รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Business Administration Program
in Information System
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
ชื่อยอ (ไทย) :
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Bachelor of Business Administration (Information System)
ชื่อยอ (อังกฤษ) :
B.B.A. (Information System)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
141 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปน ภาษาไทย
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2556
สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2556
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศในปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักพัฒนาซอฟตแวร (Software Developer)
8.2 นักวิเคราะหและพัฒนาระบบงาน (System Analyst)
8.3 นักบริหารระบบฐานขอมูล (Database Administrator)
8.4 นักออกแบบระบบฐานขอมูล (Database Designer)
8.5 ผูสนับสนุนดานระบบ (System Support Officer)
8.6 ผูสนับสนุนดานเทคนิค (Technical Support Officer)
8.7 พนักงานในหนวยงานดานระบบสารสนเทศ
8.8 ผูสอนในดานระบบสารสนเทศ
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9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
9.1 นายณรงคฤทธิ์ ธีระเวช ตําแหนง อาจารย
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร), 2548 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
9.2 นางสาวศิริรัตน ชํานาญรบ ตําแหนง ผูชว ยศาสตราจารย
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร), 2547 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
9.3 นายพงศกร หิรัญโรจน ตําแหนง อาจารย
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ), 2537
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
9.4 นางสาวอารีย มยังพงษ ตําแหนง อาจารย
ค.อ.ม. (ธุรกิจอุตสาหกรรม), 2542
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
9.5 นายปยพันธ สุวรรณเวช ตําแหนง อาจารย
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 2554 เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันการคาในประเทศตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ประเทศ และระหวางประเทศ
ไดถูกแนวทางการคาเสรี ซึ่งเปนการคาที่ไรขอบเขตพรมแดนระหวางประเทศ ดังตัวอยางที่เกิด
เขตการคาเสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีขึ้นอยางมากมายหลายแหงในโลกและเปนแนวโนมที่จะตอง
เกิ ด และขยายตั ว ขึ้ น ในทั่ ว ทุ ก ดิ น แดน การดํ า เนิ น การค า ในยุ ค การค า เสรี เ ช น นี้ องค ก รธุ ร กิ จ
ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก กลางหรือขนาดใหญ เปนการคาในระดับทองถิ่นจนถึงระดับสากล
ต า งต อ งการองค ค วามรู เทคนิ ค เทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ ที่ ส ร า งความสามารถในการแข ง ขั น
ซึ่งระบบประมวลผล เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขาย การสื่อสาร ขอมูลและสารสนเทศ ลวนแต
เปนเครื่องมือ ทรัพยากร ที่ทวีความจําเปน เพื่อใชสรางความสามารถในการแขงขันใหแกองคกร
ธุรกิจในระดับตางๆ
อิ น เทอร เ น็ ต เป น ระบบเครื อ ข า ยที่ ทํ า ให เ กิ ด การเชื่ อ มโยงระบบประมวลผล
และสร า งการสื่ อ สารในระดั บ บุ ค คลและองค ก ร สามารถสร า งประโยชน แ ก อ งค ก รธุ ร กิ จ
ได ด ว ยบริ ก ารต า งๆ ที่ มี ใ นระบบ ด ว ยการเชื่ อ มโยงระบบการค า แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ไปยั ง
องคกรธุรกิจอื่นๆ นํามาซึ่งประสิทธิภาพความรวดเร็วถูกตองแมนยํา ขยายขอบเขตของการคา
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ออกไปจากเดิ ม และยั ง เป น แหล ง ที่ ส ามารถค น หาฐานความรู ต า งๆ ที่ จ ะนํ า มาเป น ประโยชน
ตอการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจในยุคการคาเสรีไดอีกดวย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การใชงานระบบสารสนเทศ ทั้งคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารผานอินเทอรเน็ตที่มี
ความกวางขวางครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ ยังอาจมีภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับการดําเนินธุรกิจจาก
ระบบดังกลาว อาทิเชน การรุกรานขอมูล ความลับทางการคา ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกทั้ง
ซอฟต แ วรแ ละฮาร ด แวร โดยเฉพาะขอ มู ล สารสนเทศ ซึ่ง ภั ย ดั งกลา วอาจเกิด ขึ้ น ไดจ ากทั้ ง
ภายนอกองคกรและจากภายในองคกร ดวยความตั้งใจและความพลั้งเผลอ สถิติดานอาชญากรรม
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอรและในระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิก เกิดเพิ่มขึ้นมากมายตาม
ปริมาณการใชงาน
นักคอมพิวเตอรที่จะทํางานใหแกองคกร จะตองเปนผูที่มีความเขาใจในความสําคัญ
ของทรัพยากรดานสารสนเทศและระบบขององคกร และเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ปฏิบัติงานใหแกองคกรดวยคุณธรรมและคุณภาพ สามารถปกปองทรัพยากรและใชทรัพยากร
เหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. ผลกระทบจาก ข อ 11.1 และ 11.2 ต อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข อ งกั บ พั น ธกิ จ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ ภ ายนอก จึ ง จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รในเชิ ง รุ ก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับ
การแข ง ขั น ในระบบการค า เสรี ที่ จ ะเข า มามี บ ทบาท มี ผ ลกระทบต อ ธุ ร กิ จ ภายในประเทศ
ในทุกระดับ โดยการผลิตบุคลากรทางคอมพิวเตอร ที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในองคกร
ทางธุรกิจ มีความเขาใจในสถานการณทางธุรกิจ สามารถนําหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เขามาใชใหเปนขอไดเปรียบหรือเครื่องมือที่สรางความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแล
ระบบประมวลผล ใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อประยุกตใชกับองคกรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรมที่สงผล
กระทบตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย มุงสูการเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรครอบคลุม
พั น ธกิ จ ด า นต า งๆ อั น ประกอบด ว ย การมุ ง เน น วิ ช าชี พ บนพื้ น ฐานทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพรอมที่จะแขงขันในโลกอาชีพ การพัฒนาการสื่อสาร
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การวิ จั ย ดา นการสร า งองค ค วามรู และทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ให เ กิ ด ขึ้ น การเป น ผู มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม รวมถึงการเผยแพรความรูทางวิชาการ การถายทอดความรู การสรางมูลคาเพิ่มใหแก
ชุมชน องคกร โดยเนนความคิดสรางสรรค ความรูที่เปนประโยชนตอชุมชน รวมถึงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การรักษาสิ่งแวดลอม และการใชชีวิตอยางพอเพียง
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ใช ร ว มกั น ทุ ก หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย กลุ ม วิ ช าแกน
ใชเรียนรวมกันทุกหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุ ม วิ ช าแกน ได แ ก วิ ช า ระบบสารสนเทศและการใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร
ในงานธุรกิจ ทุกสาขาวิชาในคณะบริหารธุรกิจ ตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ
ด า นเนื้ อ หาสาระ การจั ด ตารางเรี ย นและตารางสอบ รวมทั้ ง ความสอดคล อ งกั บ มาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มุงมั่นผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ มีความรู ความสามารถทางดานระบบสารสนเทศ บนพื้นฐานดา นสั งคมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพรอมเขาสูการประกอบอาชีพ ตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่กลาววา “สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี สรางคนดีสูโลกอาชีพ”
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ในการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในดานการ พัฒนาซอฟตแวรบนระบบปฏิบัติการตางๆ
พั ฒ นาซอฟต แ วร บ นเว็ บ ไซด พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล พั ฒ นางานด ว ยการ
วิเคราะหและออกแบบระบบ และพัฒนาสื่อในการนําเสนอที่ทันสมัย
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนาตนเองใหกาวหนา สอดคลอง
กับการเจริญเติบโตของสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต มี
มนุษยสัมพันธที่ดี มีความมานะ อดทน ขยันและสูงานโดยไมยอทอ ตลอดจน
สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี  พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มาตรฐานตามที่ สกอ.
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด  รายงานผลการประเมิน
กําหนด
 ติดตามประเมินผล
หลักสูตร
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตอง
การของอุตสาหกรรม
และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน  รายงานผลการประเมิน
ความตองการของ
ความพึงพอใจในการใช
ผูประกอบการดาน
บัณฑิตของสถาน
อุตสาหกรรมการผลิต
ประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต
 พัฒนาบุคลากรดานการ  สนับสนุนบุคลากรดาน
 ปริมาณงานบริการวิชาการ
เรียนการสอนและ
การเรียนการสอนให
ตออาจารยในหลักสูตร
บริการวิชาการใหมี
ทํางานบริการวิชาการแก  การศึกษาตอ
ประสบการณจากการนํา
องคกรภายนอก
 การฝกอบรม - ดูงาน
ความรูมาปฏิบัติงาน จริง

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาเป น แบบทวิ ภ าค ข อ กํ า หนดต า งๆ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2550
และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจั ด การเรี ย นการสอนภาคฤดู ร อ น ขึ้ น อยู กั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตผิ ูเขาศึกษา
2.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเทา หรือ ผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2.1.2 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาโดยการเทียบโอนผล
การเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1. เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
2. เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ไมมี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1**ระดับปริญญาตรี 4 ป ภาคปกติ
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2556
105

105

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2557
2558
2559
105
105
105
105
105
105
105
105
105
210
315
420
105

2.5.2**ระดับปริญญาตรี 4 ป ภาคปกติ เขาศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
ชั้นปที่ 1
70
70
70
70
ชั้นปที่ 2
70
70
70
รวม
70
140
140
140
คาดวาจะจบการศึกษา
70
70
70

2560
105
105
105
105
420
105

2560
70
70
140
70

2.5.3**ระดับปริญญาตรี 4 ป ภาคสมทบ
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2556
35

35

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2557
2558
2559
35
35
35
35
35
35
35
35
35
70
105
140
35

2560
35
35
35
35
140
35
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2.5.4**ระดับปริญญาตรี 4 ป ภาคสมทบ เขาศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
2560
ชั้นปที่ 1
35
35
35
35
35
ชั้นปที่ 2
35
35
35
35
รวม
35
70
70
70
70
คาดวาจะจบการศึกษา
35
35
35
35
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
หลักสูตร 4 ป (ภาคปกติ)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2556

ปงบประมาณ
2557
2558
2559

2560

1,050,000 2,100,000 3,150,000 4,200,000 4,200,000
441,000 882,000 1,323,000 1,764,000 1,764,000
600,000 630,000 650,000 670,000 690,000
2,091,000 3,612,000 5,123,000 6,634,000 6,654,000

หลักสูตร 4 ป (ภาคสมทบ)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2556

ปงบประมาณ
2557
2558
2559

2560

1,015,000 2,030,000 3,045,000 4,060,000 4,060,000
367,500 735,000 1,102,500 1,470,000 1,470,000
650,000 700,000 750,000 800,000 850,000
2,032,500 3,465,000 4,897,500 6,330,000 6,380,000
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หลักสูตรเทียบโอน (ภาคปกติ)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2556

ปงบประมาณ
2557
2558
2559

2560

700,000 1,400,000 2,100,000 2,800,000 2,800,000
294,000 588,000 882,000 1,176,000 1,176,000
620,000 640,000 660,000 680,000 700,000
1,614,000 2,628,000 3,642,000 4,656,000 4,676,000

หลักสูตรเทียบโอน (ภาคสมทบ)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2556

ปงบประมาณ
2557
2558
2559

2560

1,015,000 2,030,000 3,045,000 4,060,000 4,060,000
367,500 735,000 1,102,500 1,470,000 1,470,000
660,000 680,000 700,000 720,000 740,000
2,042,500 3,445,000 4,847,500 6,250,000 6,270,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

2556

ปงบประมาณ
2557
2558
2559

2560

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
7,438,477 7,810,400 8,200,920 8,610,966 9,041,515
2. คาใชจายดําเนินการ (ไมรวม 3) 5,563,453 5,841,626 6,133,707 6,440,392 6,762,412
3. ทุนการศึกษา
0
0
0
0
0
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
236,494
248,319
260,735
273,772
287,460
รวม (ก) 13,238,424 13,900,345 14,595,362 15,325,130 16,091,387
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
697,825
732,716
769,352
807,820
848,211
รวม (ข)
697,825
732,716
769,352
807,820
848,211
รวม (ก) + (ข)
13,936,249 14,633,061 15,364,714 16,132,950 16,939,598
จํานวนนักศึกษา
245
420
595
770
770
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2550 และ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2552
(ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เป น ไปตามประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หนวยกิต
3.1.2 โครงสร า งหลั ก สู ต ร แบ ง เป น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล อ งกั บ ที่ กํ า หนดไว ใ น
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

32
3
12
9
6
2
103
37
48
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ 2 เปนรหัสคณะ (03 = คณะบริหารธุรกิจ)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา, 5 = สาขาวิชาระบบสารสนเทศ)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป, 1= หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุมวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่ ปนศิลปศาสตร(1= ภาษาไทย, 2 = ภาษาตางประเทศ,
3 = สังคมศาสตร, 4 = มนุษยศาสตร, 5 = พลศึกษา, 6 = นันทนาการ)
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปทีเ่ ปนวิทยาศาสตร (1= คณิตศาสตร, 2= วิทยาศาสตร)
 หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน, 2 = วิชาชีพบังคับ, 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา



01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110

- รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิตประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนเชิงวิชาชีพ (Thai Writing for Profession)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ประกอบดวย
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
3(3-0-6)
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
3(3-0-6)
และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนีห้ รือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-002-205 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
3(3-0-6)
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Career)
3(3-0-6)
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1 (English Reading 1)
3(3-0-6)
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01-002-216
01-002-217
01-002-218
01-002-219

การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม (Industrial English)
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
(English for Communication in Daily Life)
01-002-220 ภาษาจีนเบื้องตน (Fundamental of Chinese)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

01-002-221 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1 (Chinese for Communication 1)
01-002-222 การแปลภาษาจีนเปนไทย 1 (Chinese to Thai Translation 1)
01-002-223 การแปลภาษาจีนเปนไทย 2 (Chinese to Thai Translation 2)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106
01-003-107
01-003-108
01-003-109
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109

3(3-0-6)

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชา
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มนุษยกับสังคม (Man and Society)
3(3-0-6)
มนุษยสัมพันธ (Human Relations)
3(3-0-6)
ระเบียบวิธีวิจยั (Research Methodology)
3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม (Life and Social Skills)
3(3-0-6)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
3(3-0-6)
สังคมกับการปกครอง (Society and Government)
3(3-0-6)
สังคมกับสิ่งแวดลอม (Society and Environment)
3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)
3(3-0-6)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)
3(3-0-6)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
3(3-0-6)
สันติศึกษา (Peace Studies)
3(3-0-6)
สารสนเทศและการศึกษาคนควา (Information and Study Skills)
3(3-0-6)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
3(3-0-6)
ไทยศึกษา (Thai Studies)
3(3-0-6)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development )
3(3-0-6)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน (Human Behavior and Self Development) 3(3-0-6)

15
 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชา
ตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
3(3-0-6)
02-001-103 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

02-001-104 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

3(3-0-6)

01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-1)
ลีลาศ (Social Dance)
1(0-2-1)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
1(0-2-1)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
1(0-2-1)
นันทนาการ (Recreation)
1(0-2-1)
นันทนาการเพือ่ การฝกอบรม (Recreation for Training Courses)
1(0-2-1)

 หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิตประกอบดวย
 กลุมวิชาแกน 37 หนวยกิต ประกอบดวย
03-111-101 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)
03-114-101 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)
03-211-101 หลักการตลาด (Principles of Marketing)
03-311-101 การภาษีอากร (Taxation)
03-311-102 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
03-311-103 หลักการจัดการ (Principles of Management)
03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)
03-411-101 การเงินธุรกิจ (Business Finance)
03-411-102 เศรษฐศาสตรจุลภาค (Microeconomics)
03-411-103 เศรษฐศาสตรมหภาค (Macroeconomics)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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03-611-101
03-011-301
03-511-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
(English for Business Correspondence1)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)
ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
(Information System and Computer Application Usage in Business)

 กลุมวิชาชีพบังคับ 48 หนวยกิต ประกอบดวย
03-512-101 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and
Information Technology Fundamentals)
03-512-102 ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
03-512-103 อัลกอริทึมสําหรับเขียนโปรแกรม (Algorithm for Programming)
03-512-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)
03-512-105 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร (Computer Mathematics)
03-512-106 คอมพิวเตอรกราฟก (Computer Graphic)
03-512-107 การออกแบบและสรางเว็บเพจ (Webpage Design and Development)
03-512-108 จริยธรรมทางวิชาชีพคอมพิวเตอร (Computer Ethics)
03-512-208 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)
03-512-209 โครงสรางขอมูล (Data Structure)
03-512-210 ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System)
03-512-211 การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ (Web Programming)
03-512-212 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design)
03-512-213 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
(Data Communication and Computer Network)
03-512-214 การพัฒนาซอฟตแวรดวยโปรแกรมแบบวิชวล
(Software Development by Visual Programming)
03-512-315 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information Systems Security)

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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 กลุมวิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต ประกอบดวย
03-513-301 สหกิจศึกษาทางระบบสารสนเทศ
6(0-40-0)
(Co-operative Education forInformation System)
ในกรณีที่ไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางระบบสารสนเทศ ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชา 03-513302 การฝกงานทางระบบสารสนเทศ
03-513-302 การฝกงานทางระบบสารสนเทศ
3(0-40-0)
(Internship for Information System)
- แขนงวิชาพัฒนาซอฟตแวร
03-513-401 โครงการศึกษาหัวขอพิเศษทางการพัฒนาซอฟตแวร
(Special Topic Project for Software Development)
และเลือกศึกษาใหครบ 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
03-513-202 ภาษาซี (C Programming Language)
03-513-203 ภาษาจาวา (Java Programming Language)
03-513-204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)
03-513-305 ซอฟตแวรพัฒนาระบบฐานขอมูล (Database System Development
Software)
03-513-306 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Programming)
03-513-407 วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
03-513-408 สัมมนาการพัฒนาซอฟตแวร
(Seminar in Software Development)
03-513-409 ปญญาประดิษฐและระบบผูเชี่ยวชาญ
(Artificial Intelligence and Expert System)
- แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
03-514-401 โครงการศึกษาหัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
(Special Topic Project for Business Computer)
และเลือกศึกษาใหครบ 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
03-514-202 ภาษาโคบอล (COBOL Programming Language)

3(0-6-3)

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

3(0-6-3)

3(2-2-5)
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03-514-203
03-514-304
03-514-305
03-514-306
03-514-307
03-514-408
03-514-409

โปรแกรมสํานักงานสมัยใหม
(Modern Office Software)
การออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรสื่อประสม
(Multimedia Software Design and Development)
เทคนิคการนําเสนอขอมูลดวยคอมพิวเตอร
(Computer Presentation Technique)
พาณิชยอเิ ล็กทรอนิก (Electronic Commerce)
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
(Computer Assisted Instruction Design and Development)
สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ (Seminar in Business Computer)
อัจฉริยภาพทางธุรกิจ (Business Intelligence)

- แขนงวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
03-515-401 โครงการศึกษาหัวขอพิเศษทางการจัดการระบบสารสนเทศ
(Special Topic Project for Information System Management)

03-515-202
03-515-203
03-515-304
03-515-305
03-515-407
03-515-408
03-515-409

และเลือกศึกษาใหครบ 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต (Internet and Intranet System)
ระบบสารสนเทศในองคกร (Information System in Organization)
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Project Management)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)
การวิเคราะหระบบสารสนเทศ (Information System Analysis)
สัมมนาทางการจัดการระบบสารสนเทศ
(Seminar in Information System Management)
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบั คอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)

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

3(0-6-3)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 1
01-001-XXX
01-00X-XXX
01-002-101
03-512-101
03-512-103
03-512-105
03-512-106

03-512-102
03-512-104
03-512-107
03-512-108

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวยตนเอง

3
1
3
3

3
0
3
2

0
2
0
2

6
1
6
5

3
3
3
19

3
3
3
17

0
0
0
4

6
6
6
36

หนวย
กิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวยตนเอง

3
1
3
3

3
0
3
2

0
2
0
2

6
1
6
5

3
3
3
3
22

3
2
2
3
18

0
2
2
0
8

6
5
5
6
40

วิชากลุมภาษาไทย
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (1)
ภาษาอังกฤษ 1
พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อัลกอริทึมสําหรับการเขียนโปรแกรม
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรกราฟกส
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = 21
ปที่ 1/ภาคการศึกษาที่ 2

01-002-102
01-00X-XXX
03-311-103
03-511-101

หนวย
กิต

ภาษาอังกฤษ 2
วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (2)
หลักการจัดการ
ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
ระบบปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
การออกแบบและสรางเว็บเพจ
จริยธรรมทางวิชาชีพคอมพิวเตอร
รวม
ชั่วโมง/สัปดาห = 26
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ปที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 1

หนวย
กิต

01-002-XXX วิชากลุมภาษาตางประเทศ (1)
3
02-00X-XXX วิชากลุมคณิตศาสตรและ
3
วิทยาศาสตร(1)
03-111-101 หลักการบัญชี
3
03-512-208 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
03-512-209 โครงสรางขอมูล
3
03-512-210 ระบบจัดการฐานขอมูล
3
03-512-211 การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ
3
รวม
21
ชั่วโมง/สัปดาห = 23
ปที่ 2/ภาคการศึกษาที่ 2

หนวย
กิต

01-002-XXX วิชากลุมภาษาตางประเทศ (2)
3
01-00X-XXX วิชากลุมสังคมศาสตรและ
3
มนุษยศาสตร (1)
03-114-101 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
03-411-102 เศรษฐศาสตรจุลภาค
3
03-512-213 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
3
คอมพิวเตอร
03-512-214 การพัฒนาซอฟตแวรดวยโปรแกรม
3
แบบวิชวล
03-51X-XXX วิชาชีพเลือก (1)
3
รวม
21
ชั่วโมง/สัปดาห = XX

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวยตนเอง

3
3

0
0

6
6

2
3
3
3
2
19

2
0
0
0
2
4

5
6
6
6
5
40

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวยตนเอง

3
3

0
0

6
6

3
3
3

0
0
0

6
6
6

2

2

5

X
XX

X
X

X
XX
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ปที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 1

หนวย
กิต

01-003-XXX วิชากลุมสังคมศาสตรและ
3
มนุษยศาสตร (2)
03-611-101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การโตตอบทางธุรกิจ1
3
03-411-101 การเงินธุรกิจ
3
03-411-103 เศรษฐศาสตรมหภาค
3
03-512-212 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3
03-51X-XXX วิชาชีพเลือก (2)
3
03-51X-XXX วิชาชีพเลือก (3)
3
รวม
21
ชั่วโมง/สัปดาห = XX
ปที่ 3/ภาคการศึกษาที่ 2

หนวย
กิต

02-002-XXX วิชากลุมคณิตศาสตรและ
3
วิทยาศาสตร(2)
03-011-301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1
03-211-101 หลักการตลาด
3
03-311-102 กฎหมายธุรกิจ
3
03-311-104 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3
03-512-315 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3
XX-XXX-XXX วิชาเลือกเสรี (1)
3
รวม
19
ชั่วโมง/สัปดาห = XX
ปที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 1
03-513-301

หนวย
กิต

สหกิจศึกษาทางระบบสารสนเทศ
6
รวม
6
ชั่วโมง/สัปดาห = 40

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวยตนเอง

3

0

6

3
3
3
3
X
X
XX

0
0
0
0
X
X
X

6
6
6
6
X
X
XX

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวยตนเอง

3

0

6

0
3
3
3
3
X
X

2
0
0
0
0
X
X

1
6
6
6
6
X
XX

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวยตนเอง

0
0

40
40

0
0
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ปที่ 4/ภาคการศึกษาที่ 2

หนวย
กิต

01-00X-XXX วิชากลุมสังคมศาสตรและ
3
มนุษยศาสตร (3)
03-311-101 การภาษีอากร
3
03-51X-XXX วิชาชีพเลือก (4)
3
XX-XXX-XXX วิชาเลือกเสรี (2)
3
รวม
12
ชั่วโมง/สัปดาห = XX

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวยตนเอง

3

0

6

3
X
X
XX

0
X
X
X

6
X
X
XX

คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 xxกลุมวิชาภาษาไทย
01-001-103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้นฐานในการใชภ าษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด
การอาน และการเขียนประเภทตางๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตางๆ รายงานธุรกิจและโครงการทาง
ธุรกิจ
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General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
01-001-107

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย ความรูทั่วไปในการนําเสนอ องคประกอบ
การนําเสนอ ประเภทการนําเสนอ หลักและวิธีการนําเสนอ การเตรียมการนําเสนอ และการ
เลือกสื่อโสตทัศนูปกรณ
Basic Thai language; general knowledge of Thai for presentation; factors of
presentation; types of presentation; principles of presentation; presentation and audio-visual aids
selection
01-001-109

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานของวรรณคดีไทย ความหมายและประเภทของวรรณคดีมรดก
ความสําคัญและคุณคาวรรณคดีมรดก วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีมรดก
Basic Thai literature; definitions and types of heritage literature; importance and
value of heritage literature; analysis and evaluation of heritage literature
01-001-110

การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Profession
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน
การประชุม การเขียนสาสนและคํากลาวในโอกาสตางๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ
การเขียนคําขวัญและโฆษณา
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Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; articles; slogan and advertisements
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การ
บรรยายเหตุการณในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places;
describing past events; describing future plans and predictions
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสม ได แ ก การเปรี ย บเที ย บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และการเตื อ น
การกํ า หนดเงื่ อ นไข ข า วหนั ง สื อ พิ ม พ การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การสมั ค รงานและ
การศึกษาตอ
Upper level of English language usage for different situations: comparison;
instructions and warning; conditions; newspaper news; exchanging opinions; job application and
study application
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01-002-205

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและ
สํานวนเกี่ยวกับวิชาชีพใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจําแนก
ประเภทการเปรียบเทียบขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศและฉลากการบรรยายกระบวนการและ
บทคัดยอ
English language usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; comparison;
instructions; notice and labels; process description and abstracts
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นอาชี พ ต า งๆ การพบปะผู ค น
การใชโทรศัพท การนัดหมาย การนําเสนองาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ
การพูดถึงเปาหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนิน
ธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจภาษาและวัฒนธรรม
English language communication skills for various careers; meeting people;
telephoning; making an appointment; giving presentation; describing products and services;
identifying goals and business decision making; making and dealing with complaints; checking
progress on work; understanding language and culture
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท องคประกอบและ
โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความและเทคนิคการอาน
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Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading skills of finding main
ideas and reading techniques
01-002-216

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการฟงภาษาอังกฤษเบื้องตนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การ
ฟงระดับประโยค การฟงบทสนทนา การฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม
ทักษะการฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
Introduction to English listening skills in various situations in daily lives;
listening simple sentences, short dialogues, short paragraphs, short articles and answering the
questions; listening comprehension skills of finding main ideas and listening techniques
01-002-217

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเบื้องตน การบรรยายเครื่องมือ
และวิ ธีการใช การเปรี ย บเที ย บผลิ ตภัณ ฑ การอา นปายประกาศและสัญลัก ษณ การกรอก
แบบฟอรม การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ การแสดงความคิดเห็นในงานอาชีพ
การบันทึกรายงาน
Introduction to English language skills in industrial fields; describing tools and
tool using; comparing products; reading signs and symbols; filling in repairing and maintenance
forms; expressing opinions in industrial areas; writing down the reports
01-002-218

การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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การสนทนาในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวันใหถูกตองตามวัฒนธรรมของ
เจาของภาษา ไดแก การทักทายและแนะนําตัว คําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอก
ที่ตั้งและทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; advice; telephoning; locations and directions; requests and
offers; thanking and apologizing
01-002-219

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Communication in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ
การจองตั๋วและการจองห องพัก การสั่งอาหาร การโทรศัพ ท การบั นทึ กสาระสําคั ญการ
นําเสนอขอมูล การนัดหมาย
English skills in daily lives to communicate in various situations: reserving
tickets and reserving accommodation; ordering foods; telephoning; writing important
information; presenting information; and making an appointment
01-002-220

ภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Fundamental of Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและ
ไวยากรณภาษาจีนขั้นพื้นฐาน ฝกการสนทนาและอานขอความภาษาจีนสั้นๆ การสรุปเนื้อหา
และตอบคําถามเปนภาษาจีนอยางพอเขาใจได
Introduction to Chinese language skills: listening, speaking, reading and
writing; basic sentence patterns and grammar; practice of short conversations and reading
short messages; making a summary and answering questions understandably
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01-002-221

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220*ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คําศัพทและสํานวนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในชีวิตประจําวัน ความสามารถ
ในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไปไดอยางเหมาะสม
Widely-used vocabulary and expressions used in daily lives; ability to
communicate with other people appropriately
01-002-222

การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-220*ภาษาจีนเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั ก วิ ชาการแปลพื้ น ฐานและฝก การแปลขอความจากภาษาจีนเปนภาษาไทย
รวมทั้งเรียนวิธีการแปลปากเปลา
Basic translation rules and practice of translating messages from Chinese into
Thai and learning how to translate orally
01-002-223

การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
3(3-0-6)
Chinese to Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-222*การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลัก วิช าการแปลชั้น สูง ไดแ ก การแปลจดหมายทางราชการการแปลเชิง
ธุรกิจ วิธีการแปลปากเปลา
Advanced translation rules: translating official letters; translating business issues;
how to translate orally
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1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
01-003-101

มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร สังคมกับวัฒนธรรม พฤติกรรมของมนุษย
ในสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม ปญหาสังคม
Introduction to social sciences; society and culture; human behavior in society;
social organization; socialization; social institutions; social and cultural changes; social problems
01-003-102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเ บื้อ งต น เกี่ ย วกับมนุ ษ ยสัม พั น ธ พฤติก รรมและธรรมชาติ ของมนุษ ย
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธในหนวยงาน มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ
มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Introduction to human relationship; human behavior and nature; motivation and
human relationship in workplace; human relationship in organizations; communication and
human relationship; human relationship in Thai culture; religious principles and human
relationship
01-003-103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอน
สําคัญของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กําหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย วิธีการสุม
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ตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการทางขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัย การ
ตีความขอมูลและการนําเสนอขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and
research design; variables and research hypothesis; sampling and data collecting; data process and
research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคคล กลยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
Forming self-worldviews and attitudes; individual’s duties and responsibilities;
self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work performance; morality and
professional ethics
01-003-105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับตางๆ
General knowledge of economic society; the development of economic system
and pricing, economic institution; social and economic development; economic cooperation at
various levels
01-003-106

สังคมกับการปกครอง
Society and Government
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสังคม รัฐและอุดมการณทางการเมือง รูปแบบการปกครอง
ของไทยสถาบันการเมืองการปกครอง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
General knowledge of society, state and political ideology; types of Thai
government and politics institution; political participation
01-003-107

สังคมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความสําคัญของสังคมกับสิ่งแวดลอม แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอม
Importance of society and environment; fundamental concept of ecology; natural
resources and environmental conservation; environmental pollutions; environmental management
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เบื้องต นเกี่ ยวกั บปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง เศรษฐกิจ พอเพี ยงกั บการ
พัฒนาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร
จัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

01-003-108

Introduction to philosophy of sufficiency economy; sufficiency economy and
economic development; sufficiency economy in society and community; sufficiency economy
philosophy and good governance management; self-immunity protection from
socioeconomic, application of sufficiency economy philosophy
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ ของสาขาวิ ช า จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ ความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ต อการก า วล ว งในสิ ทธิ ส ว นบุ คคล แนวคิ ด ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
จริ ย ธรรม และความรั บผิ ด ชอบต อ สั ง คม กรณี ศึ ก ษาต างๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตระหนั ก เรื่ อ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Introduction to law; background of law; rules and regulations dealing with
professions; professional ethics; human-right; general concepts of ethics and social responsibility;
case study related to realization on professional ethics
01-003-112

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : กําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) แนวคิดการ
รวมกลุมประเทศอาเซียน บทบาทและปฏิญญาอาเซียน ขอกําหนดที่ประชุมสุดยอดอาเซียนและ
กฎบัตรอาเซียน เปาหมายและความรวมมือในการพัฒนาดานการเมืองและความมั่นคง การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและดานสังคม-วัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); concepts of
ASEAN integration; ASEAN roles and declaration; ASEAN summits’ regulation and ASEAN
charter; goals and cooperation in political and security, economic and socio-cultural development
in the ASEAN region
01-003-113

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปญหาความขัดแยง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, conflict and
violence in family, community, nation and international level; non-violence management for
conflict resolution
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01-004-101

สารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ระบบการจั ด เก็ บ
ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด การสืบคนทรัพยากรสารสนเทศและการใชเครื่องมือชวยคน
การศึกษาคนควา การอางอิงและบรรณานุกรม
General knowledge of information; information resources; storage systems for
information resources in libraries; information resources retrieving and usage of retrieving tools;
study skills; citation and bibliography
01-004-103

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรู และการจูงใจ เชาวนปญญา
และความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development; influence of
physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; intelligence and emotional
quotient; personality, adjustment and mental health; social behavior
01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย
ลักษณะความเชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยดานตางๆ
Background of Thai nationality; characteristics of society; economics; Thai
administration; belief; religion; tradition; rice culture; various aspects of Thai wisdom
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01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
บุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรั บ ตั ว
มนุษยสัมพันธกบั บุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment; human
relationship and personality; perfect personality development
01-004-109

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พฤติกรรมมนุษย องคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน การพัฒนางาน
และ พฤติกรรมการทํางาน บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต มนุษยสัมพันธและการสื่อสาร
เพื่อสรางมนุษยสัมพันธ การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior; elements of human behaviors; self-development; work
development and working behaviors; personality, self-adjustment and mental health; human
relationship and communication for building human relationship; happy life enhancement
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
02-001-101

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเบื้องตนเมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยน
และการจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
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Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; permutation and
combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงตัว
แปรสุม การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณ
คา และการทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; probability; random variable distribution of random
variable; sampling; distribution of functions of random variable; estimation, hypothesis testing
02-001-104

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและ
การประยุกต พื้นที่และปริมาตร คาสาธารณูปโภค ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตนและการใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measures; ratio, proportion, percentage and
application; area and volume; infrastructure expenses; interest and installment; value added tax
and income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร กั บ
ปรากฏการณธรรมชาติ พลังงานไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี
สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
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Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electric and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical in everyday life;
evolution and human genome
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources; environmental pollution; conservation of natural
resources and environment; environmental impact assessment and environment management
1.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬา
และการปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass index;
forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for health
01-005-116

ลีลาศ
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

1(0-2-1)
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบและมารยาทของลีลาศ รูปแบบของ
ลีลาศ ฝกทักษะพื้นฐานของการลีลาศในจังหวะตางๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of social
dance; practice of social dance
01-005-124 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่ว ไปเกี่ย วกับกีฬ าประเภททีม ฝก ทัก ษะการเลน กีฬ าประเภททีมการ
สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬา
และการจัดการแขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and competition management
of team sports; sports injuries and first aid
01-005-125

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การ
แขงขันกีฬาและการจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐม
พยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; competition and
competition management of individual sports; sports injuries and first aid
01-006-101

นันทนาการ
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

1(0-2-1)
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของ
นั น ทนาการ กิ จ กรรมนั น ทนาการ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเป น ผู นํ า นั น ทนาการ การจั ด กิ จ กรรม
นั น ทนาการเพื่ อ การฝ ก อบรม เกมส นั น ทนาการ การอยู ค า ยพั ก แรมกั บ การเลื อ กกิ จ กรรม
นันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation; types
of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for
training courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities
01-006-105

นันทนาการเพื่อการฝกอบรม
1(0-2-1)
Recreation for Training Courses
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของนันทนาการ การเปนผูนํา
นันทนาการในการฝกอบรม ฝกปฏิบัติการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการฝกอบรม และ
การเลือกใชกิจกรรมนันทนาการใหเหมาะสมกับการอบรมตางๆ
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
recreational leadership for training courses; practice of recreational activities for training courses;
appropriate recreational activities for training courses
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกนธุรกิจ
03-111-101

หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมาย วัตถุประสงคและประโยชนของขอมูลทางการบัญชี แมบทการ

บัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี งบการ
เงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการซื้อขายสินคา การบัญชีเงินสดและระบบใบสําคัญ
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Meanings, objectives and usefulness of accounting information; accounting
framework; principles and process of recording journal by double entries; recording of accounting
cycle; financial statements for merchandising and service firms; accounting for cash; and voucher
systems
03-114-101

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Accounting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-111-101*หลักการบัญชี
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีเพื่อการจัดการ ความสําคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ
งบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน ระบบการบัญชีตนทุน การจัดทํางบประมาณ การจัดทํา
รายงานเสนอฝายบริหาร ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ กําไร การใชขอมูลทางการ
บัญชีเพื่อการตัดสินใจ และการวิเคราะหการลงทุน
Basic managementaccounting; importance of accounting for management;
financial statements; financial statement analysis; cost accounting system; budgeting;
management report preparation; relationship among costs; volume and profit;accounting
informationuse for decision making; and investment analysis
03-211-101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู :บทบาทและความสําคัญของการตลาดและเศรษฐกิจ พัฒนาการของแนวความคิด
ทางการตลาด กิ จ กรรมและหน า ที่ ท างการตลาด การแบ ง ตลาด ลั ก ษณะพฤติ ก รรมการซื้ อ
แต ล ะตลาด ส ว นประสมทางการตลาด ป จ จั ย ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ การกํ า หนดส ว นประสมทาง
การตลาด กลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับแตละสวนประสม ระบบขอมูลทางการตลาด
การตลาดสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก าร การตลาดทางตรง การตลาดระหว า งประเทศ การประยุ ก ต
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอ
สังคม
Roles and importance of marketing and economy; developing marketing
concepts, activities and functions of marketing; market segmentation; characteristics of buying

40
behavior; marketing mix; influence factors to marketing mix decisions; appropriate marketing
strategies for each marketing mix; marketing Information System; services marketing; direct
marketing; international marketing; application of new technology to marketing activities; ethical
03-311-101

การภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บ
ภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมปภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีทองถิ่น
Introduction to taxation; criteria, procedures for tax assessment, and collection in
accordance to the Revenue Code; personal income tax; corporate income tax; value-added tax;
specific business tax; stamp duty, custom duty; excise tax; and local tax
03-311-102

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป บุคคล ทรัพย นิติกรรม สัญญา ละเมิด
ซื้อขาย เช าทรั พ ย เชาซื้อ จ างแรงงาน จา งทําของ ยื ม ค้ํ าประกัน จํานอง จํ านํา ตัว แทน
นายหนา และทรัพยสินทางปญญา
Introduction to general law; persons; things; juristic acts; contracts; violation;
sale; hire of property; hire purchase; hire of service; hire of work; loans; suretyship; mortgage;
agency; brokerage; and intellectual property
03-311-103

หลักการจัดการ
Principles of Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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พื้นฐานการประกอบธุรกิจ แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการทางการจัดการ
สภาพแวดลอมองคการ การวางแผนการจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การชี้นํา การ
ควบคุม เทคนิคการจัดการสมัยใหม
Basic of elements in doing business;concepts, theoriesand developmentinthe
management; organizational environment; planning; organizing; human resources management;
leading; controlling; modern management techniques
03-311-104

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis for Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 02-001-103 สถิติเบื้องตน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหเ ชิงปริ มาณทางธุรกิจ การวิเคราะหโดย
วิธีการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร การตัดสินใจภายใตสภาวะแนนอนและไมแนนอน การควบคุม
สินคาคงคลัง การโปรแกรมเชิงเสน เทคนิคการควบคุมและประเมินผลโครงการ ทฤษฎีเกมส
แบบจําลองแถวคอย และการจําลองสถานการณ
Introduction to business quantitative analysis;analysis by the scientific decisionmaking methods; decision making under certainty and uncertainty; inventory control; linear
programming; project management techniques; games theory; queuing model; and simulation
03-411-101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและความสําคัญของการเงิน ขอบเขต บทบาทและหนาที่ของฝาย
การเงิน รูปแบบของธุรกิจ การวิเคราะห การพยากรณและการวางแผนทางการเงิน หลักการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนและงบลงทุน มูลคาของเงิน โครงสรางทางการเงินและการจัดหาเงินทุน
ของธุรกิจ
Meanings and the importance of finance; scope, roles and functions of finance
department; patterns of business; financial analysis, forecasting and planning; principle of
working capital management and capital budgeting; value of money; financial structure and
financing business fund
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03-411-102

เศรษฐศาสตรจุลภาค
3(3-0-6)
Microeconomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาค อุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคา
ความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุน รายรับ
และกําไรจากการผลิต การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขัน
ไมสมบูรณ รวมทั้งตลาดปจจัยการผลิต
General knowledge of microeconomics; demand, supply and pricing; elasticity of
demand and supply;theory of consumer behavior; production theory; cost; income and profit from
production; pricing and quantity of output in perfect competitive market and imperfect
competitive markets including factors of production
03-411-103

เศรษฐศาสตรมหภาค
3(3-0-6)
Macroeconomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาค ความหมายและการคํานวณรายได
ประชาชาติ องคประกอบของรายไดประชาชาติ การคํานวณรายไดประชาชาติดุลยภาพ การเงิน
การธนาคารและนโยบายการเงิน การคลังและนโยบายการคลัง การจางงาน เงินเฟอและเงินฝด
กับการแกไขปญหาเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ
General knowledge of macroeconomics; meanings and computation of national
income; components of national income; computing of national income equilibrium; money,
banking and monetary policy; public finance and fiscal policy; employment, inflation and
deflation along with solving macroeconomics problems; international economics; economic
development
03-611-101

ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
English for Business Correspondence 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -

3 (3-0-6)
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การอานและการเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายสอบถาม จดหมายตอบสอบถาม
จดหมายสั่งซื้อ จดหมายตอบสั่งซื้อ จดหมายรองเรียน จดหมายตอบการรองเรียน จดหมายทวง
หนี้ จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัวและไปรษณียอิเล็กทรอนิก
Reading and writing English business letters; letters of enquiry, enquiry reply
letters; purchase order letters, purchase order reply letters; complaint letters, replies to complaint
letters, collection letters; application letters, writing resumes and electronic mails
03-011-301

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมาย ความสําคัญ ความเปนมาและพัฒนาการสหกิจศึกษา การเตรียมความ
พรอมก อนการออกสหกิจ ศึ ก ษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีการเขี ย น
รายงานและการนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา
Meanings, importance, background and development of co-operative education;
preperation for co-operative education; operation techniques in workplace; report writing and
presentation
03-511-101

ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2-5)
Information System and Computer Applications Usage in Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศตอการจัดการธุรกิจ ชนิดของระบบ
สารสนเทศที่ใชในกิจการ การประยุกตคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใน
ปจจุบันการใชระบบเครือขายและบริการบนอินเทอรเน็ต การใชระบบปฏิบัติการและการใช
โปรแกรมประยุกตในปจจุบัน
Meanings and roles of Information System on business management; types of
Information System used in organizations; application of computer in business; current computer
technology; usage of network system and the internet service; usage of operation system and
current application software
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2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
03-512-101

พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Fundamentals
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอรและ
การสื่อสาร ระบบดิจิทัล องคประกอบคอมพิวเตอร ซอฟตแวรประเภทตางๆ แพลตฟอรม
คอมพิวเตอร ขอมูลและการบริหารขอมูล เครือขายและการสื่อสาร อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ
ระบบประมวลผล ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร
Role of computer information and communication; computer and communication
history; digital system; computer component; software applications; computer platforms; data and
data management; internet and world wide web; data processing; threat and stability of computer;
ethics and cyber society
03-512-102

ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ประเภทของระบบปฏิบัติการ
หนาที่ของระบบปฏิบัติการ องคประกอบของระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส การจัดการ
เทรด การจัดการหนวยความจํา การจัดการตัวประมวลผล การจัดการอุปกรณ การจัดการ
ขอมูลและแนวคิดระบบปฏิบัติการแบบใหม
Meaning and evolution of operating system; types of operating system; functions
of operating system; components operating system; process management; Threads management;
memory management; processor management; device management; data management and an
approach to new operating system
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03-512-103

อัลกอริทึมสําหรับเขียนโปรแกรม
3(3-0-6)
Algorithms for Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: หลั ก และวิ ธี ก ารเขี ย นอั ล กอริ ทึ ม หลั ก และวิ ธี ก ารเขี ย นผั ง งาน การเขี ย น
โปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอร การแปลงอัลกอริทึมและผังงานเปนโปรแกรม
Principles and procedure of algorithm development; principles and procedure of
flowchart development; programming with computer programming language; transformation of
algorithms and flowchart into computer program
03-512-104

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-512-102 อัลกอริทึมสําหรับเขียนโปรแกรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรม ชนิดของขอมูลและการประกาศตัวแปร คําสั่ง
รับและแสดงผลขอมูล นิพจนและตัวกระทําการ คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งวนรอบ ขอมูลแบบอารเรย
โปรแกรมยอยและฟงกชัน การสรางยูนิตหรือไลบรารี
Computer programming language: data types and variable declarations; input
and output commands; expressions and operators; conditions; looping; array data; procedures
and functions; creating units or libraries
03-512-105

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ ตัวเลข ระบบจํานวน การแปลงเลข
ฐาน การบวกลบคูณและหารของเลขฐาน วิธีการเก็บขอมูลในคอมพิวเตอร ทฤษฎีเซต พีชคณิต
แบบบูลีนและตรรกศาสตร
Introduction to evolution of numbers; number system; number conversion;
number manipulation; data representation in computer; Set Theory; Boolean Algebra and Logic
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03-512-106

คอมพิวเตอรกราฟกส
3(3-0-6)
Computer Graphics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก ส องค ป ระกอบพื้ น ฐานของ
คอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก ส ฟอร แ มตภาพ โมเดลสี โหมดของภาพ การจั ด องค ป ระกอบภาพ
การสรางภาพ 2 มิติ การตกแตง และดัดแปลงรูปภาพ การสรางตัวอักษร การสรางภาพ 3 มิติ
การออกแบบสัญลักษณ และตราสัญลักษณ การประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกส
Introduction to computer graphics; elements of computer graphics; image
formatting; color model; image mode; image composition; 2D image creation; photo retouching
and decorating; character design; 3D image creation; symbol and logo design; computer graphic
applications
03-512-107

การออกแบบและสรางเว็บเพจ
3(2-2-5)
Webpage Design and Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-512-105 คอมพิวเตอรกราฟก
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต คําสั่งพื้นฐานของภาษา HTML การออกแบบ
เว็บเพจ การแสดงขอความและภาพกราฟก การสรางการเชื่อมโยง การแสดงมัลติมีเดีย การสราง
เลเยอรและตาราง การสรางเฟรมและฟอรม การอัพโหลด เทคนิคการสรางสีสันใหเว็บเพจ
Fundamentals of websites: basic commands of the Hyper Text Markup
Language (HTML language); web page design; text and graphic displays; hypertext; multimedia
display; layer and table; frame and form; uploading; techniques of coloring
03-512-108

จริยธรรมทางวิชาชีพคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใชคอมพิวเตอร ระเบียบวินัยในการทํางานดวย
คอมพิวเตอร วัฒนธรรมในองคกร หนาที่และความรับผิดชอบ ความนาเชื่อถือ ความซื่อสัตย
สุจริตในวิชาชีพ มารยาทในการทํางานและการเขาสังคมธุรกิจ
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Morals and ethics of computer usage; discipline for carrers in computer;
organization culture; duties and responsibilities; credibility; professional integrity; workplace
etiquettes and business social skills
03-512-208

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ การ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Introduction to information system; types of information system; information
technology; introduction to database system; strategic information system; applications of
information systems; development of information systems
03-512-209

โครงสรางขอมูล
3(3-0-6)
Data Structure
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:**03-512-103**การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ภาษาคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ โครงสร า งข อ มู ล โครงสร า งข อ มู ล แบบอาร เ รย
โครงสรางขอมูลแบบลิสต โครงสรางขอมูลแบบลิสตเชื่อมโยง โครงสรางขอมูลแบบทรี การ
คนหาขอมูล การจัดเรียงลําดับขอมูล
Computer programming language for data structures: Array; List; Linked List;
Tree; data searching and data sorting
03-512-210

ระบบจัดการฐานขอมูล
3(3-0-6)
Database Management System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: แนวคิ ด เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การจั ด การฐานข อ มู ล สถาป ต ยกรรมฐานข อ มู ล
โครงสรางการจัดเก็บขอมูล โมเดลขอมูล ฐานขอมูลแบบความสัมพันธ ภาษา SQL ความ
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มั่นคง ความถูกตองและความนาเชื่อถือของฐานขอมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อสรางและใชงาน
ฐานขอมูลอยางงาย
Fundamental of database management; database architecture; data storage
structure; data model; relational databases; structure query language; stability; accuracy and
reliability of database; development of simple database applications
03-512-211

การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:**03-512-102**อัลกอริทึมสําหรับเขียนโปรแกรมและ
03-512-108 การออกแบบและสรางเว็บเพจ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ การสรางเว็บบอรด การสรางสมุดเยี่ยมชม การ
สรางแบบสอบถาม การสรางฟอรมรับขอมูล การประมวลผลดวยระบบฐานขอมูล การเลือก
ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนาใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีปจจุบัน
Web programming; webboard and guestbook development; website
questionnaire design; form; web query; connection and execution of databases; selection of
softwares appropriate to current technology
03-512-212

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
System Analysis and Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-512-210 ระบบจัดการฐานขอมูล
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วั ฏ จั ก รการพั ฒ นาระบบ การวิ เ คราะห ร ะบบ การ
ออกแบบระบบ การออกแบบโปรแกรม การเขียนดาตาโฟลว การเขียนอีอารไดอะแกรม การ
พัฒนาระบบ การทดสอบและติดตั้งระบบงาน เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหและออกแบบระบบ
ปฏิบัติการวิเคราะหและออกแบบระบบ
Introduction to system development cycle; system analysis; system design;
program design; data flow diagram; E-R diagram; system development, testing and installation;
tools for system analysis and design; system analysis and design simulation
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03-512-213

การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Data Communication and Computer Network
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูล องคประกอบของการสื่อสาร อุปกรณ
และสื่อกลางการสงขอมูล ประเภทของสัญญาณการสงขอมูล ประเภทของเครือขาย โปรโตคอล
Fundamentals of data communication; elements of data communication;
equipment and transmission media; types of signal transmission; types of networks; network
protocol
03-512-214

การพัฒนาซอฟตแวรดวยโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
Software Development by Visual Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-512-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลเพื่อใชพัฒนาซอฟตแวรในดานระบบฐานขอมูล
ดานระบบเครือขายและดานงานประยุกตอื่นๆ
Visual programming for developing software database, for network and other
software applications
03-512-315

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Systems Security
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความปลอดภัยของขอมูล ภัยของคอมพิวเตอร กฎหมาย
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ ไวรัสคอมพิวเตอร การสรางความปลอดภัยโดยใชซอฟตแวร การสราง
ความปลอดภัยโดยใชฮารดแวร การตั้งรหัสผานและการกําหนดสิทธิ์การใชงาน การสรางลักษณะ
นิสัยเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
Introduction to information security; computer threats; laws relating to copy
right; computer viruses; design security using software and hardware; password and permission;
development of behaviors for computer security in workplace
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3. หมวดวิชาชีพเลือก
03-513-301

สหกิจศึกษาทางระบบสารสนเทศ
6(0-40-0)
Co-operative Education for Information System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :*03-011-301*การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาซอฟต แ วร
และกระบวนการสหกิจศึกษา ระยะเวลา 16 สัปดาห พรอมจัดทําและนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา
Working for an organization in the area of computer software development
under co-operative education guidelines and regulations; 16-week duration of co-operative
education including completion of co-operative education report and report presentation
03-513-302

การฝกงานทางระบบสารสนเทศ
3(0-40-0)
Internship for Information System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:*03-011-301*การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การฝก ปฏิ บัติ ง านในองคก รตางๆ หรื อสถานประกอบการ ในลั ก ษณะงานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาซอฟตแวร โดยมีจํานวนชั่วโมงไมนอยกวา 8 สัปดาห และจัดทํารายงาน
สรุปผลการฝกงานเมื่อสิ้นสุดการฝกงาน
Internship in an organization or company relating to computer software
development for at least eight weeks; writing an internship report by the end of internship
3.1 แขนงวิชาพัฒนาซอฟตแวร
03-513-401

3(0-6-3)
โครงการศึกษาหัวขอพิเศษทางการพัฒนาซอฟตแวร
Special Topic Project for Software Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-512-212 การวิเคราะหและออกแบบระบบและ
01-003-103 ระเบียบวิธีวิจัย
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: -
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ศึกษาคนควาและพัฒนาโครงงานทางดานคอมพิวเตอร โดยเลือกหัวขอ รวบรวม
และวิเคราะหขอมูล การออกแบบและพัฒนา การออกแบบเครื่องมือหรือซอฟตแวรสําหรับ
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
Research and developmentof a computer project; topic selection; data collection;
effective and efficient analysis; design and develop tools or software for organization under
supervision of advisor
03-513-202

ภาษาซี
3(2-2-5)
C Programming Language
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-512-102*อัลกอริทึมสําหรับเขียนโปรแกรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ศึกษาเนื้อหาภาษาซีเกี่ยวกับ ชนิดของขอมูล การคํานวณในภาษาซี การรับ
ขอมูล การแสดงผลขอมูล คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งทําซ้ํา อารเรย ตัวแปร พอยทเตอร การ
กําหนดฟงกชันและการใชงาน การเขียนโปรแกรมอยางมีประสิทธิภาพ
C programming language: data types; computing in C programming language;
inputting data; displaying data; conditions; looping; array; variables; pointers; defining and using
functions; effective programming in C programming language
03-513-203

ภาษาจาวา
3(2-2-5)
Java Programming Language
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-512-102*อัลกอริทึมสําหรับเขียนโปรแกรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรู เ บื้ อ งตน เกี่ ย วกับ การติ ด ตั้ ง และการใช ง านภาษาจาวา โครงสร า งและ
รูปแบบคําสั่ง ตัวแปรและชนิดของขอมูล คําสั่งควบคุมการทํางาน การเขียนโปรแกรมแบบ
ควบคุมเหตุการณ คลาส อ็อบเจกต และอารเรย คุณสมบัติการสืบทอด และการพองรูป การ
ใชงานคลาสแบบตางๆ การใชงานแพคเกจสวิง
Introduction to installation and usage of the Java Programming Language;
structure and syntax of Java statements; variables and data types; control statements; event-driven
programming; class; object; array; inheritance; polymorphism; use of classes and swing package
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03-513-204

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object - Oriented Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: วิชาการเขียนภาษาคอมพิวเตอร 1 วิชา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส อ็อบเจกต ความสัมพันธระหวาง คลาส
และอ็อบเจกตในแบบตางๆ แผนภาพสัญลักษณสําหรับอธิบายโมเดลและการเขียนโปรแกรม
การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมดวยแผนภาพสัญลักษณ การเขียนโปรแกรมดวยแนวคิดเชิง
วัตถุ
Concepts of object-oriented programming; class; object; relationships between
classes and objects; diagrams and symbols for model, code in object-oriented programming
language; analysis and program design using diagrams and symbols; coding program using the
concept of object-oriented programming
03-513-305

ซอฟตแวรพัฒนาระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database System Development Software
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:**03-512-210**ระบบจัดการฐานขอมูล
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ซอฟตแ วรที่สามารถนํ ามาใชพัฒ นาระบบฐานข อมู ลที่เ หมาะสม โดยมุ ง เน น
เทคโนโลยีทางดานระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย พัฒนาระบบงานฐานขอมูล
จัดทําผลงานใหมีความสมบูรณ มีความใกลเคียงกับการนําไปใชงานไดจริง
Appropriate software for database system development with emphasis
on efficient and modern technology in database system; database system development and
application
03-513-306

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
Mobile Programming
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: วิชาการเขียนภาษาคอมพิวเตอร 1 วิชา
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูพื้นฐานของเทคโนโลยีไรสายและเทคโนโลยีพกพา การสื่อสารแบบ
ไรสาย แพลตฟอรมสําหรับอุปกรณไรสายและพกพา ภาษาที่ใชในการเขียนโปรแกรมอุปกรณ
ไรสาย การพัฒนาโปรแกรมแบบไรสายโดยใชภาษาที่กําลังไดรับความสนใจในปจจุบัน
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Fundamentals of mobile and wireless technologies; wireless communication;
wireless platforms; wireless programming language; development of wireless programming
current language;
03-513-407

วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
Software Engineering
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-512-212 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การวางแผน การจัดการและการควบคุมขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวร เครื่องมือ
และวิธีการที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวรและวิศวกรรมซอฟตแวร แนวความคิดและทฤษฎีความ
นาเชื่อถือของซอฟตแวร การประมาณราคาและการบํารุงรักษา
Planning, management and control of software development process;
tools and methods used in software development and software engineering; concepts and
theories of software reliability; software cost estimation; software maintenance
03-513-408

สัมมนาการพัฒนาซอฟตแวร
3(3-0-6)
Seminar in Software Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: สัมมนาการพัฒนาซอฟตแวร วิเคราะหปญหาสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร
ธุรกิจ ฝกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวม และกระบวนการตัดสินใจในองคกร
ธุรกิจ วิเคราะหและอภิปรายปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพในองคกรธุรกิจ โดยใชพื้นความรูทาง
ทฤษฎีการบริหารธุรกิจ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยใช
กรณีศึกษาอภิปราย
Seminar in computer software development; analysis of critical problems in
business organization; discussion; participation and decision-making procedure in business
organization; analysis and discussion of problems in computer profession; application of business
administration theories is solve bussiness problems, case studies
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03-513-409

ปญญาประดิษฐและระบบผูเชี่ยวชาญ
3(3-0-6)
Artificial Intelligence and Expert System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: หลักการและแนวคิดดานปญญาประดิษฐ เทคนิคการคนหา การแทนความรู
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ โครงข า ยประสาทประดิ ษ ฐ สถาป ต ยกรรมของระบบ
ผูเชี่ยวชาญ การโยงและกลไกอุปมาน การประยุกตปญญาประดิษฐและระบบผูเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม และจริยธรรมนักสารสนเทศ
Principles and concepts of artificial intelligence; searching techniques;
knowledge representation; natural language processing; artificial neural networks; expert
system architecture; chaining and inference mechanisms; application of artificial intelligence
(AI) and expert system (ES) in business and industry; ethics of information profession
3.2 แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
03-514-401

โครงการศึกษาหัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
3(0-6-3)
Special Topic Project for Business Computer
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-512-212* การวิเคราะหและออกแบบระบบและ
03-514-307* การออกแบบและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ศึกษาคนควาและพัฒนาโครงงานทางดานคอมพิวเตอรหรือการใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ การเลือกหัวขอ รวบรวมและวิเคราะหความตองการ ออกแบบ
และพัฒนาเครื่องมือหรือซอฟตแวร การพัฒนาโครงงานตามขั้นตอนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
Research and development of a project on computer or computer assisted
instruction for business development; topic selection; requirements gathering and analysis; design
and development of tools or software; efficient and effective steps in the project development
under the supervision of advisors
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03-514-202

ภาษาโคบอล
3(2-2-5)
COBOL Programming Language
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-512-103 อัลกอริทึมสําหรับเขียนโปรแกรม
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การเขียนภาษาโคบอล โครงสรางของภาษาโคบอล การจัดกระบวนการคําสั่ง
และการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
COBOL language programming COBOL statements; coding programs using
COBOL programming language
03-514-203

โปรแกรมสํานักงานสมัยใหม
3(2-2-5)
Modern Office Software
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ซอฟตแวรที่ใชในสํานักงานที่จําเปนตางๆ มุงเนนศึกษาซอฟตแวรที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ คัดเลือกซอฟตแวรที่นิยมใชในปจจุบัน คุณธรรมและจริยธรรมในการใช
คอมพิวเตอร
Current usage of software in office with emphasis on modern and effective
programs; selection of current program; moral and ethics in computer usage
03-514-304

การออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Software Design and Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: กิ จ กรรมต า งๆ เกิ ด ขึ้ น ในขั้ น ตอนการพั ฒ นาระบบสื่ อ ประสม เทคนิ ค การ
วิเคราะห การออกแบบและการสรางระบบสื่อประสม ประยุกตใชความรูในเชิงทฤษฎีเพื่อ
แกปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนาซอฟตแวรสื่อประสมได
Activities in the development of multimedia systems; techniques of system
analysis; design and implementation of multimedia system development; applying theories
to solve problems in multimedia software development process
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03-514-305

เทคนิคการนําเสนอขอมูลดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Presentation Technique
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: หลั กการนํ า เสนอข อมู ล การออกแบบงานนํา เสนอ เทคนิ ค การตกแตง ภาพ
และนําเสนอภาพเทคนิคการตัดตอและนําเสนอ เสียง วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว การจัดลําดับ
การนําเสนอ เทคนิคการเพิ่มความนาสนใจใหกับงานนําเสนอ การออกแบบและสรางบรรจุภัณฑ
งานนําเสนอ
Principles of information presentation; presentation design, techniques of image
decoration and presentation; techniques of information presentation; audio and video editing
techniques; sequencing in presentation; techniques to improve attractiveness of presentation;
design and packaging of presentations
03-514-306

พาณิชยอิเล็กทรอนิก
3(3-0-6)
Electronic Commerce
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิก แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตสําหรับ
พาณิชยอิเล็กทรอนิก ระบบเงินในพาณิชยอิเล็กทรอนิก กลยุทธดานการตลาดและการดําเนิน
ธุรกิจแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิก การออกแบบและสรางเว็บไซตสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิก
กฎหมายและเทคโนโลยี ค วามปลอดภั ย สํ า หรั บ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก จริ ย ธรรม ป ญ หาและ
อุปสรรคของพาณิชยอิเล็กทรอนิก
Introduction to electronic commerce; concepts of internet for electronic
commerce; payment system in electronic commerce; marketing strategies and business
model of electronic commerce; design and development of websites for electronic commerce;
laws and technological security for electronic commerce, ethics, problems and obstacles
relating to electronic commerce.
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03-514-307

การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3(2-2-5)
Computer Assisted Instruction Design and Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-512-106 คอมพิวเตอรกราฟก
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การวิเคราะหเนื้อหา และ
การเขียนวัตถุประสงค การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การแสดงมัลติมีเดีย การ
สรางการโตตอบกับผูใช การสรางและการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ การประเมินผล
การเรียน
Introduction to computer assisted instruction; content analysis and objective
setting; design of computer assisted instruction; multimedia presentation; interaction with users;
design and testing of effectiveness of assessment form, evaluation of learning outcomes
03-514-408

สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
3(3-0-6)
Seminar in Business Computer
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: สัมมนาการคอมพิวเตอรธุรกิจ วิเคราะหปญหาสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกร
ธุรกิจ ฝกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวม และกระบวนการตัดสินใจในองคกร
ธุรกิจ วิเคราะหและอภิปรายปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพในองคกรธุรกิจ โดยใชพื้นความรูทาง
ทฤษฎีการบริหารธุรกิจ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ โดยใช
กรณีศึกษาอภิปราย
Seminar in computer business; analysis of critical problems in business
organization; discussion; participation and decision-making procedure in business organization;
analysis and discussion of problems in computer profession; application of business
administration theories to solve bussiness problems; case studies
03-514-409

อัจฉริยภาพทางธุรกิจ
Business Intelligence
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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การจัดการสารสนเทศเชิงบูรณาการ เพื่อสรางพื้นฐานความเปนเลิศทางธุรกิจ
และความพึงพอใจของลูกคา บทบาทของระบบบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ การจัดการความรู
คลังขอมูล เหมืองขอมูล ระบบองคกร ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ใช
ในการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจเชิงกลยุทธ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
Integrated information management to support business excellence and customer
satisfaction; roles of customer relationship management; knowledge management; data
warehouse; data mining; organization systems; decision support system; technologies for strategic
business information management and business ethics
3.3 แขนงวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
03-515-401

โครงการศึกษาหัวขอพิเศษทางการจัดการระบบสารสนเทศ
3(0-6-3)
Special Topic Project for Information System Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 03-512-212*การวิเคราะหและออกแบบระบบ และ
03-512-208*ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ศึกษาคนควาและพัฒนาซอฟตแวรประยุกต เพื่อการจัดการองคกรหรือวิสาหกิจ
ชุมชน หรือศึกษาองคความรูใหมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาโครงการ
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
Research and development of software application for management of
organization or community enterprise; study of new information and communication technology;
project development under supervision of advisors
03-515-202

ระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต
3(3-0-6)
Internet and Intranet System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 03-512-213 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งตน เกี่ย วกับ อิ น เทอร เ น็ต กลไกการทํ า งานและการติ ด ตั้ ง บริ ก าร
บนเครือขายอินเทอรเน็ต อารเอฟซีและเอกสารมาตรฐานบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซอฟตแวร
ประยุก ต บนเครื อข า ยอิ นเทอร เ น็ต การออกแบบ ดูแ ลและพั ฒนาเครื อขา ยอินเทอรเ น็ ตและ
อินทราเน็ตเบื้องตน
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Introduction to internet; mechanism of internet and installation of internet
services; RFC and standard document on internet; application software on internet; basic design,
maintenance and development of internet and intranet
03-515-203

ระบบสารสนเทศในองคกร
3(3-0-6)
Information System in Organization
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดองคกร ระบบสารสนเทศกับวัฒนธรรมในองคกร การปรับเปลี่ยนมาใชระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การแข ง ขั น และการตอบสนองต อ องค ก ร การพั ฒ นาและการจั ด การ
ทรัพยากรสารสนเทศในธุรกิจ
Introduction to structure of information system; information system for
organization management; information system and organization culture; adoption of information
system; information system for competitiveness and organization demands; development and
management of information resources in business
03-515-304

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Project Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : พิจารณาองคกร วางแผนและควบคุมโครงการ ขอบเขตโครงการ ตารางเวลา
และทรัพยากร วงจรชีวิตของโครงการ โครงสรางการแบงงานและแผนภูมิแกนต แผนภาพ
เครือขายเทคนิคการจัดตารางเวลาและการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ฝกทักษะการนํา
แนวคิดตางๆ มาประยุกตใชดวยการทําโครงการเปนกลุม
Examining organization; planning; and controlling project; project scope;
schedule and resources; project life cycle; organization structure; gantt chart; networking
diagrams; scheduling techniques; and resource allocation decisions; application of concepts in a
project
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03-515-305

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Decision Support System
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การสรางและการใชระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ รายละเอียดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปญญาประดิษฐและระบบ
ผูเชี่ยวชาญ กรณีศึกษา
Introduction to decision support systems; development and usage of decision
support systems; details of decision support systems; artificial intelligence; expert systems;
case studies
03-515-407

การวิเคราะหระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: การพัฒนาระบบสารสนเทศ การกําหนดปญหาและการศึกษาความเปนไปได
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ การวินิจฉัยความตองการขาวสาร การวิเคราะหความตองการ
ทางตรรกศาสตร การออกแบบทางตรรกวิทยาและทางกายภาพ การพัฒนาและการทดสอบ
โปรแกรม
Development of information systems; defining problem; feasibility study of
information system development; analysis of information requirements; analysis of logical
requirements; design of logical and physical feature; program development and testing
03-515-408

สัมมนาทางการจัดการระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Seminar in Information System Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : สัมมนาทางการจัดการระบบสารสนเทศ วิเคราะหปญหาสําคัญตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในองคกรธุรกิจ ฝกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมและกระบวนการตัดสินใจใน
องคกรธุรกิจ วิเคราะห และอภิปรายปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพในองคกรธุรกิจ โดยใชพื้น
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ความรูทางทฤษฎีการบริหารธุรกิจ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ
โดยใชกรณีศึกษาอภิปราย
Seminar in information system management; analysis of critical problems in
business organization; discussion, participation and decision-making procedure in business
organization; analysis and discussion of problems in computer career based on business
administration theories to solve problems in business; case studies
03-515-409

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Human-Computer Interaction
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: รายวิชาที่ตองเรียนควบคู: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความตองการของมนุษยในดานเทคโนโลยีการออกแบบ
อินเตอรเฟสระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร ระบบการใหความชวยเหลือ รูปแบบการปฏิสัมพันธ
แบบจําลองอินเตอรเฟสและเครื่องมือพัฒนาสําหรับผูใช ผลกระทบของเทคโนโลยีตอมนุษยและ
การแกไข การวางแผนเลือกใชเทคโนโลยี
Introduction to human needs in technologies; human-computer interface design;
systems to support interaction; patterns of user interface; interfacing models and development of
tools for users; impacts of technologies on human and reduction of impacts; planning for
adoption of technologies
3.2**ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1**อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

1

นายณรงคฤทธิ์ ธีระเวช

อาจารย

ค.อ.ม.

ผศ.

วท.บ.
ค.อ.ม.
บธ.บ.

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
ระบบสารสนเทศ

อาจารย

บธ.บ.

ระบบสารสนเทศ

อาจารย

ค.อ.ม.

ธุรกิจอุตสาหกรรม

บธ.บ.

ระบบสารสนเทศ

X-XXXX-XXXXX-XX-X

2

น.ส. ศิริรัต น ชํานาญรบ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

3

นายพงศกร หิรัญโรจน

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.
สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ, 2548
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ, 2547
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา,
2529
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
12
12
12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

X-XXXX-XXXXX-XX-X

4

น.ส. อารีย มยังพงษ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2542
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2534
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ลําดับ
5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

นายปยพันธ สุวรรณเวช

อาจารย

วศ.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

วท.บ.

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2554
วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
ประยุกต
เกลาพระนครเหนือ, 2549

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
12
12
12
12

3.2.2**อาจารยประจํา
ลําดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
น.ส. ศุภฉัตร ศิริเธียร

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ผศ.

DMS.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

วท.ม.

2

นายสัจจธรรม สุภาจันทร

อาจารย

บธ.บ.
ค.อ.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

วท.บ.
3

น.ส. สุจิรา ไชยกุสินธุ

อาจารย

DIT.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

วท.ม.
วท.บ.
4.

นายพรคิด อั้นขาว

นางเกื้อกูล ตาเย็น

Management
Science
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร
การเงิน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
Information of
Technology
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
คณิตศาสตร

นายสุวิช ฝอยฝน

7
8
9
10
11
12

13

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2525
สถาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ, 2548
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เชี ย งใหม ,
2538
Edith Cowan University, Western
Australia, 2554
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
, 2544
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2539

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

วศ.บ.
บธ.บ.

12

12

12

12

อาจารย

วท.ม.

สถิติประยุกต

12

12

12

12

บธ.บ.

ระบบสารสนเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,
2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2534

อาจารย

บช.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
บธ.ม.
พณ.บ.

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชีการเงิน
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
ธุรกิจศึกษา
การบริหารองคการ
อุตสาหกรรมบริการ
เศรษฐศาสตรเกษตร
เศรษฐศาสตรเกษตร
บริหารการเงิน
การเงินการธนาคาร

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2545
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2525
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, 2542
มหาวิทยาลัยหอการคา, .2527
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2534
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2547
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2540
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2522

9

9

9

9

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

3

3

บธ.ม.

การตลาด

3

3

3

3

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2545
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533

อาจารย

X-XXXX-XXXXX-XX-X
นางสมใจ ฉินธนะปทุมพร
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นางสาวสโรชิน แผวพลสง
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นางศรีนาย คุเณนทราศัย
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นายศุภศิษฏ เรงมีศรีสุข
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นางสาวนัทธหทัย หลงสะ
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นางสาวสมสวน
เตชะพะโลกุล
X-XXXX-XXXXX-XX-X
นางอารยา บูรณะกูล
X-XXXX-XXXXX-XX-X

Technological University of the
Philippines, 2549
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2541

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
12
12
12
12

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกลา
พระนครเหนือ, 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
, 2532

วท.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

6

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
ระบบสารสนเทศ

อาจารย

X-XXXX-XXXXX-XX-X

5

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
ผศ.

ผศ.
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ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

14

นางธิดารัตน นาคเกี้ยว
X-XXXX-XXXXX-XX-X

อาจารย

ค.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.

การสอนภาษาอังกฤษใน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545
ฐานะภาษาตาง ประเทศ
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2532

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
3
3
3
3

3.2.3**อาจารยพิเศษ
ลําดับ
1.

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายสุรชาติ พงศสุธนะ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

2.

นางสาวเรวดี จะเรียมพันธ
X-XXXX-XXXXX-XX-X

3.

นายสุริยันต วงศเมืองแกน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

วท.ม.
วศ.บ.

สารสนเทศการจัดการ
วิศวกรรมศาสตร
ไฟฟาสื่อสาร
สารสนเทศ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิทยาการสารสนเทศ

วท.ม.
วศ.บ.
วท.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

4.

นายกิตติชัย ชีวาสุขถาวร

วท.บ.
วท.ม.

X-XXXX-XXXXX-XX-X

วท.บ.

จากสถาบันการศึกษา
พ.ศ.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2533
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547

สถาบันราชภัฏเชียงใหม, 2539
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2543
วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2556 2557 2558 2559
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา)
จากความต อ งการให บั ณ ฑิ ต มี ป ระสบการณ ใ นงานอาชี พ จริ ง ก อ นจบการศึ ก ษา
จึงกําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ มีความรู ความเขาใจในหลักการ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
(2) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(3) มีระเบี ยบวินั ย ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยสุจ ริต เขาใจวัฒนธรรมองค กรและ
สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี
(4) กลาแสดงออก และสามารถนําองคความรูที่ไดรับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไป
ประยุกตใชได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการศึกษาหัวขอพิเศษ
การทําโครงการศึกษาหัวขอพิเศษของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพ
เพื่อการแกปญหา หรือประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ โดยมีผูรวมโครงการจํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงการ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
รายวิชาโครงการศึกษาหัวขอพิเศษ เปนการศึกษาโดยนําความรูที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ และ/หรือ ศาสตรที่เกี่ยวของ มาพัฒนาโครงการ โดยกําหนดใหผูรวมโครงการ เก็บ
รวบรวมขอมูล กําหนดปญหา ทดลอง วิเคราะหขอมูล ออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรม และทํา
รายงานตามแบบที่สาขาวิชากําหนด โดยสงรายงานและผลงานตามเวลาที่กําหนด และนําเสนอ
โครงการที่สมบูรณ ตอคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีการใชเครื่องมือในการวิเคราะหระบบงาน
ตลอดจนภาษาที่ เ หมาะสมกั บ การพั ฒ นาซอฟต แ วร ตลอดจนจั ด ทํ า รายงานตามมาตรฐานที่
สาขาวิชากําหนด ซึ่งเปนสากลและไดรับการยอมรับ รวมถึงการพัฒนาทักษะการนําเสนองานตอ
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งทบทวน
ผลการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดวิธีการแกไขปญหาตางๆ ที่เคยเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ
ของปก ารศึก ษาที่ ผ านมา ทบทวนคู มือ การดํ า เนิ น งานโครงการ ตลอดจนแบบฟอร มต า งๆ
กําหนดชองทางการประชาสัมพันธ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ คูมือ แบบฟอรม และเอกสาร
ตางๆ บน Social Media ที่เหมาะสม เพื่อพรอมบริการใหกับนักศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการตอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากสาขาวิชา โดยรูปแบบและเกณฑการประเมินเปนตามที่ คณะกรรมการ
กําหนดไวในคูมือการดําเนินงานโครงการ และตามหลักการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. เปนผูมีทักษะดานสารสนเทศ และใฝ
เรียนรูตลอดชีวิต

2. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมตอวิชาชีพ

4. เปนผูมีภาวะผูน ํา และสามารถทํางาน
เปนทีม

5. เปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มี ร ายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาเทคโนโลยี
ใหมๆ ดวยตนเอง ตามกรอบและวิธีการที่อาจารย
ประจํ า วิ ช ามอบหมายเช น การใช ฐ านข อ มู ล
งานวิจัย ตลอดจนชองทางการสืบคนที่เปนปจจัย
เกื้อกูลใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง
- มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาตางๆ
- เสริมสรางบุคลิกภาพ การแสดงออก และการ
ตัดสินใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยใหนกั ศึกษา
นําเสนอผลงานในรายวิชาตางๆ
- สงเสริมใหมีการอภิปรายทางวิชาการอยาง
เหมาะสม
- กําหนดใหวิชาโครงการศึกษาหัวขอพิเศษ ซึ่งเปน
วิชาในลักษณะโครงการที่นักศึกษาจะตองทํางาน
เปนกลุม อยางนอย 2 คน ซึ่งจะตองดําเนินการ
รวมกันในการพัฒนาซอฟตแวร และการนําเสนอ
ผลงานตอกรรมการประจําสาขาวิชา
- กํ า หนดกิ จ กรรมในวิ ช าสั ม มนาให นั ก ศึ ก ษา
ทํางานเปนกลุม โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของ
อาจารยประจําวิชา และประเมินผลโดยอาจารย
ประจําสาขาวิชา
- มีกระบวนการสรางวินัยในแตละรายวิชาที่จะเนน
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย โดย
งานจะตองมีคุณภาพและเสร็จสิ้นตรงตามเวลา
ที่กําหนด
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลัก
ประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินยั ซื่อสัตยสจุ ริตและมีจติ สาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถ
แกไขขอขัดแยง และลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกร และสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบของการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร
และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ โดยการทํางานกลุมนั้น ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม
นั้น และการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย โดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของ
ผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคน ตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการ
สอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่
ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ ดานการประกอบวิชาชีพ เนนเรื่องจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพเปนสําคัญ รวมทั้งมุงเนนการใชประโยชนจากองคความรูทางการศึกษา ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการปองกันและการแกไขปญหาสังคม ทั้งระดับชาติ ทองถิ่น ชุมชน
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2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดเวลาที่มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
(2) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย ความพร อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข า ร ว ม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(5) ประเมินจากความรับผิดชอบการปฏิบัติงานเปนทีม การทํางานวิจัย หรือ
การเขารวมกิจกรรมในการใชองคความรูทางการศึกษาเพื่อทําประโยชนตอ
สังคม
(6) ประเมินจากความซื่อสัตย จรรยาบรรณในการทํางาน
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปน
ระบบ
(2) สามารถติดตามความกา วหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชา
ศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการ
และวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองค
ความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มี ค วามรู และความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ และทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ใน
เนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิ เ คราะห ป ญ หา เข า ใจ และอธิ บ ายความต อ งการทาง
คอมพิว เตอรร วมทั้งประยุก ตความรู ทั ก ษะ และการใช เครื่องมือ ที่
เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือประเมินระบบ
องคประกอบตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด
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(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
รวมทั้งการนําไปประยุกตใช
(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยาง
ตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยน
แปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ
(7) มีประสบการณในการพัฒนา และ/หรือ การประยุกตซอฟตแวรทใี่ ช
งานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต
ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริง โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอย และ การสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อ
การวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะ
แนวทางการแกปญหา
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอยางมีวจิ ารณญาณ และอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไข
ปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา และความ
ตองการ
(4) สามารถประยุ ก ต ค วามรู และทั ก ษะกั บ การแก ไ ขป ญ หาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา
(2) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริงสามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
(3) ประยุ ก ต ใ ช ศ าสตร ด า นต า งๆ กั บ สถานการณ จ ริ ง โดยใช ป ญ หาเป น
ตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู การอภิปรายกลุม
(4) กลยุทธในการตั้งโจทยใหนักศึกษาคนควาหาคําตอบที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ของรายวิชาใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณจากการแสดงออก
ทางกระบวนการคิดและการแกไขปญหา ผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู การเขียน
บทความวิชาการ การอธิบาย การตอบคําถาม และการโตตอบสื่อสารกับผูอื่น
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทย และภาษาต า งประเทศ กั บ กลุ ม คน
หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(2) สามารถใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกปญหา
สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเอง และ
ของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีการบรรยายเนื้อหลักของแตละรายวิชา และ
แนะนําแหลงคนควาเพื่อทําใหผูเรียนไดเขาใจเนื้อหาไดดวยตนเอง โดยการสอนเนนการใชทฤษฎี
ในทางสัมพันธกับการดําเนินการธุรกิจในแงมุมตางๆ สอดแทรกระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และเนนกระบวนการเรียนรูที่เปนการมอบหมายงาน
ใหผูเรียนไดมีโอกาสฝก ทั ก ษะด านต างๆ วิเคราะหแ ละแกปญหาดว ยตนเอง ตลอดจนทัก ษะ
ในการอภิปรายและนําเสนอ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษาในการนํ า เสนอรายงาน
และสั ง เกตจากพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกในการร ว มกิ จ กรรมต า งๆ และความครบถ ว นชั ด เจน
ตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและ
การนําเสนอรายงาน

71
(3) เลือกสื่อ และ เครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
และแปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม
(4) สามารถใช ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มี ทั ก ษะการใช เ ครื่ อ งมื อ ที่ จํ า เป น ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ต อ การทํ า งานที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนํ า ประเด็ น การแก ไ ขป ญ หาโดยใช ส ารสนเทศทาง
คณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และการเขียน พรอม
ทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง
และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฏี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสยั
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
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(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัตงิ านเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริง โดยใชความรูจาก
วิชาตางๆ ที่ไดศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะ
พิสัยดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่
ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบาง
รายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินยั ซื่อสัตยสุจริตและมีจติ สาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการ
แกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) เลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
01-001-103
01-001-104
01-001-107
01-001-109
01-001-110
01-002-101
01-002-102
01-002-205
01-002-206
01-002-211
01-002-216
01-002-217

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอานภาษาอังกฤษ 1
การฟงภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
01-002-218
01-002-219
01-002-220
01-002-221
01-002-222
01-002-223
01-003-101
01-003-102
01-003-103
01-003-104
01-003-105
01-003-106

การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ภาษาจีนเบื้องตน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 1
การแปลภาษาจีนเปนไทย 2
มนุษยกับสังคม
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับการปกครอง

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4








 
  
  
 
 

76

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
01-003-107
01-003-108
01-003-109
01-003-112
01-003-113
01-004-101
01-004-103
01-004-106
01-004-108
01-004-109
02-001-101
02-001-103

สังคมกับสิ่งแวดลอม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
สารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
คณิตศาสตรพื้นฐาน
สถิติเบื้องตน

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1
02-001-104
02-002-101
02-002-104
01-005-101
01-005-116
01-005-124
01-005-125
01-006-101
01-006-105

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
พลศึกษา
ลีลาศ
กีฬาประเภททีม
กีฬาประเภทบุคคล
นันทนาการ
นันทนาการเพื่อการฝกอบรม

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยง
และลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ ขององคกร และสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบของการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
ความรู
(1) มีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจ และอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอรรวมทั้งประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และ/หรือ ประเมินระบบองคประกอบ
ตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการ
นําไปประยุกตใช
(5) รู เขาใจ และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกี่ยวของ
(7) มีประสบการณในการพัฒนา และ/หรือ การประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ นศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญหา
(1) คิดอยางมีวจิ ารณญาณ และอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา และความตองการ
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(4) สามารถประยุกตความรู และทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรได
อยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ กับกลุมคนหลากหลาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให ค วามช ว ยเหลื อ และอํ า นวยความสะดวกในการแก ป ญ หา
สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัว และ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเอง และของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือการแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกีย่ วของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลา และการเขียน พรอมทั้ง
เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัตงิ านเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

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

03-111-101**หลักการบัญชี
03-114-101**การบัญชีเพื่อการจัดการ
03-211-101**หลักการตลาด
03-311-101**การภาษีอากร
03-311-102**กฎหมายธุรกิจ
03-311-103**หลักการจัดการ
03-311-104**การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
03-411-101**การเงินธุรกิจ
03-411-102**เศรษฐศาสตรจุลภาค
03-411-103 เศรษฐศาสตรมหภาค
03-511-101 ระบบสารสนเทศและการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
03-611-101 ภาษาอังกฤษเพื่อการโตตอบทางธุรกิจ 1
03-011-301**การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

2 3 4 1 2 3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะ
พิสัย

5 6 1 2 3 4 1 2 3

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

81

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

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

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

2 3 4 1 2 3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะ
พิสัย

5 6 1 2 3 4 1 2 3

03-512-101**พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ                            
03-512-102**ระบบปฏิบัติการ
                       
03-512-103 อัลกอริทึมสําหรับเขียนโปรแกรม
                        
03-512-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
                   
03-512-105 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
                     
03-512-106 คอมพิวเตอรกราฟก
                
03-512-107 การออกแบบและสรางเว็บเพจ
                  
03-512-108 จริยธรรมทางวิชาชีพคอมพิวเตอร
                        
03-512-208 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
                 
03-512-209 โครงสรางขอมูล
                        
03-512-210 ระบบจัดการฐานขอมูล
                   
03-512-211 การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ
                  
03-512-212 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
  
03-512-213 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

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

03-512-214
03-512-315
03-513-301
03-513-302
03-513-401
03-513-202
03-513-203
03-513-204
03-513-305
03-513-306
03-513-407
03-513-408

การพัฒนาซอฟตแวรดวยโปรแกรมแบบวิชวล
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
สหกิจศึกษาทางระบบสารสนเทศ
การฝกงานทางระบบสารสนเทศ
โครงการศึกษาหัวขอพิเศษ
ทางการพัฒนาซอฟตแวร
ภาษาซี
ภาษาจาวา
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ซอฟตแวรพัฒนาระบบฐานขอมูล
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่
วิศวกรรมซอฟตแวร
สัมมนาการพัฒนาซอฟตแวร

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

2 3 4 1 2 3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะ
พิสัย

5 6 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

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

03-513-409
03-514-401
03-514-202
03-514-203
03-514-304
03-514-305
03-514-306
03-514-307
03-514-408
03-514-409
03-515-401

ปญญาประดิษฐและระบบผูเชี่ยวชาญ
โครงการศึกษาหัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาโคบอล
โปรแกรมสํานักงานสมัยใหม
การออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรสื่อประสม
เทคนิคการนําเสนอขอมูลดวยคอมพิวเตอร
พาณิชยอิเล็กทรอนิก
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
สัมมนาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
อัจฉริยภาพทางธุรกิจ
โครงการศึกษาหัวขอพิเศษทางการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
03-515-202 ระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

2 3 4 1 2 3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะ
พิสัย

5 6 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลักความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

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

03-515-203
03-515-304
03-515-305
03-515-407
03-515-408
03-515-409

ระบบสารสนเทศในองคกร
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การวิเคราะหระบบสารสนเทศ
สัมมนาทางการจัดการระบบสารสนเทศ
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

2 3 4 1 2 3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะ
พิสัย

5 6 1 2 3 4 1 2 3

  
  
  
  
  
  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผล และการสํ า เร็จ การศึ ก ษาเปน ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2552
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบทวนสอบในทุกรายวิชา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ จะตองสอดคลอง
กั บ กลยุ ท ธ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู โ ดยให เ ป น ความรั บ ผิ ด ชอบของอาจารย ผู ส อนในการ
ออกข อ สอบหรื อ กํ า หนดกลไกและกระบวนการสอบ มี ก ารประเมิ น แผนการสอนสั ม พั น ธ
กับการ ประเมินขอสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการสอบ รวมถึงการ
ประเมินของอาจารย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกํ า หนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ห ลั ง จากนั ก ศึ ก ษาสํ า เร็ จ
การศึกษา ดวยการติดตามภาวะ การมีงานทําของบัณฑิตเปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง แลวนําผลที่
ไดมาเปนขอมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีหัวขอการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ดังตอไปนี้
(1) สภาวะการไดง านทํา หรือ ศึก ษาต อ ของบั ณ ฑิต ประเมิน จากการไดง านทํ า หรื อ
ศึกษาตอตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวของ ภายใน 1 ป โดยทําการประเมิน
จากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
(2) ตําแหนงงานและความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(3) ความพึงพอใจของบัณฑิต ตอความรูความสามารถที่ไดเรียนรูจากหลักสูตร ที่ใช
ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอพรอมกับเปดโอกาสใหมีการเสนอขอคิดเห็น
ในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(4) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหรือนายจางพรอมกับเปดโอกาสใหมีขอเสนอแนะ
ต อ สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง หรื อ ต อ งการจากหลั ก สู ต รต อ การนํ า ไปใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ในสถานประกอบการ
(5) ความเห็ น และข อ เสนอแนะจากอาจารย พิ เ ศษและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก ต อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรียนรู
องคความรู และการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับสถานการณทางการ
ศึกษาภาคอุตสาหกรรมและสังคมในปจจุบันมากยิ่งขึ้น
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(6) ผลงานของนักศึกษาและบัณฑิตที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได เชน
- จํานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
- จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคการที่ทําประโยชนเพื่อสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นัก ศึ ก ษาที่ จ ะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาต อ งเรี ย นครบหน ว ยกิ ต และรายวิ ช าตามที่ กํ า หนด
ไว ใ นหลั ก สู ต ร และเป น ไปตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน
และการวิ จั ย อย า งต อ เนื่ อ ง โดยผ า นการทํ า วิ จั ย สายตรงในสาขาวิ ช าเป น อั น ดั บ แรก
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ
การประชุ มทางวิ ชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่ มพู น
ประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส ง เสริ ม อาจารย ใ ห มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู สร า งเสริ ม ประสบการณ เสริ ม สร า ง
ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นการจั ด การกั บ องค ก าร ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนรวมทั้ ง
ระดับชาติ และนานาชาติ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม การพัฒนาการเรียนการสอน และการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร ใหมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวยรองคณบดี
ฝ า ยวิ ช าการและวิ จั ย เป น ประธานกรรมการ หั ว หน า สาขาวิ ช า และอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
เปนกรรมการทําหนาที่
1. จัดใหมีการทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
2. จัดทําทําเนียบผูสอนทั้งอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ
3. กํากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดใหมีการทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) และรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
5. กํากับและติดตามการนําผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแกปญ
 หาตางๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอตอคณบดี
เปาหมาย
การดําเนินการ
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 1. จัดหลักสูตรใหมีความ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร สอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาการตามกรอบมาตรฐาน
ใหกาวหนาทันกระแสความ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เปลี่ยนแปลง โดยมีบุคลากร
แหงชาติ (TQF) และ สกอ.
ผูสอนที่เปนผูนําดานการ
พัฒนาองคความรูและสามารถ 2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ผลิตบุคลากรที่มีความรูทักษะ โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
ตรงตอความตองการของภาค หลักสูตร ทุกๆ 5 ป
ธุรกิจและอุตสาหกรรม
3. กําหนดใหอาจารยผูสอนมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท
หรือเปนผูที่มปี ระสบการณ มี
ความเชี่ยวชาญและมีจํานวน
อาจารยไมนอยกวาเกณฑ
มาตรฐาน สกอ.
4. สงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตรใหมกี ารอบรมศึกษา
ดูงานทั้งในและตางประเทศ

การประเมินผล
1. หลักสูตรที่สามารถอางอิง
ได กั บ มาตรฐานที่ สกอ.
กําหนด ความทันสมัยและ
มีการปรับปรุงสม่ําเสมอ
2. พิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรตอบสนองความ
ตองการของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม
3. จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทไมนอยกวา
เกณฑมาตรฐาน
4. มีการศึกษาดูงานเพื่อนํามา
พัฒนาหลักสูตร
5. รายงานผลและติดตามการ
เปลี่ ย นแปลงและความ
ต อ งการกํ าลั ง คนโดยการ
สํารวจความตองการของ
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เปาหมาย

การดําเนินการ
การประเมินผล
5. ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
สถานประกอบการทั้ง
ความตองการกําลังคนใน
ภาครัฐและเอกชน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 6. ประเมินผลรายวิชา
เพื่อเปนขอมูลพัฒนา
สหกิจศึกษาจากสถาน
หลักสูตรมีการสํารวจสถาน
ประกอบการผลการ
ประกอบการวาตองการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
บัณฑิตมีคณ
ุ สมบัติอยางไร
ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ซึ่ง
เพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตร
มีสวนรวมในการพัฒนา
6. เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
หลักสูตร
เอกชนและผูใชบัณฑิตเขามา
มีสวนรวมพัฒนหลักสูตร

2. สงเสริมการเรียนรูเชิงรุก
กระตุนใหเกิดความใฝรูและ
เสริมสรางการคิดวิเคราะห
เพื่อการแกไขปญหาและ
พัฒนาองคความรู
3. ประเมินผลมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดจัดสรรงบประมาณ
ประจําปและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตําราสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณและวัสดุครุภัณฑ
คอมพิวเตอรอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอม
ใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร มี ค วามพร อ ม
ดานหนังสือ ตําราเฉพาะทาง และมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง มี
หองสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเอกสารสิ่งพิมพและสื่อการศึกษาที่สัมพันธกับสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศอยางพอเพียง
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มี ก ารประสานงานกั บ สํ า นั ก หอสมุ ด ในการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ และตํ า ราที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชา จะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปาหมาย
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนรูใหเพียงพอโดยมี
หองเรียนหองปฏิบัติงานของ
บุคลากรพื้นที่ในการให
คําปรึกษาหองสมุดคณะ/พื้นที่
ในการใหบริการหนังสือตํารา
เฉพาะที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา
มีเทคโนโลยีสื่อการสอน
เพียงพอ

1.
2.

3.

4.

การดําเนินการ
จัดใหมีหองประจําสาขา
จัดใหมีหองสมุดคณะ/พื้นที่
ในการใหบริการหนังสือ
วารสารเกี่ยวกับสาขา
จัดพื้นที่สงเสริมกิจกรรม
การเรียนรูเชนบอรด
ประชาสัมพันธเว็บไซตมุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาการการใหคําปรึกษา
จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการ
สนับสนุนเรียนการสอนเชน
คอมพิวเตอรอนิ เทอรเน็ตสื่อ
ดิจิตอลโปรเจคเตอร

1.
2.

3.

4.

การประเมินผล
มีหองประจําสาขา
มีหองสมุดคณะ/พื้นที่ใน
การใหบริการหนังสือ
วารสารเกี่ยวกับสาขา
มีพื้นที่สงเสริมกิจกรรม
การเรียนรูเชนบอรด
ประชาสัมพันธเว็บไซต
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรูทาง
วิชาการ การใหคําปรึกษา
มีการจัดสรรเทคโนโลยี
เพื่อการสนับสนุนการ
เรียนการสอนเชน
คอมพิวเตอรอนิ เทอรเน็ต
สื่อดิจิตอล โปรเจคเตอร

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหม ตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัด
การเรียนการสอน การประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
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ขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสูตรและไดบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมากเพราะเปนผูถายทอดประสบการณตรง
จากการปฏิบัติใหกับนักศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาฯ จึงกําหนดนโยบายใหมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากรมาบรรยาย โดยที่อาจารยพิเศษหรือวิทยากรตองเปนผูมีประสบการณตรง
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ
และมีความรูดาน เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต องเข าใจโครงสร างและคุ ณลักษณะของหลักสูตร และจะตองสามารถ
บริการอาจารย ใหสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก โดยทางมหาวิทยาลัยไดจัดอบรมความรู
ในดานตางๆ ใหกับบุคลากรเปนระยะๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการ
เรี ย นสามารถปรึ ก ษากั บ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาได อาจารย ที่ ป รึ ก ษาทุ ก คนต อ งกํ า หนดชั่ ว โมงให
คําปรึกษา (Office Hours) ใหนักศึกษาเขารับการปรึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูอยางมีระบบ
การใหขอมูลยอนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินดานตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดมีการพัฒนา
ตนเอง
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
มีการศึ ก ษาและวิเ คราะหค วามตองการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเปน ขอมูล
พื้นฐานในการเปดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป มีการศึกษาความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตและนายจาง (ทุกๆ ปการศึกษา) ตลอดจนมีการติดตามการพัฒนาอาชีพ
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และความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิต เพื่อใหไดขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X

-

X

X

X

X
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมทมี่ ีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X มีการดําเนินกิจกรรม
– ไมมีการดําเนินกิจกรรม

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
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X

X
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X

-
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-

X

X

-

-

-

-
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ จ ะใช ใ นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร ที่ ว างแผนไว
เพื่อพัฒนาการเรียน การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียน โดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียน
ในทุก ๆ หัว ขอ โดยอาจประเมิ นจากการทดสอบยอยการสังเกตพฤติ กรรมของนักศึ กษา การ
อภิปรายโตตอบจากนักศึกษาการตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่
กลาวขางตนแลว ควรที่จะสามารถประเมินเบื้องตนไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่
ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน สามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามี
ปญหาจะตองมีการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะ กลยุทธ
การสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมายวัตถุประสงครายวิชาชี้แจงเกณฑการประเมินผล
รายวิชาและการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ดํ า เนิ น การประเมิ น จากนั ก ศึ ก ษา โดยติ ด ตามจากผลการทํ า รายงานโครงการ
ซึ่งอาจารยสามารถประเมินผลการทํางานได ตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงขั้นตอนการนําเสนอ
เปนรายบุคคล และสําหรับศิษยเกานั้น จะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย
เกาตามโอกาสที่เหมาะสม ดานสถานประกอบการ สัมภาษณจากสถานประกอบการ หรือใช
วิธีการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต ดานผูทรงคุณวุฒิ เชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็น หรือ
จากขอมูลในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมิน อยางนอย 3 คน ซึ่งตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
(ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
จากการรวบรวมขอมูลการประเมินทั้งหมด จะทําใหทราบปญหาของการบริหาร
หลั ก สู ต ร ทั้ ง ในภาพรวมและในแต ล ะรายวิ ช า กรณี ที่ พ บป ญ หาของรายวิ ช าสามารถที่ จ ะ
ดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งจะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้น
สามารถทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป
ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตอยูเสมอ
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

