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาในการน าเครือข่ายสังคมออนไลน์
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
The study and practice on the definition of social networking; the nature 
of social networks; different types of social networks; structure and how 
it works; new media on social networks; the application of social 
networks in business; ethical of using social networks; laws related to 
social networks; case study of online social networks application in a 
business context. 
 

BBAIS818 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางกราฟิกส์ 
Implementation of Graphics Software Packages 
รหัสวิชาเดิม : ไม่มี 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีระบบการแสดงผล ระบบภาพ ทฤษฎีการถ่ายภาพ 
องค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสี และการจัดวางต าแหน่ง วิธีการประมวลผลภาพ 
หลักการน าซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้งาน การจัดเตรียมพื้นท่ีท างานให้เหมาะสม การ
ท างานกับเลเยอร์ ฟังก์ชันและฟิลด์เตอร์ การตัดต่อภาพ เทคนิคและการประยุกต์
ผลงานแบบต่างๆ 
The study and practice on the visual display system and photography 
system; graphic elements, color theory, and layout; Image processing 
method; implementation of graphics software packages; preparation of 
working space; working with layers, function, and filter; montage, 
technique, and application of different graphic works. 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วิชาที่สอน 

1 นางชัชฎาพร  ปุกแก้ว 
350190016xxxx 

Ph.D. (Information Management) 
(International) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชยี 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2558 
 

2546 
 

2539 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. ระบบจัดการฐานข้อมูล 
2. ห ลั ก เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ร ะบ บ

สารสนเทศ 
3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
4. หัวข้อพิเศษ 

2 นางหฤทัย อาษากิจ 
3507050030xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยโยนก  

2547 
2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. ระบบสารสนเทศในองค์กร 
2. โปรแกรมส าเร็จรูป 1 
3. โปรแกรมส าเร็จรูป 2 
4. การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 
5. การค้นคืนระบบสารสนเทศ 

3 นายนพณัฐ วรรณภีร์ 
150999000xxxx 

วท.ม. (วิศวกรรมซอฟแวร์) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

2553 
2550 

อาจารย์ 1. ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 
2. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
3. การใช้โปรแกรมส าเร็จรปูทางกราฟิกส์ 
4. การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
5. การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 
6. การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วิชาที่สอน 

4 นางสาววรรณพร  ทีเก่ง 
35206000xxxx 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ า เจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล  

2557 
 
 

2548 
2542 
2537 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. ปัญญาประดิษฐ์ 
2. คลังข้อมูล 
3. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

5 นายธีรภพ แสงศรี 
110140017xxxx 

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2553 
2549 

อาจารย์ 1. ปฏิสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งมนุษย์ กั บ
คอมพิวเตอร์ 

2. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
3. การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ 
4. ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
5. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

6 นายนรินทร์ จิวิตัน 
1510069000xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 
2550 

อาจารย์ 1. ระบบสารสนเทศในองค์กร 
2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
3. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
4. การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถ ุ
5. คลังข้อมูล 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วิชาที่สอน 

7 นางสุรีนาฎ มะโนลา 
350020001xxxx 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 

มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงใหม่ 

2551 
 
 

2547 

อาจารย์ 1. การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร์ 
4. หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศ 
5. ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว

และการโรงแรม      
6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ    
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วิชาที่สอน 

1 นายนิติศักดิ์  เจริญรูป 
322970003xxxx 
 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า พระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2553 
 

2546 
2539 

อาจารย์ 1. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
3. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
4. หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ 

2 นางปาริชาติ  อ านวยพรเลิศ 
352030040xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
และสารสนเทศ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

2549 
 

2539 

อาจารย์ 1. ระบบจัดการฐานข้อมูล 
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน

ส านักงาน 
3 นางสาวบุญญรัตน์ อ่ าสุรา 

318050025xxxx 
วท.ม. (สถิติประยุกต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนา
บริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

2555 
 

2548 

อาจารย์ 1. หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 

2. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
กราฟิกส์ 

3. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
4. โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 
5. การสร้างสือผสม 
6. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

88 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วิชาที่สอน 

4 นางกมลลักษณ์ ชัยดี 
350100005xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การจัดการ) 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

2555 
 

2549 

อาจารย์ 1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร์ 
4. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
5. การจัดการธุรกิจออนไลน์ 
6. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

5 นายปรีชา พลชัย 
334040003xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
และสารสนเทศ) 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์
ศึกษา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

2547 
 

2539 

อาจารย์ 1. โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
2. ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ 
3. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. การจัดการธุรกิจออนไลน์ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วิชาที่สอน 

1 นางอารยา นุ่มนิ่ม 
363980005xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2548 
 

2537 

อาจารย์ 1. ระบบสารสนเทศในองค์กร 
2. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวาง

แผนการบริหาร 
4. พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ 

2 นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ 
365010051xxxx 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

2548 
 

2539 

อาจารย์ 1. โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร์ 
4. การสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ 
5. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6. ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

3 นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก 
365990074xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยภาคกลาง 

2548 
2542 

อาจารย์ 1. การสื่อสารข้อมูลและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. เทคโนโลยีสื่อประสม 
4. โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 
5. การสร้างสื่อผสม 
6. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วิชาที่สอน 

4 นายชัยวัฒน์ สมศรี
356050034xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
วิทยาลัยโยนก 

2554 
 

2537 

อาจารย์ 1. การเชียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. ระบบสารสนเทศในองค์กร  
3. วการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล  
4. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
5. หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5 นางสาวพัชญ์สิตา เหลี่ยมทองค า 
165990019xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2560 
2552 

อาจารย์ 1. ปฏิ สั มพันธ์ ระหว่ างมนุ ษย์ กั บ
คอมพิวเตอร์ 

2. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
3. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุข้ันสูง 
4. คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้ น

พ้ืนฐาน 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วิชาที่สอน 

1 นายสัจจธรม สุภาจันทร์ 
352030053xxxx 

ค.อ.ม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ 

2548 
 

2538 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. การสร้างสื่อผสม 
2. การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
3. คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
4. การออกแบบและสร้างเว็บไซต์ 
5. ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
6. การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรม

แบบวิชวล 
2 นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน 

350990075xxxx 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การจัดการ) 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-สารสนเทศ) 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
 

2550 
 

2531 
 

อาจารย์ 1. โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
2. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
3. ปฏิสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษย์ กั บ

คอมพิวเตอร์ 
3 นายสุพงศ์ แดงสุริยศร ี

350990041xxxx 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การจัดการ) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2550 
 

2538 
2532 

อาจารย์ 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

2. การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

4. เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ 

5. ระบบสารสนเทศเ พ่ือการวาง
แผนการบริหาร 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วิชาที่สอน 

4 นายเทวา พรหมนุชานนท์ 
50130022xxxx 
 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การจัดการ) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2547 
 

2543 

อาจารย์ 1. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
2. โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 
3. การจัดการธุรกิจออนไลน์  

5 นายสุทัศน์ กุณา 
350120053xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การจัดการ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยพายัพ 

2550 
 

2543 

อาจารย์ 1. โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
2. โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 
3. ระบบฐานข้อมูลแบบไคล์แอนท์

และเซิร์ฟเวอร์ 
4. การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 

6 นายจตุพร ศิลพรชัย 
150990014xxxx 

วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์  
สาขาโทบริหารธุรกิจ) 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2549 

อาจารย์ 1. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3. การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
4. ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 
5. การจัดการธุรกิจออนไลน์ 

7 นางสาววาสนา  ดวงค า 
150990043xxxx 
 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555 
2552 

อาจารย์ 1. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
3. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
4. ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 
5. ระบบฐานข้อมูลแบบไคล์แอนท์

และเซิร์ฟเวอร์ 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบัน 
ปีท่ี

ส าเร็จ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วิชาที่สอน 

8 นางสาวกิ่งกาญจน ์ปวนสุรนิทร ์
357050133xxxx 

Ph.D. (Computer Science 
and Computer Engineering) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

Latrobe University, 
Australia 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
สถาบันราชภัฏเชียงราย 

2559 
 

2547 
 

2542 

อาจารย์ 1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

2. ระบบจัดการฐานข้อมูล 
3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

9 ว่าที่ ร.ต.หญิง ภรณ์ธิพัชร     
วิมุกตายน 
357990003xxxx 

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
และสารสนเทศ) 
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) (แขนง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
สถาบันราชภัฏเชียงราย 

2556 
 

2544 

อาจารย์ 1. การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

9 นางสาวจรรยา  เกษวิทย์ 
160999004xxxx 

กศ.ม. (เทคโนโลยีและการสื่อการ
การศึกษา – คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก 

2556 
 

2553 

อาจารย์ 1. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  
2. การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
3. การใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

กราฟฟิกส์  
4. การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์  
5. การสร้างสื่อผสม  
6. ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ 

10 นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป์ 
364060048xxxx 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยพิษณุโลก 

2552 
2550 

อาจารย์ 1. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 
3. การสื่อสารและเครือข่ายทางธุรกิจ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วมีความต้องการให้นักศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการ
อนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกงานทางวิชาชีพระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก
แทนสหกิจศึกษาได้ 

4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
 4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
 4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้า

กับสถานประกอบการได้  
 4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.2  ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ตามข้อก าหนดในคู่มือการท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
 โครงงานทางระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นการท าโครงงานปฏิบัติเพ่ือการวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบสารสนเทศงานคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงงานที่แต่งตั้งโดยหัวหน้าหลักสูตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลและการ
ให้ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือจัดท าเป็น
ข้อก าหนดรายละเอียดซอฟต์แวร์ (Software Specification) ที่สามารถน าไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ หรือการสร้างซอฟต์แวร์ทางธุรกิจได ้ 

5.2  ผลการเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท า

โครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
5.3  ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 4 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่

ปรึกษา ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลาที่ก าหนด และน าเสนอ
โปรแกรมและการท างานของระบบด้วยการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการสอบรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 คน โดยในการสอบโครงงานนั้น ๆ สามารถมี
อาจารย์ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลภายนอกหลักสูตร ร่วมเป็นผู้สอบโครงงานได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ 
โครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรม  
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน และท ำหน้ำที่
เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพ และ
สังคม 

กำรสอดแทรกในวิชำเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
จรรยำบรรณวิชำชีพ เช่น กำรใช้สินค้ำมีลิขสิทธิ์ ไม่
ลอกเลียนแบบผลงำนผู้อ่ืน กำรประกอบวิชำชีพที่
ค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม 

2.  มีควำมรู้พ้ืนฐำนในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สำมำรถ
ประยุกต์ได้อย่ำงเหมำะสมในกำรประกอบวิชำชีพ 
และศึกษำต่อในระดับสูง 

กำรมอบหมำยงำนในวิชำที่ต้องอำศัยควำมรู้ทำง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรด ำเนินงำน 

3. มีควำมรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีควำมสำมำรถ
พัฒนำควำมรู้ เพ่ือพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และ
พัฒนำสังคม 

กำรท ำกิจกรรมที่แสดงออกถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
เช่น กำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ ชิ้นงำน โครงงำนแนว
ใหม ่

4. คิดเป็น ท ำเป็น และเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำได้
อย่ำงเป็นระบบและเหมำะสม 

กำรมอบหมำยงำนที่เป็นโครงงำน เป็นระบบครบ
วงจร กำรท ำกิจกรรมที่ต้องมีกำรจัดสรรงำน คน และ
เวลำ 

5. มีควำมสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน รู้จัก
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง มีทักษะกำรบริหำร
จัดกำรและท ำงำนเป็นหมู่คณะ 

กำรมอบหมำยงำนที่ต้องศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 
กำรท ำงำนเป็นทีม กำรท ำโครงงำนในวิชำเรียนและ
กำรน ำเสนอผลงำนที่ได้ศึกษำ 

6.  มีควำมสำมำรถวิเครำะห์ ออกแบบ พัฒนำ 
ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตำม
ข้อก ำหนด 

มอบหมำยงำนที่ต้องมีกำรวิเครำะห์ระบบ หรือน ำ
เทคโน โลยี มำ ใช้ ให้ เหมำะสมกับงำน  โดย ใช้
กรณีศึกษำจำกสถำนประกอบกำรจริง 

 
2. มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF : HEd) 

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษำต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
ได้อย่ำงรำบรื่น และประพฤติตนโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อำจำรย์ที่สอนในแต่ละรำยวิชำ  ต้อง
ส่งเสริมให้นักศึกษำสำมำรถพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยำกำรต่ำง ๆ ดังนี้  

(1) มีจิตส ำนึกสำธำรณะและตระหนักในคุณค่ำของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(4) เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
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นอกจำกนั้น ยังมีรำยวิชำส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำมีกำรพัฒนำจริยธรรมและ
จรรยำวิชำชีพ เช่น วิชำกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม  วิชำภำษำอังกฤษเพ่ืออำชีพ ซึ่งอำจำรย์ผู้ สอน
สำมำรถสอดแทรกเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับจรรยำวิชำชีพ และสำมำรถจัดให้มีกำรวัดผลแบบมำตรฐำนในด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมทุกภำคกำรศึกษำ ด้วยกำรสังเกตพฤติกรรมระหว่ำงกำรท ำกิจกรรม  และมีกำรก ำหนด
คะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนจิตพิสัยในชั้นเรียน นักศึกษำที่คะแนนควำม
ประพฤติไม่ผ่ำนเกณฑ์อำจต้องท ำกิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบกำรศึกษำ 
 2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ก ำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นกำรปลูกฝังให้นักศึกษำมีระเบียบวินัย โดย
เน้นกำรเข้ำชั้นเรียนให้ตรงเวลำ ตลอดจนกำรแต่งกำยที่เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัยฯ นอกจำกนี้ 
ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในทุกรำยวิชำ และส่งเสริมให้นักศึกษำมีจิต
สำธำรณะ สนับสนุนให้นักศึกษำเข้ำร่วมในกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษำที่ท ำควำมดีและเสียสละ 

2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ประเมินจำกกำรสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษำและกำรปฏิบัติตนในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 

(1) กำรตรงเวลำของนักศึกษำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนตำมก ำหนด
ระยะเวลำที่มอบหมำย และกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

(2) ควำมมีวินัยและควำมใส่ใจของนักศึกษำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
(4) ควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยและกำรสอบ 

2.1.2  ด้านความรู้ 
    2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 นักศึกษำต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับเนื้อหำสำระของรำยวิชำที่ศึกษำซึ่งประกอบกันขึ้น           
เป็นองค์ควำมรู้ที่จะพัฒนำควำมสำมำรถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษำต้องรู้และเข้ำใจ ดังนั้นมำตรฐำน
ควำมรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจทั้งด้ำนทฤษฏีและหลักกำรปฏิบัติในเนื้อหำที่ศึกษำ 
(2) สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ใฝ่รู้ ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีของสำขำวิชำ 

ที่ศึกษำ 
(3) สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิชำชีพกับควำมรู้ในศำสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
กำรทดสอบผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนนี้สำมำรถท ำได้โดยกำรใช้ข้อสอบวัดผลใน

รำยวิชำที่เรียนทั้งกำรทดสอบภำคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลำของหลักสูตร 
               2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ใช้กำรบูรณำ
กำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรท ำงำน (Work-Integrated Learning)/ CDIO :(Conceiving - Desighing  
-Implementing –Operating)  โดยมุ่งเน้นทั้งหลักกำรทำงทฤษฎี และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรปฎิบัติ
ในสภำพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี จัดให้มีกำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง
โดยกำรศึกษำดูงำน หรือเชิญผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ตรงมำเป็นวิทยำกรพิเศษเฉพำะเรื่อง ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตำมลักษณะของรำยวิชำ และเนื้อหำสำระของรำยวิชำนั้น ๆ 
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  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนักศึกษำ โดยใช้กำรวัดผล ดังนี้  

(1) กำรทดสอบย่อย 
(2) กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน 
(3) รำยงำนที่นักศึกษำจัดท ำ 
(4) งำนที่ได้มอบหมำย 
(5) กำรน ำเสนอรำยงำนในชั้นเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงำน 

2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษำสำมำรถพัฒนำตนเองและประกอบวิชำชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
กำรศึกษำ ดังนั้น นักศึกษำต้องได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงปัญญำ พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดย
กระบวนกำรเรียนกำรสอนต้องเน้นให้นักศึกษำรู้จักคิดหำเหตุผล  เข้ำใจที่มำและสำเหตุของปัญหำ  แนวคิด
และวิธีกำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง นักศึกษำที่ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีดังกล่ำวต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

(1)  มีทักษะในกำรปฏิบัติจำกกำรประยุกต์ควำมรู้ และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์  
ทั้งทำงด้ำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ 

(2)  มีทักษะในกำรน ำควำมรู้มำคิดและใช้อย่ำงเป็นระบบ 
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำใช้แนวข้อสอบที่ให้นักศึกษำ

ได้อธิบำยแนวคิดและวิธีกำรแก้ปัญหำโดยกำรประยุกต์ควำมรู้ที่เรียนมำ หรือให้นักศึกษำเลือกใช้วิชำชีพที่
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ท่ีก ำหนดให้  

 2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้กำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และกำรบูรณำกำร  

กำรเรียนกำรสอนกับกำรท ำงำน (Work-Integrated Learning)/STEM Education มุ่งเน้นให้นักศึกษำรู้จัก
วิเครำะห์องค์ประกอบของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยใช้บทบำทสมมติสถำนกำรณ์จ ำลอง และกรณีศึกษำเพ่ือ
เป็นตัวอย่ำงให้นักศึกษำได้ฝึกวิเครำะห์แนวทำงแก้ไขให้ถูกต้อง  

2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตำมสภำพจริงจำกผลงำน และกำรปฏิบัติของนักศึกษำ เช่น 

(1) บทบำทสมมติหรือสถำนกำรณ์จ ำลอง 
(2) กำรเลือกใช้วิธีกำรเพ่ือแก้ใขปัญหำในบริบทต่ำงๆ 
(3) กำรน ำเสนอรำยงำนในชั้นเรียน 
(4) กำรทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภำษณ์ 

2.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
 2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป มีควำมเก่ียวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล นักศึกษำจึง
ต้องได้รับกำรฝึกประสบกำรณ์พ่ือเรียนรู้กำรปรับตัวให้เข้ำกับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่ำงๆ ดังนั้นผู้สอนต้อง
แนะน ำกำรวำงตัว มำรยำทในกำรเข้ำสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ดังนี้ 
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(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมำรยำทสังคมท่ีดี 
(2) มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม 
(3) สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่ำงเหมำะสม 
(4) สำมำรถใช้ควำมรู้ในศำสตร์มำช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมำะสม 
กำรวัดและประเมินผลท ำได้โดยกำรสังเกตจำกพฤติกรรมของนักศึกษำในกำรท ำ

กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกชั้นเรียน และผลสะท้อนกลับจำกกำรฝึกประสบกำรณ์ต่ำงๆ 
 2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ด ำเนินกำรสอนโดยกำรก ำหนดกิจกรรมกลุ่ม กำรท ำงำนที่ต้องประสำนงำนกับผู้อ่ืน 
หรือค้นคว้ำหำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ที่มีประสบกำรณ์และประสบควำมส ำเร็จในงำนอำชีพ โดยมีควำม
คำดหวังในผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมสำมำรถในกำรรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี 
(2) มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย 
(3) สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่ำงดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม 
(6) มีควำมรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสำรด้วย  และสำมำรถวำงตน

ได้เหมำะสมกับกำลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทำงปฏิบัติเฉพำะของแต่ละวัฒนธรรม 
 2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ประเมินตำมสภำพจริงจำกผลงำนและกำรปฏิบัติของนักศึกษำ เช่น 
(1) พฤติกรรมและกำรแสดงออกของนักศึกษำในกำรน ำเสนอรำยงำนกลุ่มในชั้นเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 

2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
 2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมส ำคัญในชีวิตประจ ำวันและกำร

ประกอบอำชีพ นักศึกษำต้องมีควำมรู้และมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำร
ปฏิบัติงำน  กำรติดต่อสื่อสำรและกำรพัฒนำตนเอง ดังนั้น นักศึกษำจ ำเป็นต้องได้ รับกำรพัฒนำทักษะที่
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและควำมรู้
เกี่ยวกับสำขำวิชำ ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในกำรสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษำมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เลือกใช้วิธีกำรและเครื่องมือสื่อสำรได้เหมำะสม 
(2) สืบค้น ศึกษำ วิเครำะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม 
(3) ใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ ในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องตำม

กำลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสำกล 
กำรวัดและประเมินผลอำจจัดท ำในระหว่ำงกำรสอนโดยกำรจัดกิจกรรมให้นักศึกษำ 

ได้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพ่ือน ำมำเรียบเรียง น ำเสนอและอภิปรำย    แสดง
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ควำมคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษำใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร 
หรือน ำเสนอผลงำนต่ำงๆ  

 2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด ำเนินกำรสอนด้วยกิจกรรม Active Learming/Flipped Classroom ที่นักศึกษำต้อง
ติดต่อสื่อสำร ค้นคว้ำหำข้อมูล และน ำเสนอผลจำกกำรค้นคว้ำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้เกิดกำร
เรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรค้นคว้ำหำข้อมูล 
(3) ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรน ำเสนอผลงำน 
(4) ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติ

ของสังคมแต่ละกลุ่ม 
            2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงจำกผลงำน และกำรปฏิบัติของนักศึกษำ ดังนี้ 
(1) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรติดต่อสื่อสำร 
(2) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูล 
(3) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน ำเสนอผลงำน 
(4) จรรยำมำรยำทในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์

และวัฒนธรรมสำกล 
 

3. แผนที่แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education: 
TQF : HEd) 
3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

3.1.1 มีจิตนึกสำธำรณะและตระหนักในคุณค่ำของคุณธรรม จริยธรรม 
3.1.2 มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
3.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
3.1.4 เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 

3.2 ด้านความรู้ 
3.2.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจทั้งด้ำนทฤษฏีและหลักกำรปฏิบัติในเนื้อหำที่ศึกษำ 
3.2.2 สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ใฝ่รู้ ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีของสำขำวิชำที่ศึกษำ 
3.2.3 สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิชำชีพกับควำมรู้ในศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.3 ด้านปัญญา 
3.3.1 มีทักษะในกำรปฏิบัติจำกกำรประยุกต์ควำมรู้ และมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ทั้งทำงด้ำน

วิชำกำรหรือวิชำชีพ 
3.3.2 มีทักษะในกำรน ำควำมรู้มำคิดและใช้อย่ำงเป็นระบบ 
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3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
3.4.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมำรยำทสังคมท่ีดี 
3.4.2 มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม 
3.4.3 สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่ำงเหมำะสม 
3.4.4 สำมำรถใช้ควำมรู้ในศำสตร์มำช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมำะสม 

3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.5.1 เลือกใช้วิธีกำรและเครื่องมือสื่อสำรได้เหมำะสม 
3.5.2 สืบค้น ศึกษำ วิเครำะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม 
3.5.3 ใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ ในกำรสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องตำมกำลเทศะและ

สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำกล 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 2.ด้านความรู ้ 3.ด้านปญัญา 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
1 GEBLC101  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน              

2 GEBLC102  ภำษำอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต              

3 GEBLC103  ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร              

4 GEBLC201  ศิลปะกำรใช้ภำษำไทย 

5 GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภำพ              

6 GEBIN101 กระบวนกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ             

7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี            

8 GEBIN103 ศิลปะกำรใช้ชีวิต               
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 2.ด้านความรู ้ 3.ด้านปญัญา 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
1 GEBSO101 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญำใน

กำรด ำเนินชีวิต 
               

2 GEBSO102 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม                

3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง และกฎหมำย                

4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์                

5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอำเซียน                

6 GEBSO106 จิตวิทยำเพ่ือกำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำน                

7 GEBSC101  คณิตศำสตร์และสถิติในชีวิตประจ ำวัน                

8 GEBSC102  เทคโนโลยสีำรสนเทศที่จ ำเป็นในชีวิตประจ ำวัน                

9 GEBSC103  กำรคิดและกำรตัดสินใจเชิงวิทยำศำสตร์                

10 GEBSC104  กำรสร้ำงกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์       
เพ่ือท ำงำนวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรม 

               

11 GEBSC105  วิทยำศำสตร์เพื่อสุขภำพ                

12 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับกำรพัฒนำ                
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 1.ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 2.ด้านความรู ้ 3.ด้านปญัญา 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
13 GEBLC104  ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้ประกอบวิชำชีพ                

14 GEBLC202  กลวิธีกำรเขียนรำยงำนและกำรน ำเสนอ                

15 GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น                

16 GEBLC204  ภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงประเทศ                

17 GEBLC301  ภำษำจีนเพ่ือกำรสื่อสำร                

18 GEBLC401  สนทนำภำษำญี่ปุ่นพ้ืนฐำน                

19 GEBLC501  ภำษำเกำหลีเพ่ือกำรสื่อสำร                

20 GEBLC601  ภำษำพม่ำพ้ืนฐำน                

21 GEBHT102  กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ                

22 GEBHT103 กีฬำเพ่ือสุขภำพ                

23 GEBHT104 นันทนำกำรเพ่ือส่งเสริมสุขภำพ                

24 GEBIN104 ชีวิตมีสุข                
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำนของนักศึกษำหลักสูตรระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจนั้น จะต้องถูก
พัฒนำผลกำรเรียนรู้บนพ้ืนฐำนของมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี สำขำคอมพิวเตอร์ และคณะ
บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ทั้ง 6 ด้ำน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษำต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่ำง
รำบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงสำมำรถจัดกำรปัญหำทำงคุณธรรม จริยธรรม และวิชำขีพโดยใช้
ดุลพินิจทำงค่ำนิยม ควำมรู้สึกของผู้อ่ืน ค่ำนิยมพ้ืนฐำน และจรรยำบรรณวิชำชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม อำทิ มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่ำงที่ดี เข้ำใจ
ผู้อ่ืน และเข้ำใจโลก เป็นต้น อีกทั้ง นักศึกษำต้องมีภำวะผู้น ำ มีควำมพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิต มีทักษะในกำร
ท ำงำนเป็นทีม สำมำรถปรับตัวเชิงวิชำชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบ รับ
ฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจรรยำบรรณวิชำชีพ เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ด ำรงควำมเป็นไทย มีจิต
อำสำและส ำนึกสำธำรณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมข้ำมวัฒนธรรม 

นอกจำกนั้น คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงของประเทศ ควำม
ปลอดภัยในชีวิต ควำมส ำเร็จทำงธุรกิจ ผู้พัฒนำและ/หรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจ ำเป็นมีควำมรับผิดชอบต่อ
ผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับกำรประกอบอำชีพในสำขำอ่ืน ๆ อำจำรย์ที่สอนในแต่ละวิชำต้องพยำยำมสอดแทรก
เรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยำกำรต่ำง ๆ ที่
ศึกษำ รวมทั้งอำจำรย์ต้องมีคุณสมบัติด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ตำมท่ีระบุไว้ ดังนี้ 

 

ข้อ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา

คอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาบัญชี 
ข้อทีต่รงกับ มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ใน มคอ.1 

สาขาคอมพิวเตอร์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ

ทำงธุรกิจ มีจิตส ำนึกสำธำรณะ ตระหนักในคุณค่ำของคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละ ไม่เอำรัดเอำเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

(1) 

2. มีควำมพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยำยำม ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชำชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีควำมส ำนึกรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม 

(2) 

3. มีควำมเคำรพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม (5) 
4. มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นทีม และสำมำรถแก้ไข

ข้อขัดแย้งและล ำดับควำมส ำคัญ 
(3) 

5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้ง
เคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 

(4) และ (7) 

6. สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม (6) 
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 4.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 ก ำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังให้นักศึกษำมีระเบียบวินัย โดยเน้นกำร

เข้ำชั้นเรียนให้ตรงเวลำตลอดจนกำรแต่งกำยที่เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย นักศึกษำต้องมีควำม
รับผิดชอบโดยในกำรท ำงำนกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้ำที่ของกำรเป็นผู้น ำกลุ่มและกำรเป็นสมำชิกกลุ่ม               
มีควำมซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบหรือลอกกำรบ้ำนของผู้อื่น เป็นต้น นอกจำกนี้อำจำรย์
ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในกำรสอนทุกรำยวิชำ รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เช่น กำรยกย่องนักศึกษำที่ท ำดี ท ำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
 4.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 4.1.3.1 ประเมินจำกกำรตรงเวลำของนักศึกษำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนตำมก ำหนด
ระยะเวลำที่มอบหมำย และกำรร่วมกิจกรรม 

 4.1.3.2 ประเมินจำกกำรมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

 4.1.3.3 ปริมำณกำรกระท ำทุจริตในกำรสอบ 
4.1.3.4 ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

 4.2  ความรู้  
 4.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 นักศึกษำต้องมีควำมรู้ เกี่ยวกับสำขำวิชำที่ศึกษำในสำขำคอมพิวเตอร์  และคณะ
บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมรู้เกี่ยวกับสำขำวิชำที่ศึกษำนั้นต้องเป็นสิ่งที่
นักศึกษำต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอำชีพและช่วยพัฒนำสังคม รวมทั้ง นักศึกษำต้องมีองค์ควำมรู้ในสำขำวิชำ
อย่ำงกว้ำงขวำงและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักกำรและทฤษฎีในองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง ส ำหรับหลักสูตร
วิชำชีพ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำของควำมรู้เฉพำะด้ำนในสำขำวิชำ และตระหนักถึงงำนวิจัย 
ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำและกำรต่อยอดองค์ควำมรู้ ส่วนหลักสูตรวิชำชีพที่เน้นกำรปฏิบัติ 
จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์ 

 นอกจำกนี้ นักศึกษำต้องมีควำมรู้ในสำระส ำคัญของศำสตร์ที่ศึกษำ มีควำมเชี่ยวชำญใน
วิชำชีพอย่ำงกว้ำงขวำงและเป็นระบบ สำมำรถเรียนรู้หลักกำรและทฤษฎีทำงสถิติหรือคณิตศำสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม สำมำรถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักกำรตำมศำสตร์ที่ศึกษำ และบูรณำกำรควำมรู้
ในสำขำวิชำชีพ สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล รวมทั้งมีทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร ภำษำ 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ สำมำรถเลือกใช้รูปแบบของกำร
น ำเสนอที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำตนเอง สังคม และชุมชน รวมไปถึงกำรมีภำวะผู้น ำ มีควำมพอเพียงในกำร
ด ำเนินชีวิต มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม สำมำรถปรับตัวเชิงวิชำชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต มีควำมรับผิดชอบ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น มีจรรยำบรรณวิชำชีพ เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำง ๆ ด ำรงควำมเป็นไทย มีจิตอำสำและส ำนึกสำธำรณะทั้งต่อตนเอง องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสังคมข้ำมวัฒนธรรม ตำมท่ีระบุไว้ ดังนี้ 
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ข้อ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา

คอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาบัญชี 
ข้อทีต่รงกับ มาตรฐานผล

การเรียนรู้ใน มคอ.1 
สาขาคอมพิวเตอร์ ด้านความรู้ 

1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร ทฤษฎี และกำรปฏิบัติที่ส ำคัญใน
เนื้อหำของสำขำวิชำที่ศึกษำ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวิชำที่
ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม และพัฒนำ
ควำมรู้ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

(1) และ (8) 

2. มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้
ควำมรู้ ทักษะ ในกำรวิเครำะห์ปัญหำ เข้ำใจและอธิบำยควำมต้องกำรที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่ศึกษำ รวมทั้งประยุกต์ควำมรู้ ทักษะ และ
สำมำรถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำและกำรด ำรงชีวิต
ประจ ำวัน 

(2) 

3. มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญเกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรธุรกิจ 
ในด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำรปฏิบัติกำร กำร
ควบคุมและผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนงำนให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ ์

- 

4. มีควำมรู้เกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนบริหำรธุรกิจ 
รวมทั้งมีควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่ำงเท่ำ
ทัน 

- 

5. สำมำรถวิเครำะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ 
องค์ประกอบต่ำง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตำมข้อก ำหนด 

(3) 

6. สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิวัฒนำกำรคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งกำรน ำไปประยุกต ์

(4) 

7. รู้ เข้ำใจ และสนใจพัฒนำควำมรู้ ควำมช ำนำญทำงคอมพิวเตอร์อย่ำง
ต่อเนื่อง 

(5) 

8. มีควำมรู้ ในแนวกว้ ำงของสำขำวิชำที่ ศึกษำเ พ่ือให้ เล็ ง เห็นกำร
เปลี่ยนแปลง และเข้ำใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(6) 

9. มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำและ/หรือกำรประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงำน
ได้จริง (บัญชีจะเป็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ด้ำนวิชำชีพ) 

(7) 
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กำรทดสอบมำตรฐำนนี้สำมำรถท ำได้โดยกำรทดสอบจำกข้อสอบของแต่ละวิชำในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลำที่นักศึกษำอยู่ในหลักสูตร  
 4.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ใช้กำรสอนในหลำกหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักกำรทำงทฤษฎี และประยุกต์ใช้ใน
สภำพแวดล้อมจริง โดยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมลักษณะของรำยวิชำ
ตลอดจนเนื้อหำสำระของรำยวิชำนั้น ๆ นอกจำกนี้ควรจัดให้มีกำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงโดยกำรศึกษำ
ดูงำนหรือเชิญผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ตรงมำเป็นวิทยำกรพิเศษเฉพำะเรื่อง ตลอดจนฝึกปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร 
 4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 ประเมินจำกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรปฏิบัติของนักศึกษำ ในด้ำนต่ำง ๆ คือ 
4.2.3.1 กำรทดสอบย่อย 
4.2.3.2 กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน 
4.2.3.3 ประเมินจำกรำยงำนที่นักศึกษำจัดท ำ 

  4.2.3.4 ประเมินจำกแผนธุรกิจหรือโครงกำรที่น ำเสนอ 
  4.2.3.5 ประเมินจำกกำรน ำเสนอรำยงำนในชั้นเรียน 
  4.2.3.6 ประเมินจำกรำยวิชำสหกิจศึกษำ 

4.3  ทักษะทางปัญญา  
 4.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 นักศึกษำต้องสำมำรถพัฒนำตนเองและประกอบวิชำชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
กำรศึกษำแล้ว ดังนั้นนักศึกษำจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำทักษะทำงปัญญำไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม 
และควำมรู้เกี่ยวกับสำขำวิชำที่ศึกษำ ในขณะที่สอนนักศึกษำ อำจำรย์ต้องเน้นให้นักศึกษำคิดหำเหตุผล 
เข้ำใจที่มำและสำเหตุของปัญหำ วิธีกำรแก้ปัญหำรวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจ ำ 
นักศึกษำต้องมีคุณสมบัติต่ำง ๆ จำกกำรสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทำงปัญญำ รวมถึง นักศึกษำต้องสำมำรถ
ค้นหำข้อเท็จจริง ท ำควำมเข้ำใจและสำมำรถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐำนใหม่ ๆ จำกแหล่งข้อมูลที่
หลำกหลำย และใช้ข้อมูลที่ได้ในกำรแก้ไขปัญหำและงำนอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง สำมำรถศึกษำปัญหำที่ค่อนข้ำง
ซับซ้อน และเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยค ำนึงถึงควำมรู้ทำงทฤษฎี ประสบกำรณ์
ทำงภำคปฏิบัติ และผลกระทบจำกกำรตัดสินใจ สำมำรถใช้ทักษะและควำมเข้ำใจอันถ่องแท้ในเนื้อหำสำระ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ส ำหรับหลักสูตรวิชำชีพ นักศึกษำสำมำรถใช้วิธีกำรปฏิบัติงำนประจ ำ และหำ
แนวทำงใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม 

นอกจำกนี้ นักศึกษำต้องมีควำมรอบรู้ สำมำรถสืบค้นข้อมูล และข้อเท็จจริง ท ำควำมเข้ำใจและ
สำมำรถประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐำนใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้งำนตำมสถำนกำรณ์จำก
แหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้จำกทฤษฎีและประสบกำรณ์เพ่ือคิด วิเครำะห์ และ
สังเครำะห์งำนอย่ำงเป็นระบบ แก้ไขปัญหำและเสนอแนะแนวทำงในกำรแก้ไขได้อย่ำงมีเหตุผล ตำมที่ระบุ
ไว้ ดังนี้ 
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ข้อ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา

คอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาบัญชี 
ข้อทีต่รงกับ มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ใน มคอ.1 

สาขาคอมพิวเตอร์ ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สำมำรถสืบค้น ตีควำม วิเครำะห์ข้อมูล และประเมินสำรสนเทศ จำกหลำย

แหล่ง เพ่ือใช้ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมสถำนกำรณ์แวดล้อม
ทำงธุรกิจ และกำรตัดสินใจอย่ำงเหมำะสมด้วยตนเอง 

(2) 

2. สำมำรถคิดค้นทำงเลือก วิเครำะห์ทำงเลือกและผลกระทบ จำกทำงเลือก
อย่ำงรอบด้ำน มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกท่ีสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ ท ำให้เกิดกำรได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 

- 

3. คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและเป็นระบบ สร้ำงสรรค์ และมีเหตุผล สำมำรถ
บูรณำกำรควำมรู้จำกสำขำวิชำชีพที่ศึกษำ และประสบกำรณ์เพ่ือใช้ในกำร
แก้ปัญหำทำงธุรกิจและสถำนกำรณ์ทั่วไป 

(1) 

4. สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำและควำม
ต้องกำร 

(3) 

5. สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และทักษะกับกำรแก้ไขปัญหำทำงคอมพิวเตอร์ได้
อย่ำงเหมำะสม 

(4) 

 
 4.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 4.3.2.1 กรณีศึกษำทำงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 4.3.2.2 กำรอภิปรำยกลุ่ม 
 4.3.2.3 ให้นักศึกษำมีโอกำสปฏิบัติจริง 

 4.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำนี้สำมำรถท ำได้โดยกำรออก

ข้อสอบที่ให้นักศึกษำแก้ปัญหำ อธิบำยแนวคิดของกำรแก้ปัญหำ และวิธีกำรแก้ปัญหำโดยกำรประยุกต์
ควำมรู้ที่เรียนมำ หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นกำรเลือกค ำตอบที่ถูกมำค ำตอบเดียวจำกกลุ่มค ำตอบที่ให้มำ ไม่
ควรมีค ำถำมเก่ียวกับนิยำมต่ำง ๆ 

 ประเมินตำมสภำพจริงจำกผลงำน และกำรปฏิบัติของนักศึกษำ เช่น ประเมินจำกกำร
น ำเสนอรำยงำนในชั้นเรียน กำรทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภำษณ์ เป็นต้น 
 4.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
 นักศึกษำต้องออกไปประกอบอำชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมำก่อน คน

ที่มำจำกสถำบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมำเป็นผู้บังคับบัญชำ หรือคนที่จะมำอยู่ใต้บังคับบัญชำ ควำมสำมำรถที่
จะปรับตัวให้เข้ำกับกลุ่มคนต่ำง ๆ เป็นเรื่องจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ดังนั้น นักศึกษำควรจะต้องมีส่วนช่วยและเอ้ือต่อ
กำรแก้ปัญหำในกลุ่มได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ไม่ว่ำจะเป็นผู้น ำหรือสมำชิกของกลุ่ม สำมำรถแสดงออกซึ่งภำวะ
ผู้น ำในสถำนกำรณ์ท่ีไม่ชัดเจน และต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในกำรแก้ปัญหำ มีควำมคิดริเริ่มในกำรวิเครำะห์
ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง
พัฒนำตนเองและอำชีพ 
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 นอกจำกนี้ นักศึกษำต้องมีควำมใฝ่รู้ มีควำมสำมำถในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำตนเองและอำชีพ สำมำรถคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถ
ประยุกต์ สำมำรถสรุปประเด็นปัญหำ และบูรณำกำรควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ สำมำรถช่วยและเอ้ือต่อกำร
แก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมบนพ้ืนฐำนของตนเองและของกลุ่ม เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของ
เทคโนโลยี ดังนั้นอำจำรย์ต้องสอดแทรกวิธีกำรที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่ำง ๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษำระหว่ำงที่
สอนวิชำ หรืออำจให้นักศึกษำไปเรียนวิชำทำงด้ำนสังคมศำสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่ำง ๆ ดังนี้ 

 

ข้อ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา

คอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาบัญชี 
ข้อทีต่รงกับ มาตรฐานผล

การเรียนรู้ใน มคอ.1 
สาขาคอมพิวเตอร์ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคำรพควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสำมำรถ
แก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถปรับตัวเชิงวิชำชีพได้ 

- 

2. มีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมริเริ่ม แสดงควำมคิดเห็นต่ำง และแสดง
ควำมคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ เอื้อต่อกำรแก้ไขปัญหำของทีม
สำมำรถใช้ควำมรู้ในศำสตร์มำช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมำะสม 

(3) 

3. มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน กำรมอบหมำยบทบำทหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกต่อ
เพ่ือนร่วมงำน ในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้งในบทบำทของผู้น ำ  
และในบทบำทของผู้ร่วมทีมท ำงำน 

(2) 

4. มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งของตนเองและทำงวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง 

(6) 

5. สำมำรถสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศกับกลุ่มคนหลำกหลำย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(1) 

6. มีควำมรับผิดชอบในกำรกระท ำของตนเองและรับผิดชอบงำนในกลุ่ม (4) 
7. สำมำรถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(5) 

 
4.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
 ใช้กำรสอนที่มีกำรก ำหนดกิจกรรมให้มีกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม กำรท ำงำนที่ต้องประสำนงำน

กับผู้อ่ืน ข้ำมหลักสูตร หรือต้องค้นคว้ำหำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบกำรณ์ โดยมี
ควำมคำดหวังในผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคลและควำมสำมำรถในกำรรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

 (1) สำมำรถท ำงำนกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี 
 (2) มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย 
 (3) สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี 
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 (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำนในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
 (5) มีภำวะผู้น ำ 
4.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
- คุณสมบัติต่ำง ๆ นี้สำมำรถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ 5.1, 5.2, และ 5.3 ได้ในระหว่ำง

กำรท ำกิจกรรรมร่วมกัน  
- ประเมินจำกพฤติกรรมและกำรแสดงออกของนักศึกษำในกำรน ำเสนอรำยงำนกลุ่มใน

ชั้นเรียน และสังเกตจำกพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ และควำมครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที่ได ้

 
 4.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษำสำมำรถศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในประเด็นปัญหำ สำมำรถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทำงสถิติหรือคณิตศำสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสมในกำรศึกษำค้นคว้ำ และเสนอแนะแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลควำมหมำย และ
น ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งในกำรพูด กำรเขียน 
สำมำรถเลือกใช้รูปแบบของกำรน ำเสนอท่ีเหมำะสมส ำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่ำงกันได้ 

นอกจำกนี้ นักศึกษำต้องมีควำมรู้ในสำระส ำคัญของศำสตร์ที่ศึกษำ มีควำมเชี่ยวชำญใน
วิชำชีพอย่ำงกว้ำงขวำงและเป็นระบบ สำมำรถเรียนรู้หลักกำรและทฤษฎีทำงสถิติ หรือคณิตศำสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเหมำะสม สำมำรถเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักกำรตำมศำสตร์ที่ศึกษำ และบูรณำกำรควำมรู้
ในสำขำวิชำชีพ สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล รวมทั้งมีทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร ภำษำ 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ สำมำรถเลือกใช้รูปแบบของกำร
น ำเสนอที่เหมำะสม เพ่ือพัฒนำตนเอง สังคม และชุมชน ดังนั้น นักศึกษำต้องมีทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศขั้นต่ ำ ดังนี้ 

 

ข้อ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา

คอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาบัญชี 
ข้อทีต่รงกับ 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ใน มคอ.1 

สาขาคอมพิวเตอร์ 
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1. สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถิติ กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ มำใช้ใน

กำรวิเครำะห์และตัดสินใจทำงธุรกิจ และชีวิตประจ ำวัน 
- 

2. สำมำรถสื่อสำรเพ่ืออธิบำย และสร้ำงควำมเข้ำใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อ
เทคนิควิธีกำร เครื่องมือสื่อสำรและเทคโนโลยีได้อย่ำงถูกต้อง ทั้งในรูปแบบ
กำรเขียนรำยงำนและกำรน ำเสนอด้วยวำจำที่เหมำะสมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสร้ำงสรรค์ 

(3) 
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ข้อ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา

คอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาบัญชี 
ข้อทีต่รงกับ 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ใน มคอ.1 

สาขาคอมพิวเตอร์ 
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3. สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่จ ำเป็นต่อกำรท ำธุรกิจได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- 

4. มีทักษะกำรใช้เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำนที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 

(1) 

5. สำมำรถแนะน ำประเด็นกำรแก้ปัญหำโดยใช้สำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์หรือ
กำรแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหำที่เกี่ยวข้องอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

(2) 

6. สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถน ำ
เทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(4) 

 
4.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรวิเครำะห์และกำรสื่อสำรนี้

อำจท ำได้ในระหว่ำงกำรสอน โดยอำจให้นักศึกษำแก้ปัญหำ วิเครำะห์ประสิทธิภำพของวิธีแก้ปัญหำ และให้
น ำเสนอแนวคิดของกำรแก้ปัญหำ ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพต่อนักศึกษำในชั้นเรียน อำจมีกำรวิ จำรณ์
ในเชิงวิชำกำรระหว่ำงอำจำรย์กับกลุ่มนักศึกษำ 

 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ให้นักศึกษำได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์จ ำลอง และ
สถำนกำรณ์เสมือนจริง และน ำเสนอกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม เรียนรู้เทคนิคกำรประยุกต์เทคโนโลยี
สำรสนเทศในหลำกหลำยสถำนกำรณ์ 

4.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.5.3.1 ประเมินจำกเทคนิคกำรน ำเสนอโดยใช้ทฤษฎี กำรเลือกใช้เครื่องมือทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือคณิตศำสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 

  4.5.3.2 ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรอธิบำย ถึงข้อจ ำกัด เหตุผลในกำรเลือกใช้
เครื่องมือต่ำงๆ กำรอภิปรำย กรณีศึกษำต่ำง ๆ ที่มีกำรน ำเสนอต่อชั้นเรียน 
 
 4.6  ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ 

4.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ 
 นักศึกษำแสดงออกถึงทักษะในกำรน ำควำมรู้มำบูรณำกำรกับกำรปฏิบัติได้อย่ำงต่อเนื่อง

และเที่ยงตรง มีทักษะในกำรคิด วิเครำะห์ กำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้มำแก้ไขปัญหำ เพ่ือพัฒนำตนเอง 
องค์กร ชุมชน และสังคม สำมำรถปรับตัวให้เข้ำสู่สังคมชีวิต สังคมกำรท ำงำน และสังคมข้ำมวัฒนธรรมได้
อย่ำงเหมำะสม 
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ข้อ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา

คอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาบัญชี 
ข้อทีต่รงกับ มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ใน มคอ.1 

สาขาคอมพิวเตอร์ ด้านทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ 
1. สำมำรถปฏิบัติงำนโดยน ำองค์ควำมรู้มำบูรณำกำรร่วมกับศำสตร์ที่ศึกษำ

ได้อย่ำงเหมำะสม 
- 

2. สำมำรถปฏิบัติงำนโดยใช้องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ในศำสตร์ที่ศึกษำ
มำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ 
น ำมำใช้แก้ไขปัญหำ ค้นคว้ำวิจัย ตลอดจนพัฒนำตนเอง ชุมชน และสังคม
ได้อย่ำงถูกต้อง 

- 

3. สำมำรถปรับตัวเข้ำสู่สังคมชีวิต สังคมกำรท ำงำน สังคมข้ำมวัฒนธรรมได้
อย่ำงเหมำะสม และมีควำมพอเพียงในกำรด ำเนินชีวิต 

- 

4. สำมำรถปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์อย่ำงเป็นระบบ 
แก้ปัญหำเชิงบูรณำกำรได้ด้วยกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำม อย่ำงมี
เหตุผล 

- 

5. สำมำรถปฏิบัติงำนโดยยึดถือแนวทำงควำมคิด วิเครำะห์ บนพื้นฐำนของ
ควำมเป็นไทย 

- 

 
4.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้

อย่างมืออาชีพ 
 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพได้อย่ำง

มืออำชีพนี้ อำจท ำได้ในระหว่ำงกำรสอน โดยอำจให้นักศึกษำได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์จ ำลอง หรือ
สถำนกำรณ์เสมือนจริง และให้น ำเสนอแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม 

 จัดให้นักศึกษำได้ฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำรจริงตำมหลักบูรณำกำรกำรเรียน
กำรสอนกับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning) 

4.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ 
 กลยุทธ์กำรประเมินในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะในกำรปฏิบัติงำนในวิชำชีพได้อย่ำง

มืออำชีพนี้ อำจท ำได้ดังนี้ 
 4.6.3.1  ผลงำนและกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำจำกกำรจ ำลองสถำนกำรณ์จริง และ

ควำมสำมำรถในกำรน ำเสนอแนวทำงแก้ปัญหำที่เหมำะสม 
 4.6.3.2  ผลกำรประเมินจำกกำรเข้ำฝึกประสบกำรณ์ในสถำนประกอบกำรจริงตำมหลัก

บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรท ำงำน (Work Integrated Learning) จำกสถำนประกอบกำร 
 4.6.3.3 กำรน ำเสนอผลงำน โครงงำน ที่ได้จำกสถำนกำรณ์จ ำลอง สถำนกำรณ์เสมือนจริง 

หรือกำรฝึกประสบกำรณ์จำกสถำนประกอบกำร โดยกำรเลือกใช้ภำษำ กำรสื่อสำรในบริบทต่ำง ๆ เพ่ือคิด
วิเครำะห์ แก้ไขปัญหำ อย่ำงเหมำะสม 
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5. สรุปรายการมาตรฐานผลการเรียนรู้ ส าหรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา 
5.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

(1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพทำงธุรกิจมีจิตส ำนึกสำธำรณะ
ตระหนักในคุณค่ำของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ไม่เอำรัดเอำเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและ
ผู้อื่น 

(2) มีควำมพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยำยำม ตรงต่อเวลำ รับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพ สังคมส่วนรวม 
และสิ่งแวดล้อม มีควำมส ำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม 

(3) มีควำมเคำรพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(4) มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและสำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้งและล ำดับควำมส ำคัญ 
(5) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรี

ของควำมเป็นมนุษย์ 
(6) สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

 
5.2 ด้านความรู้    

(1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร ทฤษฎี และกำรปฏิบัติที่ส ำคัญในเนื้อหำของสำขำวิชำที่ศึกษำ 
สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวิชำที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสม และ
พัฒนำควำมรู้ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

(2) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ควำมรู้ ทักษะ ในกำรวิเครำะห์
ปัญหำ เข้ำใจและอธิบำยควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่ศึกษำ รวมทั้งประยุกต์ควำมรู้ ทักษะ และ
สำมำรถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมำะสมกับกำรแก้ปัญหำและกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน 

(3) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญเกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรธุรกิจ ในด้ำนกำรวำงแผน กำรจัด
โครงสร้ำงองค์กำร กำรปฏิบัติกำร กำรควบคุมและผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนงำนให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

(4) มีควำมรู้เกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนบริหำรธุรกิจ รวมทั้งมีควำมเข้ำใจใน
สถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่ำงเท่ำทัน 

(5) สำมำรถวิเครำะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่ำง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตำมข้อก ำหนด 

(6) สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิวัฒนำกำรคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกำรน ำไปประยุกต์ 
(7) รู้ เข้ำใจ และสนใจพัฒนำควำมรู้ ควำมช ำนำญทำงคอมพิวเตอร์อย่ำงต่อเนื่อง 
(8) มีควำมรู้ในแนวกว้ำงของสำขำวิชำที่ศึกษำเพ่ือให้เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลง และ เข้ำใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(9) มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำและ/หรือกำรประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงำนได้จริง 
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5.3 ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) สำมำรถสืบค้น ตีควำม วิเครำะห์ข้อมูล และประเมินสำรสนเทศ จำกหลำยแหล่ง เพ่ือใช้ในกำรแก้ปัญหำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์ ตำมสถำนกำรณ์แวดล้อมทำงธุรกิจ และกำรตัดสินใจอย่ำงเหมำะสมด้วยตนเอง 
(2) สำมำรถคิดค้นทำงเลือก วิเครำะห์ทำงเลือกและผลกระทบ จำกทำงเลือกอย่ำงรอบด้ำน มีควำมสำมำรถใน

กำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ท ำให้เกิดกำรได้เปรียบทำงกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 
(3) คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและเป็นระบบ สร้ำงสรรค์ และมีเหตุผล สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้จำกสำขำวิชำชีพ

ที่ศึกษำ และประสบกำรณ์เพ่ือใช้ในกำรแก้ปัญหำทำงธุรกิจและสถำนกำรณ์ท่ัวไป 
(4) สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร 
(5) สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และทักษะกับกำรแก้ไขปัญหำทำงคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงเหมำะสม 

 
5.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(1) มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคำรพ
ควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถปรับตัวเชิงวิชำชีพได้ 

(2) มีควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมริเริ่ม แสดงควำมคิดเห็นต่ำง และแสดงควำมคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ เอ้ือต่อกำรแก้ไขปัญหำของทีม สำมำรถใช้ควำมรู้ในศำสตร์มำช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่
เหมำะสม 

(3) มีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำน กำรมอบหมำยบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ควำม
ช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกต่อเพ่ือนร่วมงำน ในกำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ทั้งในบทบำทของ
ผู้น ำ หรือในบทบำทของผู้ร่วมทีมท ำงำน 

(4) มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งของตนเองและทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
(5) สำมำรถสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศกับกลุ่มคนหลำกหลำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(6) มีควำมรับผิดชอบในกำรกระท ำของตนเองและรับผิดชอบงำนในกลุ่ม 
(7) สำมำรถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน

อย่ำงพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 
5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถิติ กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ มำใช้ในกำรวิเครำะห์และตัดสินใจทำง
ธุรกิจ และชีวิตประจ ำวัน 

(2) สำมำรถสื่อสำรเพ่ืออธิบำย และสร้ำงควำมเข้ำใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีกำร เครื่องมือสื่อสำรและ
เทคโนโลยีได้อย่ำงถูกต้อง ทั้งในรูปแบบกำรเขียนรำยงำนและกำรน ำเสนอด้วยวำจำที่เหมำะสมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์ 

(3) สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่จ ำเป็นต่อกำรท ำธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(4) มีทักษะกำรใช้เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(5) สำมำรถแนะน ำประเด็นกำรแก้ปัญหำโดยใช้สำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์หรือกำรแสดงสถิติประยุกต์ต่อ

ปัญหำที่เกี่ยวข้องอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
(6) สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถน ำเทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนกำรด ำเนินงำน

ของธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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5.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ 
(1) สำมำรถปฏิบัติงำนโดยน ำองค์ควำมรู้มำบูรณำกำรร่วมกับศำสตร์ที่ศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 
(2) สำมำรถปฏิบัติงำนโดยใช้องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ในศำสตร์ที่ศึกษำมำใช้เป็นแนวทำงในกำร

ด ำเนินงำนเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ น ำมำใช้แก้ไขปัญหำ ค้นคว้ำวิจัย ตลอดจนพัฒนำตนเอง 
ชุมชน และสังคมได้อย่ำงถูกต้อง 

(3) สำมำรถปรับตัวเข้ำสู่สังคมชีวิต สังคมกำรท ำงำน สังคมข้ำมวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสม และมีควำม
พอเพียงในกำรด ำเนินชีวิต 

(4) สำมำรถปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์อย่ำงเป็นระบบ แก้ปัญหำเชิงบูรณำกำรได้ด้วยกำรคิด
วิเครำะห์ สังเครำะห์ ตีควำม อย่ำงมีเหตุผล 

(5) สำมำรถปฏิบัติงำนโดยยึดถือแนวทำงควำมคิด วิเครำะห์ บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
รายวิชา พื้นฐานวิชาชีพ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน
ในวิชาชีพได้อยา่งมือ
อาชีพ (Hands-On) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
1 BACAC111 กำรบัญชีกำรเงิน                

2 BBABA201 องค์กำรและกำรจัดกำร                           

3 BBABA202 กำรจัดกำรผลิตและกำร
ปฏิบัติกำร 

                               

4 BBABA222 กำรจัดกระบวนกำรทำง
ธุรกิจ 

                                  

5 BBABA601 หลักกำรตลำด                                    

6 BBABA612 กำรจ ำลองทำงธุรกิจ                                 

7 BBACC101 กฎหมำยธุรกิจ                             

8 BBACC103 หลักเศรษฐศำสตร์                        

9 BBACC107 กำรเงินธุรกิจ                                

10 BBACC110 กำรตัดสินใจกำร
วิเครำะห์ธุรกจิเชิง
ปริมำณ 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
รายวิชา ชีพบังคับ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน
ในวิชาชีพได้อยา่งมือ
อาชีพ (Hands-On) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
1 BBACC114 เตรียมสหกิจและกำร

ฝึกงำนทำงธุรกิจ 
                                  

2 BBAIS901 ระบบสำรสนเทศใน
องค์กร 

                                      

3 BBAIS902 หลักกำรเขยีนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

                                      

4 BBAIS903 โครงสร้ำงข้อมูลและ
อัลกอริทึม 

                                      

5 BBAIS904 กำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

                                      

6 BBAIS905 กำรสร้ำงสื่อผสม                                       

7 BBAIS906 กำรออกแบบและ
พัฒนำเว็บไซต์ 

                                      

8 BBAIS907 กำรเขยีนโปรแกรมบนเวบ็                                       
9 BBAIS908 กำรสื่อสำรข้อมูลและ

เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 
                                      

10 BBAIS909 ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

                                      

11 BBAIS910 แนวคิดเกี่ยวกับระบบ
ฐำนข้อมูล 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายวิชา ชีพบังคับ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน
ในวิชาชีพได้อยา่งมือ
อาชีพ (Hands-On) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
12 BBAIS911 กำรวิเครำะหแ์ละ

ออกแบบระบบ
สำรสนเทศ 

                                      

13 BBAIS913 โครงงำนระบบ
สำรสนเทศทำงธุรกิจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 



121 
 

สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
รายวิชา ชีพเลือก  กลุ่มวิชา ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน
ในวิชาชีพได้อยา่งมือ
อาชีพ (Hands-On) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
1 BBACC115 สหกิจศึกษำทำง

บริหำรธุรกิจ 
                                     

2 BBACC116 กำรฝึกงำนทำง
บริหำรธุรกิจ 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
รายวิชา ชีพเลือก  กลุ่มวิชาเอก การจัดการสารสนเทศ 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน
ในวิชาชีพได้อยา่งมือ
อาชีพ (Hands-On) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
1 BBAIS101 กลยุทธ ์กำรจัดกำร 

และกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

                                      

2 BBAIS102 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้ำนระบบ
สำรสนเทศ 

                                      

3 BBAIS103 กำรวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรระบบ
สำรสนเทศ 

                                      

4 BBAIS104 กำรบริหำรโครงกำร
ระบบสำรสนเทศ 

                                      

5 BBAIS105 คลังข้อมูลและเหมือง
ข้อมูล 

                                      

6 BBAIS106 ระบบสนับสนุนกำร
ตัดสินใจและธุรกิจ
อัจฉริยะ 

                                      

7 BBAIS107 กำรค้นคืนสำรสนเทศ                                       
8 BBAIS108 ควำมมั่นคงของระบบ

สำรสนเทศ 
                                      

9 BBAIS109 ระบบฐำนข้อมูลขั้นสูง                                       
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายวิชา ชีพเลือก  กลุ่มวิชาเอก การจัดการสารสนเทศ 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน
ในวิชาชีพได้อยา่งมือ
อาชีพ (Hands-On) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
10 BBAIS110 เทคโนโลยีกำรจัดกำร

และวิเครำะห์ขอ้มูล
ขนำดใหญ ่

                                      

11 BBAIS111 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับกำร
จัดกำรสำรสนเทศ 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายวิชา ชีพเลือก  กลุ่มวิชาเอก การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน
ในวิชาชีพได้อยา่งมือ
อาชีพ (Hands-On) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
1 BBAIS201 กำรเขียนโปรแกรมแบบ

วิชวล 
                              

2 BBAIS202 กำรเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถ ุ

                               

3 BBAIS203 กำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

                            

4 BBAIS204 กำรพัฒนำโปรแกรม
กำรประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ 

                             

5 BBAIS205 กำรเขียนโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

                                      

6 BBAIS206 ปัญญำประดิษฐ์เบื้องต้น                             

7 BBAIS207 กำรพัฒนำโปรแกรม
ทำงฐำนข้อมูล 

                              

8 BBAIS208 กำรวิเครำะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ 

                               

9 BBAIS209 กำรทดสอบซอฟต์แวร ์                                 

10 BBAIS210 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                                   

11 BBAIS211 หัวข้อพิเศษเพื่อกำร
พัฒนำซอฟต์แวร ์
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายวิชา ชีพเลือก  กลุ่มวิชาเอก การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน
ในวิชาชีพได้อยา่งมือ
อาชีพ (Hands-On) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
12 BBAIS212 กำรเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุขั้นสูง 
                               

13 BBAIS213 เทคโนโลยีกำร
ประมวลผลแบบโมบำย 

                               

14 BBAIS214 นวัตกรรมกำรเขียน
โปรแกรม 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
รายวิชา ชีพเลือก  กลุ่มวิชา เลือกเสรี 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน
ในวิชาชีพได้อยา่งมือ
อาชีพ (Hands-On) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
1 BBAIS801 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ระบบสำรสนเทศ 
                                     

2 BBAIS802 กำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

                                     

3 BBAIS803 ระเบียบวธิีวิจยัทำงด้ำน
ระบบสำรสนเทศ 

                           

4 BBAIS804 ระบบอัจฉรยิะทำงธุรกิจ                      

5 BBAIS805 กำรอ่ำนและน ำเสนอ
เร่ืองที่เกี่ยวกับระบบ
สำรสนเทศ 

                                     

6 BBAIS806 กำรประยกุต์ใช้
คอมพิวเตอร์ใน
ส ำนักงำน 

                                    

7 BBAIS807 กำรประยกุต์ใช้
โปรแกรมตำรำงค ำนวณ
ขั้นสูง 

                                     

8 BBAIS808 โปรแกรมส ำเร็จส ำหรับ
จัดกำรฐำนข้อมูล 

                                     

9 BBAIS809 เทคโนโลยีกำรจัดกำร
ควำมรู้ 
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สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
รายวิชา ชีพเลือก  กลุ่มวิชา เลือกเสรี 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการปฏบิัตงิาน
ในวิชาชีพได้อยา่งมือ
อาชีพ (Hands-On) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
10 BBAIS810 เทคโนโลยีกำรบริหำร

ทรัพยำกรดว้ยระบบอี
อำร์พ ี

                                     

11 BBAIS811 กำรใช้โปรแกรม
ออกแบบภำพและเสียง 

                               

12 BBAIS812 กำรใช้โปรแกรมตัดต่อ
ภำพวิดิทัศน์ดิจิตอล 

                               

13 BBAIS813 ระบบจัดกำรเนื้อหำบน
เว็บไซต์ 

                                     

14 BBAIS814 กำรประกอบกำรธุรกิจ
ออนไลน์ 

                     

15 BBAIS815 กำรพัฒนำสื่อออนไลน์                                    

16 BBAIS816 พำณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์                                       
17 BBAIS817 เครือข่ำยสังคมออนไลน์

เพื่อธุรกิจ 
                                      

18 BBAIS818 กำรใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงกรำฟิกส์ 
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

1.1  การวัดผลการศึกษา 
    การวัดผลการศึกษา  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่า

ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังนี้ 

 
ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 

ผลการศึกษา 

ก        หรือ     A 
ข+      หรือ      B+ 
ข        หรือ     B 
ค+      หรือ      C+ 
ค        หรือ     C 
ง+       หรือ     D+ 
ง         หรือ    D 
ต        หรือ     F 
ถ        หรือ     W 
ม.ส.   หรือ       I 
พ.จ.   หรือ      S 
ม.จ.   หรือ      U 
ม.น.   หรือ     Au 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเย่ียม (Excellent) 

ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

1.2  ระยะเวลาการศึกษา    
   1.2.1 ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา  ส าเร็จได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 1.2.2  ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 7 ปีการศึกษา  ส าเร็จได้ไม่ก่อน  14  ภาคการศึกษาปกติ  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  12  ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนไม่เต็มเวลา 
 

2. ระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
    ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
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    การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอุดมศกึษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์

ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

   2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 

 2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการแบบส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

 2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

 2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

 2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา 

 2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนา
เองและวางขาย, (ข) จ านวนสิทธิบัตร, (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จ านวนกิจกรรมการกุศล
เพ่ือสังคมและประเทศชาติ, (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยต้อง

ศึกษารายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตร 
3.2  เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
3.3  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาชีพบังคับไม่ต่ ากว่า 2.00  
3.4  เป็นผู้ที่มีความประพฤติท่ีไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
3.5  ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่า งประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

   2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
  2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิชา 
  2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยค านึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนี้ 
 1.1 มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดย
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแล้ว 
 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่าง
น้อย 2 คน 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 
 1.4 มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

1.4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.4.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์ 

1.4.3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

1.4.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

1.4.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 
  
2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความส าคัญในหัวข้อต่อไปนี้ 
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 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัว
บ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจาก
ผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใช้แบบสอบถามกับผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้  

3.1.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครง
นักศึกษาโควตาประเภทต่างๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

3.1.2 คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการด าเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้ งจากมหาวิทยาลัย 
ก าหนดวิธีการ และรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่ง
โครงการส่วนใหญ่จะมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

3.1.2.1 สอบข้อเขียน ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการออกข้อสอบลักษณะต่างๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถ
คัดกรองผู้สมัครเพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบดังนี้ 

    - วิชาศึกษาท่ัวไป 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 

    - วิชาชีพเฉพาะสาขา 
 ในแต่ละโครงการอาจปรับเปลี่ยนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม 

3.1.2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ  
3.1.2.3 สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ 
3.1.2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 3.2.1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
 3.2.2 การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ส าหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC ต่ ากว่า 225 คะแนน) 
 3.2.3 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ STEM Education 

  3.2.4 การเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ 
3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการแก่

นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3.1  การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อาทิเช่น 

3.3.1.1 จัดโครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้พบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือแนะแนวการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 

3.3.1.2 จัดโครงการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานทางระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจเพ่ือก ากับ ติดตามและการน าเสนอโครงงานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

3.3.2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน อาทิเช่น 

3.3.2.1 จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และการใช้เทคโนโลยีโดยมี
ความร่วมมือกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.3.2.2 จัดโครงการฝึกอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยมีความร่วมมือกับศูนย์
ภาษา 

3.3.2.3 จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตและการท างานโดยมีความร่วมมือกับ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

3.3.2.4 จัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษาก่อนที่จะไปสหกิจศึกษาเพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาทิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

3.4.1  มีการส ารวจจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่
ศึกษาต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ 

3.4.2  มีการส ารวจข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา ในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย  

3.4.3  มีการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ร่วมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 
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4. อาจารย์ 
4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

4.1.1  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร มีการวางแผน
อัตราก าลังและการแต่งตั้งในแต่ละปีการศึกษา มีกลไกและข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

4.1.1.1 อาจารย์ภายในหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนขออัตราก าลังทดแทนอาจารย์ที่
ลาออกและร่วมกันก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของหลักสูตรและ มคอ.2 

4.1.1.2 หลักสูตรส่งรายละเอียด คุณสมบัติ ให้กับฝ่ายงานบริหารงานบุคคลของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์/กองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ด าเนินการในการ
รับสมัคร ก าหนดประกาศวันรับสมัคร วันสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศผล
การคัดเลือก 

4.1.1.3 กองบริหารงานบุคคลให้หลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์เพ่ือเป็นคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกอาจารย์และท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ 

4.1.1.4 กองบริหารงานบุคคลด าเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์ และน าผลการคัดเลือก
อาจารย์ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องท่างอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

4.1.1.5 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไปยังฝ่ายวิชาการของ
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เ พ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.1.1.6 ฝ่ายวิชาการของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์พิจารณาตรวจสอบและ
เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ
บริหารให้ความเห็นชอบก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาผ่านสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยตามล าดับ 

4.1.2 ระบบการบริหาร มีกลไกและข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
4.1.2.1 หลักสูตรจัดท าแผนการบริหารอาจารย์โดยประชุมร่วมกันถึงการจัดล าดับของ

อาจารย์ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและความก้าวหน้าในต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

4.1.2.2 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ที่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ให้แก่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และส่งต่อไปยังกองบริหารงานบุคคล 

4.1.2.3 หลักสูตรมีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการต่างๆ อาทิเช่น 
แผนพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ การท าต าแหน่งทางวิชาการ และการฝึก
ประสบการณ์ในสถานประกอบการณ ์

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์โดยมี
ความร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัย อาทิเช่น 

4.1.3.1 การส่งเสริมการท าต าแหน่งทางวิชาการ 
4.1.3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง

กับหลักสูตร ได้แก่  การลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การฝังตัวฝึก
ประสบการณ์ เป็นต้น 
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4.2  คุณภาพอาจารย์ 
4.2.1  ร้อยละ 20 ของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
4.2.2  ร้อยละ 60 ของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
4.2.3  ร้อยละ 20 ของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

4.3.1  มีการส ารวจจ านวนการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
4.3.2  มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร ในด้าน

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ในแต่ละปีการศึกษา 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

-  ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชามีการด าเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการ
ก ากับคุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
2. ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้เข้าวาระการประชุม เพ่ือหารือเกี่ยวกับแนว

ทางการพัฒนาหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร ในการออกแบบหลักสูตรและ
ก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
5.2.1 การก ากับระบบการจัดผู้สอน 

5.2.1.1 มีการพิจารณาก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้
ภาระงานสอนของอาจารย์ใกล้เคียงกัน โดยค านึงถึงความรู้ความสาทารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่
มอบหมายให้สอนในรายวิชานั้นๆ 

5.2.1.2 หากอาจารย์ผู้สอนมีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนต่ ากว่า 3.50 หรือมี
ข้อท้วงติงจากนักศึกษา ทางหลักสูตรจะเชิญอาจารย์ท่านนั้นมาชี้แจงและท า
ความเข้าใจเพื่อวางแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

5.2.1.3 หากผลการประเมินของนักศึกษาบางรายวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาถอนรายวิชา
หรือไม่ผ่านเกณฑ์จ านวนมาก จะต้องน ามาพิจารณาร่วมกันในหลักสูตรว่า
อาจารย์ยังเหมาะสมที่จะสอนในรายวิชานั้นหรือไม่รวมถึงการสังเกตุหรือ
สัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือน ามาพิจารณา 

5.2.1.4 หากรายวิชาใดท่ีต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอน จะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์
พิเศษเฉพาะรายวิชา 
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5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้ 
5.2.2.1 ในรายวิชาเดียวกันให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรด

ร่วมกันหรือใช้เกณฑ์เดียวกัน 
5.2.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษา 
5.2.2.3 มีกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา เช่น การจัดอบรมทักษะทาง

วิชาชีพที่ทันสมัย 
5.2.2.4 มีการสอนโดยการเน้นการปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาออกไปเรียนรู้หรือศึกษาจาก

กรณีศึกษาที่มีอยู่จริงเพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ 
5.2.2.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเปิดสอนรายวิชาตามความ

ถนัดของอาจารย์ หรือความต้องการของนักศึกษา หรือรายวิชาที่ทันสมัยต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 

5.2.2.6 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษาโดยให้ผ่าน
การพิจารณาจากอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาและคณะกรรมการของหลักสูตร 
ในกรณีที่นักศึกษาติดต่อแหล่งฝึกประสบการณ์ด้วยตัวเองหรือให้นักศึกษา
เลือกแหล่งฝึกประสบกรณ์จากฐานข้อมูลสถานประกอบการที่ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการของหลักสูตรแล้ว 

5.2.2.7 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องมีแผนการสอนแจกนักศึกษาและสอนให้
ตรงกับแผนการสอน 

5.3  การประเมินผู้เรียน 
มีกลไกการด าเนินงานให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้โดยวัดจากผลการเรียน คะแนนการสอบกลางภาค และ
คะแนนปลายภาครวมทั้งชี้แจงการตัดเกรดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับทราบ 

2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.3, 4, 5 และ 6) 

3. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีการจัดท าผลการด าเนินงานของหลักสูตร จากร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนั งสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการ
ด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
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เรียนรู้ มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี ้

6.1   การบริหารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา 

สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  6.2.1  ห้องเรียน มีดังนี้ 

6.2.1.1 ห้องบรรยายขนาด 40 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง 
6.2.2  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีดังนี้    

6.2.2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 
ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ 40 ชุด 
2 อุปกรณ์สลับสัญญาน 2 เครื่อง 
3 ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด 
4 เครื่องถ่ายทอดสัญญานภาพคอมพิวเตอร์ (Projector) 1 เครื่อง 

 

6.2.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ 40 ชุด 
2 อุปกรณ์สลับสัญญาน 2 เครื่อง 
3 ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด 
4 เครื่องถ่ายทอดสัญญานภาพคอมพิวเตอร์ (Projector) 1 เครื่อง 

 

6.2.2.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ 40 ชุด 
2 อุปกรณ์สลับสัญญาน 2 เครื่อง 
3 ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด 
4 เครื่องถ่ายทอดสัญญานภาพคอมพิวเตอร์ (Projector) 1 เครื่อง 

 

6.2.2.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 

ล าดับ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 40 ชุด 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง 
3 อุปกรณ์สลับสัญญาน 2 เครื่อง 
4 ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด 
5 เครื่องถ่ายทอดสัญญานภาพคอมพิวเตอร์ (Projector) 1 เครื่อง 

 



140 
 

6.2.3 ห้องสมุด 
         ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ซึ่งมีหนังสือ  ต าราเรียน  
วารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ข้อมูลจากห้องสมุดเม่ือ พฤษภาคม 2559) 
6.2.3.1 หนังสือและต าราเรียนภาษาไทย   67,453 เล่ม 
6.2.3.2 หนังสืออ้างอิงภาษาไทย    2,496 เล่ม 
6.2.3.3 หนังสือและต าราเรียนภาษาอังกฤษ     16,919 เล่ม 
6.2.3.4 หนังสืออ้างอิงอังกฤษ     18,303 เล่ม 
6.2.3.5 วิจัย       822 เล่ม 
6.2.3.6 วิทยานิพนธ์      251 เล่ม 
6.2.3.7 วารสาร      205 เล่ม 
6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย    9,285 เล่ม 
6.2.3.9 Electronic resources     1,127 เล่ม 
6.2.3.10 SET Corner     67 เล่ม 
6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น     4,187 เล่ม 
6.2.3.12 วารสารเย็บเล่ม     36 เล่ม 
6.2.3.13 วารสารบอกรับ     81 เล่ม 
6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL) 363 เล่ม 
6.2.3.15 E-book (IG Library)    18 เล่ม 
6.2.3.16 E-book (E-Library)    4,078 เล่ม 
6.2.3.17 E-Project      206 เล่ม 

          
  6.2.4 ฐานข้อมูล  

6.2.4.1 ACM Digital Library 
6.2.4.2 H.W Wilson 
6.2.4.3 IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 
6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.2.4.5 Web of Science 
6.2.4.6 SpringerLink – Journal 
6.2.4.7 American Chemical Society Journal (ACS) 
6.2.4.8 Academic Search Complete 
6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 
6.2.4.10 Computers & Applied Sciences Complete 
6.2.4.11 Education Research Complete 
6.2.4.12 Emerald Management (EM92) 
6.2.4.13 ScienceDirect 
6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 
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6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการ

ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่
จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาหรือบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ส าหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย  เพ่ือบริการหนังสือ 

ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์  เช่น 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิต ิเครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

รวมไปถึงการประสานงานกับส านักวิทยบริการ ในการพัฒนาระบบเครือข่ายให้ครอบคลุม
และพร้อมใช้งานในทุกที่ ทุกเวลาเพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน
การสอนได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ท าการสอน 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะ ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า

หอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสต          
ทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินงาน การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ทรัพยากร สื่อและ
ช่องทางการเรียนรู้ ท่ีเพียบพร้อมเพื่อ
สนับสนุนท้ังการศึกษาในห้องเรียน 
นอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรูด้้วย
ตนเอง อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรยีนมัลติมีเดีย ท่ีมีความ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
การสอน การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้าง
สื่อส าหรับการทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มี เครื่องมือทันสมยัและ
เป็นเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัต ิสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายอินเทอร์เนตและ
พื้นที่ท่ีนักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง 
หาความรูเ้พิ่มเตมิได้ด้วยตนเองด้วย
จ านวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมดุให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ ทั้งห้องสมดุทางกายภาพและ
ทางระบบเสมือน 

- จัดท าสถิติจ านวนห้องเรียนและ
จ านวนช่ัวโมงการใช้งานต่อจ านวน
นักศึกษา  
- จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนท่ี
มีการฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
- สถิติของจ านวนหนังสือต ารา และ สื่อ
ดิจิทัล ท่ีมีให้บริการ และสถิติ การใช้
งานหนังสือต ารา สื่อดิจิทัล 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของนัก ศึกษา
ต่อการให้บริการทรัพยากรเพื่อการ
เรียนรู้และการปฏิบตัิการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key performance indicator) 
 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ถ้ามี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ 3 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

บบ  
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 คณะกรรมการหลักสูตร ก าหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา และ
ให้ผู้ประสานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไป จากนั้นให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการต่อไป 
  1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน การประเมินทักษะดังกล่าว

สามารถท าได้ดังนี้ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ส ารวจข้อมูลจากสัมฤทธิผลของบัณฑิตและแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 
2.1   นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม ่
2.2   ผู้ใช้บัณฑิต 
2.3   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.4   อาจารย์ผู้สอน 
2.5   กรรมการบริหารหลักสูตร 
2.6  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพิวเตอร์ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  เก็บรวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากผลการประเมินของนักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ โดยประธานหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือ

เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 
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ภาคผนวก 
ก. เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร        
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
ค. รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา   
ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชา  หลักสูตรเดิม  กับหลักสูตรปรับปรุง    
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร       

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
ซ. ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชา

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ญ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาใน มคอ.1 สาขา คอมพิวเตอร์กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ก 
เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
ปัจจุบันระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบที่มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศ และการ

จัดการ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น  โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งภาคการผลิต การบริการ การเงิน การคลังทั้งภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก 
และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการสารสนเทศ และเผยแพร่สารสนเทศที่มีประโยชน์นั้นเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานและการด าเนินงานขององค์กร สร้างนวัตกรรม เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล  ซ่ึง
เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันของผู้คนในทุกเพศทุกวัย ท าให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ เข้า
มามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันสามารถเข้าถึงผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ในทุกระดับและหลากหลายรูปแบบ  

ระบบสารสนเทศ เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศที่มีประโยชน์โดยมีคนเข้ามามีส่วนส าคัญที่
จะก่อให้เกิดการน าสารสนเทศไปใช้ ด้วยการจัดการสารสนเทศที่ดีอย่างมีแบบแผนจนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ในสังคมสารสนเทศในปัจจุบัน และมีบทบาทส าคัญในการน าพาสังคมสารสนเทศนี้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
และเกิดการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น นอกจากนี้ สารสนเทศยังเป็นรากฐานส าคัญที่
จ าเป็นในการด ารงอยู่และสืบทอดค่านิยม ทัศนคติ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของ
ประเทศชาติ ที่จะน าไปสู่ความภาคภูมิใจ ความมั่นคง และความสามัคคีของคนในชาติ 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนี้ ให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ  โครงสร้างและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน 17  จังหวัดภาคเหนือ  และเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้  ความเข้าใจ    ทั้งทางด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ  มีทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่เพียงพอแก่การท างาน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  
โดยเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติการที่มีความซื่อสัตย์  อดทน  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
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ภาคผนวก  ข 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ.2560 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ.2561 
ปรัชญา ปรัชญา 
ผลิตบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถด้ าน
บริหารธุรกิจและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ที่ควบคู่
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสร้างสรรค์สังคมไทยให้
ยั่งยืน 

ผลิตบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและบูรณา
การด้านบริหารธุรกิจและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพและสร้างสรรค์
สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ สาขา

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ สาขา

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
2. เ พ่ื อ ส ร้ า ง บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม ร อ บ รู้  มี

ความสามารถด้านวิชาชีพทางด้านระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. เ พ่ื อ ส ร้ า ง บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม ร อ บ รู้  มี
ความสามารถด้านวิชาชีพทางด้านระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ 

3. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ 

4. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาของคนใน
ท้องถิ่นให้สูงขึ้น 

4. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาของคนใน
ท้องถิ่นให้สูงขึ้น 

5. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการ
จัดการศึกษา 

5. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการ
จัดการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดความสอดคล้อง  ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิต
รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของโลก  โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ  ทั้งที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน  การด าเนินงานทางธุรกิจ  และใน
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยหน่วยงานรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิต  รองรับความต้องการในงานด้าน
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการต่าง ๆ  โดยเน้นให้บัณฑิตมีทักษะด้าน
ปฏิบัติการ  คิดเป็น ท าเป็น  และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งผลที่คาดจะว่า
ได้รับคือ  ท าให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และพัฒนาด้านการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ  ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรแต่ละข้อดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้าน

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

BACAC111 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
BBABA201 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
BBABA202 การจัดการการผลติและการปฏิบตัิการ 3(3-0-6) 
BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
BBABA601 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
BBABA612 การจ าลองทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
BBACC101 กฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6) 
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
BBACC107 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
BBACC110 การตัดสินใจทางธุรกิจเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
   

2. เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้  
มีความสามารถด้านวชิาชีพ 
ทางด้านระบบสารสนเทศทางธรุกิจ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
BBAIS907 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
BBAIS911 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
BBAIS901 ระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6) 
BBAIS908 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
BBAIS913 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 3(0-6-3) 
BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
BBAIS905 การสร้างสื่อผสม 3(2-2-5) 
BBAIS906 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์ 3(2-2-5) 
BBAIS909 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
BBAIS906 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์ 3(2-2-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
 BBAIS906 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์ 3(2-2-5) 

BBAIS909 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
BBAIS910 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
BBACC114 เตรียมสหกจิศึกษาและการฝึกงานทาง

บริหารธรุกิจ 
1(0-2-1) 

BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 6(0-40-0) 
BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 3(0-40-0) 
   
กลุ่มวิชาเอก การจัดการสารสนเทศ 
BBAIS101 กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
3(3-0-6) 

BBAIS102 นวัตกรรมและเทคโนโลยดี้านระบบ
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

BBAIS103 การวิเคราะห์ความต้องการระบบ
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

BBAIS104 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
BBAIS105 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
BBAIS106 ระบบสนบัสนนุการตัดสินใจและธุรกิจ

อัจฉรยิะ 
3(2-2-5) 

BBAIS107 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
BBAIS108 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
BBAIS109 ระบบฐานข้อมลูขั้นสูง 3(2-2-5) 
BBAIS110 เทคโนโลยีการจดัการและวเิคราะห์ข้อมูล

ขนาดใหญ ่
3(2-2-5) 

BBAIS111 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจดัการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
   
กลุ่มวิชาเอก การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 
BBAIS201 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 
BBAIS202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
BBAIS203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขัน้สูง 3(2-2-5) 
BBAIS204 การพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลแบบ

กลุ่มเมฆ 
3(2-2-5) 

BBAIS205 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือ่นที่ 3(2-2-5) 
BBAIS206 ปัญญาประดิษฐเ์บื้องต้น 3(2-2-5) 
BBAIS207 การพัฒนาโปรแกรมทางฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
BBAIS208 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
BBAIS209 การทดสอบซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
BBAIS210 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
รายวิชา 

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
 BBAIS211 หัวข้อพิเศษเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 

BBAIS212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุข้ันสูง 3(2-2-5) 
BBAIS213 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย 3(2-2-5) 
BBAIS214 นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
   

3. เพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้
คู่คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกสาธารณะ 

BBACC101 กฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6) 
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมปิัญญาใน

การด าเนินชีวิต 
3(3-0-6) 

   
4. เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา

ของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น 
BBAIS801 หลักเบื้องต้นเกีย่วกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
BBAIS802 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
BBAIS803 ระเบียบวิธีวิจยัทางด้านระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
BBAIS804 ระบบอัจฉรยิะทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
BBAIS805 การอ่านและน าเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศ 
3(3-0-6) 

BBAIS806 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
ส านักงาน 

3(2-2-5) 

BBAIS807 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางค านวณขั้นสูง 3(2-2-5) 
BBAIS808 โปรแกรมส าเร็จส าหรบัจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
BBAIS809 เทคโนโลยีการจดัการความรู ้ 3(2-2-5) 
BBAIS810 เทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรดว้ยระบบ

อีอาร์พี 
3(2-2-5) 

BBAIS811 การใช้โปรแกรมออกแบบภาพและเสียง 3(2-2-5) 
BBAIS812 การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพวีดิทัศน์ดิจิตอล 3(2-2-5) 
   

5. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยด้านการจัด
การศึกษา 

GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
GEBIN101 กระบวนการคดิและการแก้ปญัหา   3(3-0-6) 
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 
GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัยและ 
การสร้างนวัตกรรม 

3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขั้นต  า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั วไป 30 30 30 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    
   1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ    
   1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ    
   1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

 30 30 

   1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

   

    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 103 103 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี  30 30 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  37 37 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  36 36 
    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
    

รวม 120 139 139 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 139 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 139 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
พ.ศ.2560 

 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
พ.ศ.2561 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์          
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 

ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
3(3-0-6) GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 

ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต 
3(3-0-6) 

GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

กฎหมาย 
3(3-0-6) GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ

กฎหมาย 
3(3-0-6) 

GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและ 

การท างาน 
3(3-0-6) GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและ 

การท างาน 
3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถติิใน

ชีวิตประจ าวัน 
3(3-0-6) GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถติิใน

ชีวิตประจ าวัน 
3(3-0-6) 

GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6) 

GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิง
วิทยาศาสตร ์

3(3-0-6) GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิง
วิทยาศาสตร ์

3(3-0-6) 

GEBSC104  การสร้างกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรม 

3(3-0-6) GEBSC104  การสร้างกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อท างานวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน 
3(3-0-6) GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน 
3(3-0-6) 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพ 
3(3-0-6) GEBLC104 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพ 
3(3-0-6) 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการ
น าเสนอ 

3(3-0-6) GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการ
น าเสนอ 

3(3-0-6) 

GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
GEBLC204 ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) GEBLC204 ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6) 
GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6) 
4. กลุ่มวิชาสขุภาพ  4. กลุ่มวิชาสขุภาพ  
GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) GEBHT102 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 
GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
5. กลุ่มวิชาบูรณาการ  5. กลุ่มวิชาบูรณาการ  
GEBIN101 กระบวนการคดิและการแก้ปญัหา   3(3-0-6) GEBIN101 กระบวนการคดิและการแก้ปญัหา   3(3-0-6) 
GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะ 103 หมวดวิชาเฉพาะ 103 
1. วิชาแกนทางบริหารธุรกิจ 30 1. วิชาแกนทางบริหารธุรกิจ 30 
BACAC111 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) BACAC111 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
BBABA201 องค์กรและการจัดการ 3(3-0-6) BBABA201 องค์กรและการจัดการ 3(3-0-6) 
BBABA202 การจัดการผลิตและปฏบิัติการ 3(3-0-6) BBABA202 การจัดการผลิตและปฏบิัติการ 3(3-0-6) 
BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ 3(2-2-5) BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
BBABA601 หลักการตลาด 3(3-0-6) BBABA601 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
BBABA612 การจ าลองทางธุรกิจ 3(2-2-5) BBABA612 การจ าลองทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
BBACC101 กฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6) BBACC101 กฎหมายธรุกิจ 3(3-0-6) 
BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) BBACC103 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3(3-0-6) 
BBACC107 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) BBACC107 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
BBACC110 การตัดสินใจธุรกิจเชิงปริมาณ 3(3-0-6) BBACC110 การตัดสินใจธุรกิจเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
2. วิชาชีพบังคับ  2. วิชาชีพบังคับ 37 
BBACC114 เตรียมสหกจิศึกษาและการฝึกงาน

ทางบริหารธุรกิจ 
1(0-2-1) BBACC114 เตรียมสหกจิศึกษาและการฝึกงาน

ทางบริหารธุรกิจ 
1(0-2-1) 

BBAIS901 ระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6) BBAIS901 ระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6) 
BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
BBAIS906 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์ 3(2-2-5) BBAIS906 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์ 3(2-2-5) 
BBAIS907 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) BBAIS907 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
BBAIS908 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์
3(2-2-5) BBAIS908 

การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

3(2-2-5) 

BBAIS910 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) BBAIS910 แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมลู 3(2-2-5) 
BBAIS911 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สารสนเทศ 
3(2-2-5) BBAIS911 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

BBAIS913 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(0-6-3) BBAIS913 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(0-6-3) 
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3.  วิชาชีพเลือก  3.  วิชาชีพเลือก 36 
BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 6(0-40-0) BBACC115 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 6(0-40-0) 
BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 3(0-40-0) BBACC116 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 3(0-40-0) 
3.1 กลุ่มวิชาเอก การจัดการสารสนเทศ  3.1 กลุ่มวิชาเอก การจัดการสารสนเทศ  
BBAIS101 กลยุทธ์ การจัดการ และการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
3(3-0-6) BBAIS101 กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ 
3(3-0-6) 

BBAIS102 นวัตกรรมและเทคโนโลยดี้าน
ระบบสารสนเทศ 

3(3-0-6) BBAIS102 นวัตกรรมและเทคโนโลยดี้านระบบ
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

BBAIS103 การวิเคราะห์ความต้องการระบบ
สารสนเทศ 

3(3-0-6) BBAIS103 การวิเคราะห์ความต้องการระบบ
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

BBAIS104 การบริหารโครงการระบบ
สารสนเทศ 

3(3-0-6) BBAIS104 การบริหารโครงการระบบ
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

BBAIS105 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) BBAIS105 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
BBAIS106 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจและ

ธุรกิจอัจฉริยะ 
3(2-2-5) BBAIS106 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจและ

ธุรกิจอัจฉริยะ 
3(2-2-5) 

BBAIS107 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) BBAIS107 การค้นคืนสารสนเทศ 3(2-2-5) 
BBAIS108 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) BBAIS108 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
BBAIS109 ระบบฐานข้อมลูขั้นสูง 3(2-2-5) BBAIS109 ระบบฐานข้อมลูขั้นสูง 3(2-2-5) 
BBAIS110 เทคโนโลยีการจดัการและ

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่
3(2-2-5) BBAIS110 เทคโนโลยีการจดัการและวเิคราะห์

ข้อมูลขนาดใหญ ่
3(2-2-5) 

BBAIS111 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจดัการ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) BBAIS111 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจดัการ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

3.2 กลุ่มวิชาเอก พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ  3.2 กลุ่มวิชาเอก พัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ  
BBAIS201 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) BBAIS201 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 
BBAIS202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) BBAIS202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
BBAIS203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) BBAIS203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 
BBAIS204 การพัฒนาโปรแกรมการ

ประมวลผลแบบกลุม่เมฆ 
3(2-2-5) BBAIS204 การพัฒนาโปรแกรมการประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆ 
3(2-2-5) 

BBAIS205 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

3(2-2-5) BBAIS205 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

3(2-2-5) 

BBAIS206 ปัญญาประดิษฐเ์บื้องต้น 3(2-2-5) BBAIS206 ปัญญาประดิษฐเ์บื้องต้น 3(2-2-5) 
BBAIS207 การพัฒนาโปรแกรมทาง

ฐานข้อมูล 
3(2-2-5) BBAIS207 

การพัฒนาโปรแกรมทางฐานข้อมลู 
3(2-2-5) 

BBAIS208 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) BBAIS208 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
BBAIS209 การทดสอบซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) BBAIS209 การทดสอบซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
BBAIS210 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) BBAIS210 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
BBAIS211 หัวข้อพิเศษเพื่อการพัฒนา

ซอฟต์แวร ์
3(2-2-5) BBAIS211 หัวข้อพิเศษเพื่อการพัฒนา

ซอฟต์แวร ์
3(2-2-5) 

BBAIS212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุข้ันสูง 3(2-2-5) BBAIS212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุข้ันสูง 3(2-2-5) 
BBAIS213 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย 3(2-2-5) BBAIS213 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย 3(2-2-5) 
BBAIS214 นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) BBAIS214 นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
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3.3 กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3.3 กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
BBAIS801 หลักเบื้องต้นเกีย่วกับระบบ

สารสนเทศ 
3(3-0-6) BBAIS801 หลักเบื้องต้นเกีย่วกับระบบ

สารสนเทศ 
3(3-0-6) 

BBAIS802 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) BBAIS802 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 
BBAIS803 ระเบียบวิธีวิจยัทางด้านระบบ

สารสนเทศ 
3(2-2-5) BBAIS803 ระเบียบวิธีวิจยัทางด้านระบบ

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

BBAIS804 ระบบอัจฉรยิะทางธุรกิจ 3(2-2-5) BBAIS804 ระบบอัจฉรยิะทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
BBAIS805 การอ่านและน าเสนอเรื่องที่

เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
3(3-0-6) BBAIS805 การอ่านและน าเสนอเรื่องที่

เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
3(3-0-6) 

BBAIS806 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานส านักงาน 

3(2-2-5) BBAIS806 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานส านักงาน 

3(2-2-5) 

BBAIS807 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตาราง
ค านวณขั้นสูง 

3(2-2-5) BBAIS807 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตาราง
ค านวณขั้นสูง 

3(2-2-5) 

BBAIS808 โปรแกรมส าเร็จส าหรบัจัดการ
ฐานข้อมูล 

3(2-2-5) BBAIS808 โปรแกรมส าเร็จส าหรบัจัดการ
ฐานข้อมูล 

3(2-2-5) 

BBAIS809 เทคโนโลยีการจดัการความรู ้ 3(2-2-5) BBAIS809 เทคโนโลยีการจดัการความรู ้ 3(2-2-5) 
BBAIS810 เทคโนโลยีการบริหารทรัพยากร

ด้วยระบบอีอาร์พ ี
3(2-2-5) BBAIS810 เทคโนโลยีการบริหารทรัพยากร

ด้วยระบบอีอาร์พ ี
3(2-2-5) 

BBAIS811 การใช้โปรแกรมออกแบบภาพและ
เสียง 

3(2-2-5) BBAIS811 การใช้โปรแกรมออกแบบภาพและ
เสียง 

3(2-2-5) 

BBAIS812 การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพวีดิทัศน์
ดิจิตอล 

3(2-2-5) BBAIS812 การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพวีดิทัศน์
ดิจิตอล 

3(2-2-5) 

BBAIS813 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต ์ 3(2-2-5) BBAIS813 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต ์ 3(2-2-5) 
BBAIS814 การประกอบการธุรกิจออนไลน ์ 3(3-0-6) BBAIS814 การประกอบการธุรกิจออนไลน ์ 3(3-0-6) 
BBAIS815 การพัฒนาสื่อออนไลน ์ 3(2-2-5) BBAIS815 การพัฒนาสื่อออนไลน ์ 3(2-2-5) 
BBAIS816 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) BBAIS816 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
BBAIS817 เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) BBAIS817 เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) 
BBAIS818 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

กราฟิกส ์
3(2-2-5) BBAIS818 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

กราฟิกส ์
3(2-2-5) 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
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1.4 นางสุรีนาฏ มะโนลา   กรรมการ 
1.5 ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง   กรรมการ 
1.6 นางสาวพรรณธิภา เพชรบุญมี  กรรมการ 
1.7 นางนมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย  กรรมการ 
1.8 นางสาวกฤตาพร พัชระสุภา  กรรมการ 
1.9 นายณัฐวุฒิ ปั้นรูป   กรรมการ 
1.10 นายนิติศักดิ์ เจริญรูป   กรรมการ 
1.11 นางปาริชาติ อ านวยพรเลิศ  กรรมการ 
1.12 นายปรีชา พลชัย   กรรมการ 
1.13 นางกมลลักษณ์ ชัยดี   กรรมการ 
1.14 นางสาวกิ่งกาญจน ์ปวนสุรนิทร ์  กรรมการ 
1.15 ผศ.นราวิชญ์ ความหมั่น   กรรมการ 
1.16 นายวิษณุ ช้างเนียม   กรรมการ 
1.17 นางสาวคนึงนุช สารอินจักร  กรรมการ 
1.18 นางสาวสุขุมาล ตั้วสกุล   กรรมการ 
1.19 นายธิติวัฒน์ ตาค า   กรรมการ 
1.20 นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ  กรรมการ 
1.21 นางอารยา นุ่มนิ่ม   กรรมการ 
1.22 นางสาวปฏิกมล โพธิคามบ ารุง  กรรมการ 
1.23 นายมรกต ทองพรหม   กรรมการ 
1.24 นายนนท์ แสนประสิทธิ์   กรรมการ 
1.25 ผศ.นงนุช พรหมวีระไชย   กรรมการ 
1.26 นางเมตตา ตาละลักษณ์   กรรมการ 
1.27 นายอนันต์ มงคลเกียรติชัย  กรรมการ 
1.28 นายคฑาวุธ แก้วบรรจง   กรรมการ 
1.29 นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง  กรรมการ 
1.30 ผศ.ดร.ชัชฏาพร ปุกแก้ว   กรรมการและเลขานุการ  
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2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  (ตามรายช่ือที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ) 

2.1 ด้านวิชาการ 
1) รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2.2 ด้านวิชาชีพ 

1) นายทัศนัย เหมือนเสน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   
บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม 

2.3 ด้านวิชาผู้ใช้บัณฑิต 
1) นายอาทิตย์ ฉิมพลีวัฒน์  ผู้จัดการฝ่ายบริการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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lPl!l~1;j'IJfll1a'lIrn1ui'1I'l.11 .;,t'JtJ~.afJ,j~t1mmi;t1tJ1ntJlYlflt 104 lnVfl'lnHflft~1\1"" 

nl'~"flVl'tfl1n.RtllqJ1Jl; ''''iJml~'H2J1:ullii~;f\l 
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11 1 •• 
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,yail~ft'l..l~'t111fU.l1UfJmfll1111:l~'.il'l1'-l,:jf11:1n lll'Ul 
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ภาคผนวก ซ 
ค าสั่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ 088/2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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Ihti~FltlJ::U1'\o11'i~"in'!~la::ft ~\lfll i'lfl {
 
~~11~~1~VL~Riulav"il~U~A~~1UUl
 

~ oc;;~ct"<t'~
 

Li(J~ llri~yf~l'\tlJ::n"l"nJn1'i'l'TflIU1~~n~91'iUn,1"i~"ii'hl'UtlJoil91
 
('i::\MI1'iiiltlb¥lfl1'11~q'in'J)
 

(Viantllll"i\l~\J\ll-3 VI.fI. 'f!d:'bo) Flru::\J;~m~,n'JLUl::flil1JAlftLlli
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VUL l!lltd:'l!l '~fllm-u\I«n\1\l\'i~~fl~11nuuf1i'l(\~1i1l'iJ1~m~l1tu\Jm'lPin':n ltl~o ,uull1ulu 1Il~~tJL~!J'l~flmhd'l'ufl1'i 
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GJ. l.nvlhllVi ~"~91~ tJ,::ljltJf11-:ilJn1'i 

iD. t~I'l,V!rr~1tJ tmnnll f1'.i"i1Jfn'j 

m, U'lmVrn \1<nnJ\l'll1'Uuvi f1'mjf)1'j 

oc. 'ln~q~\Jl{) lJt1lJal m'i3Jfn'S 

<t. r·H'1.1'j'jUlYf'i	 Vi~ti4 rrnurm 
b,	 Ul~aTU'fi'ifLJ6fl1 m'IJ"i'ltyn m'i1Jf11'i
 

...~ "'" #' ""
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mo. tJ1vij91~n#' l'i)1{jJ~U f)7'llJf11'i
 

(S)til, \.l14th~'lJl~ Dl'U1VYj'l~~i'l n'i'i1lfl'1"S
 
(;lV, 'UlttPhn Yfn-an fl'i'ilJrn'i
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติ และผลงานวิชาการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางชัชฎาพร  ปุกแก้ว  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Ph.D. 
(International 

Program) 

Information 
Management 

2558 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการ 

2546 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 2539 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืน 

 เจริญศักดิ์ วางวงศ์ และชัชฎาพร ปุกแก้ว. (2558). “การออกแบบจัดการการเรียนรู้
ส าหรับเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่”. สหวิทยาการ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน: การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย ประจ าปี 2558 , 23-24 มีนาคม 2558. เชียงราย: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, หน้า 247-250. 
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 Pukkaew, C.  (2015) .  “ Instrutor and Student Attitude on Using Mobile Device in 
Education.  In J.  Yaeram, V.  Limkaisang, & A.  Hasook ( Eds. ) ” , Green 
Innovation for a Better Life: Proceeding of the 6th Rajamagala University of 
Technology International Conference, 1- 3 September 2015, 
Nakhonratchasima: Rajamangala University of Technology Isan, pp. 90-98. 

6.2  บทความ 
 ไม่มี 
 
6.3 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน ระดับปริญญาตรี     19     ปี  

 ชื่อวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล 
 ชื่อวิชา หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
 ชื่อวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษ 

   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                              (นางชัชฎาพร  ปุกแก้ว) 
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ล าดับที่ 2 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางหฤทัย   อาษากิจ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2547 
5.3 ปริญญาตรี วิทยาลัยโยนก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2538 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ไม่มี 
 

6.2  บทความ 
 หฤทัย  อาษากิจ. (2560). การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงิน ส าหรับการ

เสนอขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – 
ธันวาคม 2560. หน้า 1-9.  

 หฤทัย  อาษากิจ. (2558). “การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือแนะน าเส้นทาง
การออกนิเทศงานสหกิจศึกษาและการประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา”. วารสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 
11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558), หน้า 1-6. 
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี     22      ปี  

 ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศในองค์กร 
 ชื่อวิชา  โปรแกรมส าเร็จรูป 1 
 ชื่อวิชา  โปรแกรมส าเร็จรูป 2 
 ชื่อวิชา การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 
 ชื่อวิชา การค้นคืนระบบสารสนเทศ 

    
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                                (นางหฤทัย  อาษากิจ) 
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  ล าดับที่ 3 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นายนพณัฐ วรรณภีร์  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2553 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา 
บธ.บ. การตลาด 2550 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืน 

นพณัฐ  วรรณภีร์  และทศพร  ศรีเทศ. (2560). “การพัฒนาระบบสารสนเทศ ส าหรับ
คลีนิคทันตกรรมโดยใช้วิธีการออกแบบที่สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมบน
อุปกรณ์ ที่แตกต่างกัน กรณีศึกษา คลินิกทันตกรรมไวท์สไมล์”. การประชุม
วิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ประจ าปี 2560, 26-27 กรกฎาคม 2560. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, หน้า 390-402. 
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6.2  บทความ 
นพณัฐ  วรรณภีร์, ภัทรพงศ์ เจริญรวีโรจน์, พรภวิษย์ บุญอินเขียว. (2560). “สื่อมัลติมีเดีย 3 

มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพ่ือการศึกษางานสถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหา
อินทร์”. วารสารงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 3         
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ประจ าปี 2560. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา, หน้า 42-43. 

  
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี     7     ปี  

 ชื่อวิชา ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 
 ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
 ชื่อวิชา การใช้โปรแกรมส าเร็จรปูทางกราฟิกส์ 
 ชื่อวิชา การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
 ชื่อวิชา การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 
 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 

    
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                                (นายนพณัฐ วรรณภีร์) 
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  ล าดับที่ 4 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางสาววรรณพร  ทีเก่ง  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจา้คุณทหารลาดกระบัง 

ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2557 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2548 
5.3 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บธ.ม บริหารธุรกิจ 2542 
5.4 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 2537 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนๆ 

 Teekeng, W. , and Unkaw, P.  (2017) .  “A New Hybrid Model of PSO and DE 
Algorithm for Data Classification.  International Conference on 
Software Engineering” , Artificial Intelligence, Networking and 
Parallel/Distributed Computing, IEEE international conference, (SNPD 
2017) 18th. June 26 – 28, 2017, pp.47 – 51. 

 
 Teekeng, W. , Thammano, A. , Unkaw, P. , and Kiatwuthiamorn, J.  ( 2015) . 

Enhanced Particle Swarm Optimization for flexible job- shop 
scheduling problem.  International Symposium on Artificial Life and 
Robotics (AROB2015) 20th. January 21 – 23, 2015, pp. 480 – 484. 

http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/t/Thammano:Arit
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 วรรณพร  ทีเก่ง และ พรคิด อ้ันขาว. (2559). “การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบองค์กร
อัจฉริยะ”. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล (EENET2016). ครั้งที ่8. 25 - 27 พฤษภาคม 2559. หน้า 473 – 476. 

 จิราพร เกียรติวุฒิอมร, วรรณพร ทีเก่ง และ พัชรวดี พูลส าราญ. (2559). “การประยุกต์ใช้
จีเนติกอัลกอริทึมส าหรับการจัดหมวดหมู่ข้อมูล”. การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (EENET2016). ครั้งที่ 8. 25 - 
27 พฤษภาคม 2559, หน้า 469 – 472. 

 
6.2  บทความ 

 Teekeng, W. , Thammano, A. , Unkaw, P. , and Kiatwuthiamorn, J.  (2016) , “A 
new algorithm for flexible job- shop scheduling problem based on 
particle swarm optimization” .  Int. J of Artificial Life and Robotics, 
Volume: 21 Issue: 1, pp. 18-23. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี     22     ปี  

 ชื่อวิชา ปัญญาประดิษฐ์ 
 ชื่อวิชา คลังข้อมูล 
 ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

    
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
                                                           
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                              (นางสาววรรณพร  ทีเก่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dblp.uni-trier.de/pers/hd/t/Thammano:Arit
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  ล าดับที่ 5 
 
 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นายธีรภพ แสงศรี  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2553 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2549 

 
6. ประวัติการท างาน 

ล าดับ สถานประกอบการ ปีที่เข้า ปีที่ออก ต าแหน่ง 
1 บริษัท Venda Software Development จ ากัด 21 สิงหาคม 2549 30 เมษายน 2553 นักพัฒนาเว็บไซต ์

2 บริษัท CM Nice Solution จ ากดั 1 มิถุนายน 2555 30 ธันวาคม 2556 
พนักงานท่ีปรึกษา

โครงการ 
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   7.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ไม่มี 
 

7.2  บทความวิชาการ 
ธีรภพ แสงศรี. (2558). “การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหัวทุ่ง ต าบล

เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ”. วารสารราชมงคลล้านนา. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2558, หน้าที่ 11 – 30. 

ธีรภพ แสงศรี และ ภฤศภณ ใชยลังกา. (2559). “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการคลินิกบ้านท่าต้นกวาว อ.สารภี จ.เชียงใหม่”. วารสารราชมงคลล้านนา. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2559, หน้าที่ 28 – 42. 

 
7.3 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
 
8.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     8.1  ประสบการณ์การสอน 
            8.1.1  ระดับปริญญาตรี     3     ปี  

 ชื่อวิชา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  
 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

    
8.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                                  (นายธีรภพ แสงศรี) 
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ล าดับที่ 6 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล นายนรินทร์  จิวิตัน   
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   
4. สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก     
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2554 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2550 

 
6. ประวัติการท างาน 
ล าดับ สถานประกอบการ ปีท่ีเข้า ปีท่ีออก ต าแหน่ง 

1 บริษัท C.I.B.S Co. Ltd. 1 เม.ย. 2550 31 มิ.ย. 2556 Programmmer 
Leader 

 
7. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   7.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนๆ 

นรินทร์  จิวิตัน. (2559). “การพัฒนาระบบควบคุมและบริหารจัดการร้านอินเทอร์เน็ต
ระยะไกล กรณีศึกษาร้าน N’ Cafe Internet and Game”. โครงการการประชุม
วิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2. 3 กุมภาพันธ์ 2559,
หน้า 474 – 483 
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7.2  บทความ 
ไม่มี 

7.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
 

8.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     8.1  ประสบการณ์การสอน 
            8.1.1  ระดับปริญญาตรี….4….ปี  

 ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ชื่อวิชา การวิเคราห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
 ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศในองค์กร 
 ชื่อวิชา หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 
 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
 ชื่อวิชา คลังข้อมูล 

8.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

           (นายนรินทร์  จิวิตัน) 
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  ล าดับที่ 7 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางสุรีนาฎ  มะโนลา 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
2551 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บธ.บ. การจัดการทั่วไป 2547 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนๆ 

 สุรีนาฎ  มะโนลา และทศพร  ไชยประคอง. (2557). “การเรียนรู้แบบบูรณาการวิชา
โครงการวิจัยระดับปริญญาตรีสู่ชุมชน”. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  ระดับชาติ   ครั้ งที่   1.  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์. วันที่ 5 – 6 กันยายน 2557, หน้า 306-319.   

 ทศพร  ไชยประคองและ สุรีนาฎ  มะโนลา. (2557).  “ความต้องการทางการเงินและ
แหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอ
มือบ้านสบเตี๊ยะ  อ าเภอจอมทอง   จังหวัดเชียงใหม่”. การประชุมวิชาการทาง
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ  ครั้งที่  1. คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์. วันที่ 5 – 6 กันยายน 2557, หน้า 347-360.   
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 สุรีนาฎ  มะโนลา , ธนันธร  ค ามี และพีรวิชญ์  ไหวยะ. (2559). “การพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง (ฐาปนี ตีนจกล้านนา) บ้านสันติสุข  
อ าเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่”. การประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ ระดับชาติ  ครั้งที่  2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์. วันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 558 - 568.   

 Thodsaporn Chaiprakong, Sureenat  Manola. (2015). “The Financial 
Demands and Funds to Support Community Enterprise in Cotton  
Products, Case Study : The Cotton Hands Weaving Groups at Sobtia 
Tambon Sobtia Chomthong, ChiangMai Thailand”. SIBR-
DINRRU Proceedings of   Interdisciplinary  Business & Economics 
Research; 2015 July 2nd-3rd, Osaka Japan; 2015.  p. 195-204. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี  7  ปี  

 ชื่อวิชา  การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ 
 ชื่อวิชา  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ชื่อวิชา  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
 ชื่อวิชา  Accounting Software Applications 
 ชื่อวิชา  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
 ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม      
 ชื่อวิชา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ    

 
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
  
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                              (นางสุรีนาฎ  มะโนลา ) 
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  ล ำดับที่ 1 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
------------------------------------------------------------------ 

1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สำขำวิชำ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นายนิติศักดิ์ เจริญรูป  
3. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติกำรศึกษำ  

ระดับกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ 
สำขำวิชำ พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปร.ด. วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ 2553 

5.2 ปริญญาโท 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2546 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 2539 
 
6. ผลงำนทำงวิชำกำร  

6.1 งำนวิจัย (ผลงำนวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
ไม่มี 

 6.2  บทควำมวิจัย/บทควำมวิชำกำร 
นิติศักดิ์ เจริญรูป. (2560). “การประยุกต์ใช้ความเป็นจริงเสริมเพ่ือน าเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

: กรณีศึกษาวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย”. วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎล าปาง. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2560), หน้า 13-30. 

6.3 หนังสือ / เอกสำรทำงวิชำกำร 
ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี  9  ปี  

 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
 ชื่อวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
 ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ  
 ชื่อวิชา หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท - ปี 
    
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                              (นายนิติศักดิ์  เจริญรูป) 
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  ล าดับที่ 2 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางปาริชาติ  อ านวยพรเลิศ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
วท.ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

และสารสนเทศ 
2549 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 2539 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนๆ 

ปาริชาติ อ านวยพรเลิศ, บุญญรัตน์ อ่ าสุรา, และภานุสรณ์ หน่อแก้ว. (2560). “ระบบแจ้งซ่อม
บ ารุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย”. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. สุรินทร์:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560. หน้า 802-810 

ปาริชาติ อ านวยพรเลิศ, และปรียาวัลย์  เลี้ยงอยู่. (2561). “ระบบจัดการโรงสีข้าว กรณีศึกษา: 
โรงสีข้าว ป.เจริญกิจ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา”. วารสารสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2560 “นวัตกรรม
การวิจัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน”. ตาก:วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น. วันที่                
25 พฤษภาคม 2561.  หน้า 547-555 

6.2  บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

ไม่มี 
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6.3 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

.  
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี  9  ปี   

 ชื่อวิชา ระบบจัดการฐานข้อมูล 
 ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ชื่อวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ชื่อวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในส านักงาน 
 ชื่อวิชา โปรแกรมส าเร็จ 1 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท - ปี 
    
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                            (นางปาริชาติ  อ านวยพรเลิศ)  
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  ล าดับที่ 3 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางสาวบุญญรัตน์ อ่ าสุรา 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ 
วท.ม สถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2555 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

บธ.บ. ระบบสารสนเทศ 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 
   6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนๆ 

ปาริชาติ อ านวยพรเลิศ, บุญญรัตน์ อ่ าสุรา, และภานุสรณ์ หน่อแก้ว. (2560). “ระบบแจ้งซ่อม 
บ ารุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย”. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560. หน้า 802-810 

6.2  บทความ 
 ไม่มี 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี  2  ปี  

 ชื่อวิชา หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
 ชื่อวิชา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางกราฟิกส์ 
 ชื่อวิชา เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 
 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 ชื่อวิชา หัวข้อพิเศษ 
 ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 
 ชื่อวิชา การสร้างสื่อผสม 
 ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

            7.1.2  ระดับปริญญาโท    ปี     
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                              (นางสาวบุญญรัตน์ อ่ าสุรา) 
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  ล าดับที่ 4 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางกมลลักษณ์  ชัยดี  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดการ 
2555 

5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

บธ.บ. ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ 

2549 

 
6. ผลงานทางวิชาการ 

6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ไม่มี 
6.2  บทความ 

กมลลักษณ์  ชัยดี และคณะ. (2559).  “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับสื่อการท่องเที่ยวบนแอน
ดรอยด์” วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 ประจ าเดือน พฤษภาคม - 
กันยายน 2559. หน้า 29-44. 

กมลลักษณ์  ชัยดี และคณะ. (2559). “การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อสอบ การสอบออนไลน์ 
และการประเมินผลการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559. หน้า 26-35. 

กมลลักษณ์  ชัยดี และคณะ.  (2558). “การพัฒนาระบบจัดการคลังข้อสอบและการวิเคราะห์
ข้อสอบปรนัยผ่านอินเทอร์เน็ต” วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 ประจ าเดือน 
กันยายน – ธันวาคม 2558. หน้า 51-66 
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 - 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี  10  ปี  

 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
 ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 
 ชื่อวิชา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
 ชื่อวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานส านักงาน 
 ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 
 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจออนไลน์ 
 ชื่อวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

            7.1.2  ระดับปริญญาโท    ปี  
 ไม่มี 

    
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
 
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                              (นางกมลลักษณ์  ชัยดี) 
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  ล ำดับที่ 5 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
------------------------------------------------------------------ 

1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สำขำวิชำ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
2. ชื่อ – สกุล                    นายปรีชา พลชัย 
3. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติกำรศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำ  สถำบันกำรศึกษำ  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ  สำขำวิชำ พ.ศ. 
5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

และสารสนเทศ 
2547 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บธ.บ. ธุรกิจศึกษา-
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

2539 

6. ผลงำนทำงวิชำกำร  
   6.1 งำนวิจัย(ผลงำนวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนๆ 

ปรีชา  พลชัย. (2560). “การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลธนาคารนักเรียน กรณีศึกษา: โรงเรียน
บ้านฝั่งตี้น อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย”. การประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”. วันที่ 25 
– 26 ธันวาคม 2560. หน้า 529-538. 

   6.2  บทควำม 
 ไม่มี 

   6.3 หนังสือ / เอกสำรทำงวิชำกำร 
 ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี  21  ปี  

 ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
 ชื่อวิชา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจออนไลท์ 
 ชื่อวิชา ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 
  

            7.1.2  ระดับปริญญาโท - ปี 
     - 
 
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
             - 
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                                   (นายปรีชา  พลชัย) 
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  ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางอารยา  นุ่มนิ่ม  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2548 

5.3 ปริญญาตรี วิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บธ.บ.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2537 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนๆ 

 ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ,  อารยา นุ่มนิ่ม. (2559). “การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง 
พลังงาน”. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 3 (The 3nd 
Conference on Research and Creative Innovations) .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. วันที่ 15 – 16 กันยายน 2559, หน้า 1207-1209. 

 
6.2  บทความ 
 ไม่มี 
  
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี     12    ปี  

 ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศในองค์กร 
 ชื่อวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการบริหาร 
 ชื่อวิชา พาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ 
 ชื่อวิชา การจัดการความรู้ 
 ชื่อวิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
 ชื่อวิชา โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

 
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  ไม่มี  
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                                    (นางอารยา  นุ่มนิ่ม) 
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  ล าดับที่ 2 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางสาวลัดดาวัลย์  หวังเจริญ  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
2548 

5.3 ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บธ.บ.  ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร์ 2539 
 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนๆ 

 ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ,  อารยา นุ่มนิ่ม. (2559). “การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง 
พลังงาน”. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 3 (The 3nd 
Conference on Research and Creative Innovations) .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. วันที่ 15 – 16 กันยายน 2559, หน้า 1207-1209. 

 
6.2  บทความ 

ไม่มี 
 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี  12  ปี  

 ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
 ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ชื่อวิชา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
 ชื่อวิชา การสร้างแอนิเมชั่น 2 มิติและ 3 มิติ 
 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ชื่อวิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
 ชื่อวิชา การจัดการความรู้ 
 ชื่อวิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
 ชื่อวิชา โครงงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

    
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  ไม่มี  
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                            (นางสาวลัดดาวัลย์  หวังเจริญ ) 
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  ล าดับที่ 3 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2548 
5.3 ปริญญาตรี วิทยาลัยภาคกลาง บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2542 

 
6. ผลงานทางวิชาการ  
   6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนๆ 

 คัชรินทร์ ทองฟักและฐิติพงศ์ สิงค ามุง. (2560). “ระบบคัดกรองโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังยาง อ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก”. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ระดับชาติ ครั้งที่ 9. วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์. หน้าที่ 747-754. 

 คัชรินทร์ ทองฟักและเมธัส บุตรดาวงค์. (2559). “ระบบฐานข้อมูลสัณฐานวิทยากล้วยไม้
รองเท้านารี”. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับชาติ 
ครั้งที ่8. วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 
กรุงเทพมหานคร. หน้าที่ 123-124. 
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 คัชรินทร์ ทองฟักและธัญชนก ชัยพิศ. (2559). “ระบบฐานข้อมูลค าศัพท์ทางด้านภาษา
ของชนเผ่าม้ง”. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับชาติ ครั้งที่ 
8. วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 
กรุงเทพมหานคร. หน้าที่ 121-122.  

 คัชรินทร์ ทองฟัก วาสนา สิงห์ดวงและธัญชนก ชัยพิศ. (2559). “การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ภาษาอังกฤษ-ไทย 
ไทย-อังกฤษ”. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระดับชาติ ครั้งที่ 
8. วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. 
กรุงเทพมหานคร. หน้าที่ 119-120. 

  
6.2  บทความ 

ไม่มี 
 

6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี  9  ปี  

 ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ชื่อวิชา การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ชื่อวิชา จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ 
 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสื่อประสม 
 ชื่อวิชา โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 
 ชื่อวิชา การสร้างสื่อผสม 
 ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 

    
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  ไม่มี  
 
 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                             (นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก) 
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  ล าดับที่ 4 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นายชัยวัฒน์ สมศรี 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การจัดการ 
2554 

5.3 ปริญญาตรี วิทยาลัยโยนก บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2537 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
ไม่มี 

 
 6.2  บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

ชัยวัฒน์ สมศรี, บงกชกร หงส์สาม, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ . (2560). “อิทธิพลของกลยุทธ์
ธุรกิจ นวัตกรรม การมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบในการ
แข่งขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดล าปาง”. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2560), หน้า 161 - 173. 

 
6.3 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี   14  ปี  

 วิชา การเชียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 วิชา ระบบสารสนเทศในองค์กร 
 วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 วิชา การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล  
 วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
 วิชา หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
            7.1.2  ระดับปริญญาโท   ปี 
 
        7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                               (นายชัยวัฒน์ สมศรี) 
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  ล าดับที่ 5 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร       บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
2. ชื่อ – สกุล                    นางสาวพัชญ์สิตา เหลี่ยมทองค า 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สังกัด                            คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก - - - - 
5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2560 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2552 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

6.1 งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
ปฏิกมล โพธิคามบ ารุง, กานต์ธีรา โพธิ์ปาน, สวรรยา หาญวงษา, ธนพงศ์ นิตยประภา, พัชญ์สิตา 

เหลี่ยมทองค า, ไอลดา ดุลสุจริต และอาภรณ์ นากุ. (2560). “สือการเรียนรู้ออนไลน์
การท าลูกประคบสมุนไพรเพ่ือการจ าหน่าย”. การประชุมวิชาการสุนันทาวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชาติ ครั้ งที่  1. กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560. หน้า 81 – 91. 

 6.2  บทความวิจัย/บทความวิชาการ 
ไม่มี 

 
6.3 หนังสือ / เอกสารทางวิชาการ 

 ไม่มี 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี   14  ปี  

 วิชา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
 วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง  

 
            7.1.2  ระดับปริญญาโท   ปี 
 
        7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 
                                                                          (นางสาวพัชญ์สิตา เหลี่ยมทองค า) 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาใน มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ กับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

1.  องค์ความรู้ที่จ าเป็นในสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือระบบสารสนเทศทางธรุกิจ 
 อ้างถึง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2552 (มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์) ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552 ได้ระบุถึงแนวทางในการจัด
ขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์ไว้ดังนี้ 

“แนวทางในการจัดขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์จะพิจารณามุมมองหลายมิติ              
เพ่ือความครบถ้วนทั้งด้านทฤษฎีและการประยุกต์ โดยสามารถน าเสนอกรอบการจัดขอบเขตองค์ความรู้
ของสาขาคอมพิวเตอร์ออกเป็น 5 ด้านหลัก คือ ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ืองานประยุกต์ เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ และ
ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตาม The Association for 
Computing Machinery (ACM) , The Association for Information Systems (AIS)  แ ล ะ  The 
Institute of Electrical and Electronics Engineer – Computer Society ( IEEE-CS) ขอบเขตองค์
ความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 สาขาวิชา สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 ขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์ 5 สาขาวิชา (มคอ. 1, หน้า 3)” 

 
 
 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
เป็นหนึ่งใน 5 สาขาวิชาหลัก ๆ ของสาขาคอมพิวเตอร์ นั่นคือ สาขาวิชาล าดับที่ (5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (Business Computer : BC) หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System : 
BIS) (มคอ.1, หน้า 2)  
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 จากรูปที่ 1 ขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนั้น มีร้อยละของขอบเขต
ของเนื้อหาจากมากไปน้อยตามล าดับดังนี้ ประเด็นด้านฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานประยุกต์ 
และประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ ดังนั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 จึงได้ปรับปรุงองค์ความรู้ (Body of Knowledge) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2552 ตาม
มาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตร์ IEEE และ ACM มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (มอค. 1 สาขาคอมพิวเตอร์, 
หน้า 32-33) 

1)  พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information 
Technology Fundamentals) ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ระบบดิจิตอล องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร 
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ และจริยธรรมและ
สังคมไซเบอร์ เป็นต้น 

2)  การเขียนโปรแกรม (Computer Programming) ประกอบด้วยองความรู้เกี่ยวกับ หลักส าคัญ
เกี่ยวกับโปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือท างานบนระบบต่าง ๆ และการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์            
เป็นต้น 

3)  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structures and Algorithms) ประกอบด้วยองค์
ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างข้อมูล การเรียงล าดับข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการประยุกต์โครงสร้างข้อมูล
เพ่ือแก้ปัญหาในธุรกิจ เป็นต้น 

4)  การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ (Web Programming) ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
ภาษามาตรฐานของเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อม
ของเว็บแอพพลิเคชัน การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกก้ีและการสร้างเว็บที่
เก็บสถานะ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล และข้อค านึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน เป็นต้น 

5)  ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับ หลักส าคัญของ
ระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติของฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล 
ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบฐานข้อมูล ความมั่นคงของฐานข้อมูล และการดูแลระบบฐานข้อมูล เป็นต้น 

6)  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) ประกอบด้วย
องค์ความรู้เกี่ยวกับ พื้นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์การและการจัดการ บทบาท
ของระบบสารสนเทศในองค์การ กลยุทธ์การน าระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและ
เหมืองข้อมูล เป็นต้น 

7)  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) ประกอบด้วยองค์
ความรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์
ความต้องการ แผนภาพแสดงแบบจ าลอง เอกสารความต้องการ การออกแบบระบบ การสร้างซอฟต์แวร์
ต้นแบบ เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ และการน าเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ เป็นต้น 

8)  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด
และองค์ประกอบของระบบเครือข่าย มาตรฐานแบบจ าลองโอเอสไอ โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย โพรโท
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คอลและสื่อสัญญาณ ระบบเครือข่ายระดับและประเภทต่าง ๆ การจัดการเครือข่าย และภัยคุกคามและ
การจัดการความม่ันคงของเครือข่าย เป็นต้น 

9)  ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ (Information System Security) ประกอบด้วยองค์
ความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของภัยคุกคามและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงของระบบ 
การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ และการจัดการและการบริการด้านความม่ันคง เป็นต้น 

10)  โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ (Business Computer Project) เป็นโครงงานที่ใช้
ความรู้รวบยอดจากที่ได้เรียนมา และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือศึกษาความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบ
และจัดสร้างระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ น าเสนอ และจัดท าเอกสารทางเทคนิค โดยใช้กรณีตัวอย่าง 

11)  ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software Usage Skill) เป็นองค์
ความรู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ศึกษามีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางธุรกิจหรือประยุกต์
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทั่วไป เป็นเครื่องมือในงานธุรกิจแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสม โดยแทรกการสาธิตการ
ใช้ซอฟต์แวร์อยู่ในภาคบรรยาย และ/หรือ ด าเนินการปฏิบัติในภาคปฏิบัติของวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
วิชาเอกของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ทั้งนี้ เนื้อหาสาระส าคัญทั้ง 11 ข้อ ได้ถูกระบุขอบเขตองค์ความรู้ของสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจทั้ง 5 ด้านไว้แล้วดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระส าคัญ (ไม่ใช่ชื่อวิชา) ของสาขาคอมพิวเตอร์  
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กับขอบเขต 5 ด้าน (บางส่วน) (มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์, หน้า 35-36) 
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1 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      
2 การเขียนโปรแกรม      
3 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม      
4 การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ      
5 ระบบฐานข้อมูล      
6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      
7 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      
8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์      
9 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ      
10 โครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ      
11 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์      
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2.  ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้ใน มคอ.1 สาขาคอมพิวเตอร์ กับรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

รายวิชา 
องค์ความรู้ (ตาม มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  กลุ่มวิชาแกนทางด้านบริหารธุรกิจ (เฉพาะรายวิชาของสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 
BBABA612 การจ าลองทางธุรกิจ             
BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ            
2.  กลุ่มวิขาชีพบังคับ 
BBAIS901 ระบบสารสนเทศในองค์กร            
BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
           

BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม 

           

BBAIS904 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

           

BBAIS905 การสร้างสื่อผสม            
BBAIS906 การออกแบบและพัฒนา

เว็บไซต์ 
           

BBAIS907 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ            
BBAIS908 การสื่อสารข้อมูลและ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
           

BBAIS909 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 

           

BBAIS910 แนวคิดเก่ียวกับระบบ
ฐานข้อมูล 

           

BBAIS911 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ 

           

BBAIS913 โครงงานระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

           

3.  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
3.1 กลุ่มวิชาเอก การจัดการสารสนเทศ 
BBAIS101 กลยุทธ์ การจัดการ และการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 
           

BBAIS102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
ระบบสารสนเทศ            
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รายวิชา 
องค์ความรู้ (ตาม มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
BBAIS103 การวิเคราะห์ความต้องการ

ระบบสารสนเทศ 
           

BBAIS104 การบริหารโครงการระบบ
สารสนเทศ 

           

BBAIS105 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล            
BBAIS106 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

และธุรกิจอัจฉริยะ 
           

BBAIS107 การค้นคืนสารสนเทศ            
BBAIS108 ความมั่นคงของระบบ

สารสนเทศ 
           

BBAIS109 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง            
BBAIS110 เทคโนโลยีการจัดการและ

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
           

BBAIS111 หวัข้อพิเศษเกี่ยวกับการ
จัดการสารสนเทศ 

           

3.2 กลุ่มวิชาเอก การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 
BBAIS201 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล            
BBAIS202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ            
BBAIS203 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
           

BBAIS204 การพัฒนาโปรแกรมการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

           

BBAIS205 การเขียนโปรแกรมบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

           

BBAIS206 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น            
BBAIS207 การพัฒนาโปรแกรมทาง

ฐานข้อมูล 
           

BBAIS208 การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถ ุ

           

BBAIS209 การทดสอบซอฟต์แวร์            
BBAIS210 วิศวกรรมซอฟต์แวร์            
BBAIS211 หัวข้อพิเศษเพ่ือการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ 
           

BBAIS212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้น
สูง 

           



235 
 

รายวิชา 
องค์ความรู้ (ตาม มคอ. 1 สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
BBAIS213 เทคโนโลยีการประมวลผล

แบบโมบาย 
           

BBAIS214 นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม            
 

จากตารางข้างต้น น ามาสรุปกลุ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ทั้ง 11 องค์ความรู้ ส าหรับ
วิชาเฉพาะด้านในประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ เทคโนโลยีและ
วิธีการทางซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ ส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพ่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรใน 
มคอ. 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดังนี้ 

 
1) กลุ่มวิชาเอก การจัดการสารสนเทศ 

 BC 
(มคอ.1, 
หน้า 10) 

วิชาเอก 
การจัดการ
สารสนเทศ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 103 
 วิชาแกน 30 30 

- ประเด็นทางด้านบริหารธุรกิจ 
BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ 
BBABA612 การจ าลองทางธุรกิจ 

 30 

 วิชาเฉพาะด้าน 42 66 
- ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

15 
ไม่น้อยกว่า
21 หน่วยกิต 

BBAIS901 ระบบสารสนเทศในองค์กร 
BBAIS911 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
BBAIS913 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
BBAIS101 กลยุทธ์ การจัดการ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
BBAIS103 การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ 
BBAIS104 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 
BBAIS108 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
BBAIS111 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ 
              (ส าหรับ นศ. ฝึกงาน) 

 

 

- เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 24 
BBAIS905 การสร้างสื่อผสม 
BBAIS910 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 
BBAIS102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศ 
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 BC 

(มคอ.1, 
หน้า 10) 

วิชาเอก 
การจัดการ
สารสนเทศ 

BBAIS105 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 
BBAIS106 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ 
BBAIS107 การค้นคืนสารสนเทศ 
BBAIS109 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
BBAIS110 เทคโนโลยีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

- เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 15 
BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
BBAIS906 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
BBAIS907 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

  

- โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 6 
BBAIS908 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
BBAIS909 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

  

 วิชาเลือก   
 ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)   

- เตรียมสหกิจและฝึกงาน 1 1 
- ฝึกงาน หรือ 0 - 3 0 - 3 
- สหกิจศึกษา 6 - 9 6 - 9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
รวม 120 139 
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2) กลุ่มวิชาเอก การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ 
 BC 

(มคอ.1, 
หน้า 10) 

วิชาเอก 
การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 103 
 วิชาแกน 30 30 

- ประเด็นด้านบริหารธุรกิจ 
BBABA222 การจัดกระบวนการทางธุรกิจ 
BBABA612 การจ าลองทางธุรกิจ 

 
30 

 วิชาเฉพาะด้าน 42 66 
- ประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15 ไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต 
BBAIS901 ระบบสารสนเทศในองค์กร 
BBAIS911 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
BBAIS913 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
BBAIS208 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
BBAIS211 หัวข้อพิเศษเพ่ือการพัฒนาซอฟต์แวร์  
              (ส าหรับ นศ.ฝึกงาน) 

 

 

- เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 12 
BBAIS905 การสร้างสื่อผสม 
BBAIS910 แนวคิดเก่ียวกับระบบฐานข้อมูล 
BBAIS206 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น 
BBAIS207 การพัฒนาโปรแกรมทางฐานข้อมูล 

  

- เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 9 36* 
BBAIS902 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
BBAIS903 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
BBAIS904 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
BBAIS906 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
BBAIS907 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
BBAIS201 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 
BBAIS202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
BBAIS203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
BBAIS204 การพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
BBAIS205 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
BBAIS209 การทดสอบซอฟต์แวร์ 
BBAIS210 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
BBAIS212 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุข้ันสูง 
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 BC 

(มคอ.1, 
หน้า 10) 

วิชาเอก 
การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

BBAIS213 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย 
BBAIS214 นวัตกรรมการเขียนโปรแกรม 

- โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 6 
BBAIS908 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
BBAIS909 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

  

 วิชาเลือก   
 ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)   

- เตรียมสหกิจและฝึกงาน 1 1 
- ฝึกงาน หรือ 0 - 3 0 - 3 
- สหกิจศึกษา 6 - 9 6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
รวม 120 139 

*  ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเอกที่มีรหัส BBAIS2XX ไม่น้อยกว่า 7 วิชา 
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	09_หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
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