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ค าน า 
 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับนี้ได้ปรับปรุงจาก
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2553 การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้พิจารณาโดยให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งคาดว่าผลที่ได้จะท าให้การเรียน
การสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้มีความต้องการบุคลากรทางด้านสารสนเทศที่เพ่ิมขึ้น หลักสูตรนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นนักปฏิบัติเพ่ือ
รองรับความต้องการในงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการต่างๆ 
รวมถึงนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการเองได้ 

เอกสารฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตาม “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                      
พ.ศ. 2552” ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แผนการศึกษา และ
ค าอธิบายรายวิชา การที่จะน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ควรพิจารณาให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือช่วยให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต/คณะ/สาขา คณะบริหารธุรกิจ  สาขาระบบสารสนเทศ 

 
หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

     ช่ือภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

     ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration  

    Program in Business Information System 

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

     ช่ือเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 

     ช่ือยอภาษาไทย บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) 

     ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration  

    (Business Information  System) 

     ช่ือยอภาษาอังกฤษ B.B.A (Business Information System) 
 
3.  วิชาเอก 
     ไมมี 
 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
     137 หนวยกิต  
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป   
    5.2  ภาษาท่ีใช  ภาษาไทย 
    5.3  การรับเขาศึกษา  รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาตางประเทศ 
    5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
    5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)  เริ่มดํา เนินการใชหลักสูตร 
ในภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2555 

    สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่ 14/2554 

วันที่  6  ธันวาคม  2554 

    สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที ่10/2554 

วันที่  23  ธันวาคม  2554 
 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาคอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2557 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
    8.1  ผูประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร 
    8.2  ผูสอนวิชาทางดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
    8.3  ผูบริหารงานคอมพิวเตอร 
    8.4  ผูพัฒนาเว็บไซต 
    8.5  ผูปฏิบัติงานดานฐานขอมูล 
    8.6  ผูพัฒนาระบบ และโปรแกรม 
    8.7  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
    8.8  เจาหนาที่ธุรการทั่วไป 
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9.  ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ช่ือ-สกุล/ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 

1 นายชัยนันท 
           ปญญาวุทโส 
3 9098 01011 39 1 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
2550 
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)  2540 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2 นางสาวรัตนา  พัฒโน 
3 9011 00201 18 8 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  2544 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)  2527 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

3 นางสาวกัญฐณา 
                 สุขแกว 
3 8607 00266 23 0 

วท.ม. (คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
2544 
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา)  2539 
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4 นายธีภากรณ   
นฤมาณนลินี

3 9098 00934 69 0 

วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2553 
วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2543 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 

5 นายสันติพงศ 
             ต้ังธรรมกุล 
3 1022 00732 26 4 

ค.อ.ม. (ไฟฟากําลัง) 2550 
 
ค.อ.ม. (การบริหารอาชีวศึกษา) 2544 
 
วศ.บ. (ไฟฟากําลัง)  2544 
ค.อ.บ. (ไฟฟากําลัง)  2527 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

      11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
             การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ซึ่งรวมถึง
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  11  
(พ.ศ. 2555-2559) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วผานกระแสโลกาภิวัตนและโลกไซเบอร 
ทําใหคนไทยมุงแสวงหาความสุขและสรางอัตลักษณสวนตัวผานเครือขายสังคมออนไลน เกิดเปน
วัฒนธรรมยอยรวมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุมของบุคคล ที่สนใจเรื่องเดียวกัน
ขณะเดียวกันมีการคํานึงถึงประโยชนสวนตนและพวกพองมากกวาสวนรวม ดังน้ันในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 จึงมุงเนนการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเขาสูสังคมแหง 
การเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการนําหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งดานรางกายที่สมบูรณแข็งแรง  
มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม มีจริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคม และหนุนเสริมสถาบันทางสังคมให
แข็งแกรงและเอื้อตอการพัฒนาคน และเพื่อแกปญหาการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรีที่สงผลกระทบ
ตอการมีงานทําและคุณภาพชีวิต ซึ่งทําใหมีความตองการนําเขาแรงงานจากตางประเทศทั้งในสวน
แรงงานที่มีทักษะฝมือ/ความเช่ียวชาญเฉพาะทางและแรงงานไรฝมือ อันจะสงผลกระทบตอ
ภาวการณการมีงานทําของแรงงานไทย 
   การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญประการหน่ึงคือการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศ 
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมประเทศเอเชีย ซึ่งเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต  
การรวมกลุมของประเทศในเอเชียที่สงผลตอประเทศไทยอยางชัดเจน ไดแก ASEAN ทําใหประเทศ
ไทยตองดําเนินนโยบายการคาเชิงรุก ทั้งดานการตลาด การบริหารจัดการ และดานการผลิต  
เพื่อปรับตัวใหสามารถแขงขันได 
 มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองและทันสมัย หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของสังคมในปจจุบันและอนาคต 
      11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
             การใชงานระบบสารสนเทศผานระบบคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารผานอินเทอรเน็ตที่มี
ความกวางขวางครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ ยังอาจมีภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึนกับการดําเนินธุรกิจจาก
ระบบดังกลาวอาทิเชน การรุกรานขอมูล ความลับทางการคา ความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกทั้ง
ซอฟตแวรและฮารดแวรโดยเฉพาะขอมูล สารสนเทศ ซึ่งภัยดังกลาวอาจเกิดข้ึนไดจากทั้งภายนอก
องคกรและจากภายในองคกรดวยความต้ังใจและความไมต้ังใจ สถิติดานอาชญากรรม การกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอรและในระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเกิดเพิ่มข้ึนมากมายตามปริมาณ
การใชงาน  
             นักคอมพิวเตอรที่จะทํางานใหแกองคกรจะตองเปนผูที่มีความเขาใจในความสําคัญของ
ทรัพยสินดานสารสนเทศและระบบขององคกรรวมถึงเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ปฏิบัติงานใหแกองคกรดวยคุณธรรมและคุณภาพสามารถปกปองทรัพยสินและใชทรัพยสินเหลาน้ัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

12.  ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

      12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
             ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแขงขันในระบบ
การคาเสรีที่จะเขามามีบทบาท มีผลกระทบตอธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ โดยการผลิต
บุคลากรทางคอมพิวเตอร ที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในองคกรทางธุรกิจ มีความเขาใจใน
สถานการณทางธุรกิจ สามารถนําหรือพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม เขามาใชใหเปนขอ
ไดเปรียบหรือเครื่องมือที่สรางความสามารถในกิจการธุรกิจ รวมถึงการดูแลระบบประมวลผลให
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สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู เทคโนโลยีใหมเพื่อ
ประยุกตใชกับองคกรธุรกิจ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

      12.2  ความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
             การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่เนนการเปนสถาบันการ
เรียนรูที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับแนวหนาในการผลิตบัณฑิต พัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพ
การอุดมศึกษา การสรางความเปนเลิศในการประยุกตเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรม อีกทั้งยังตอง
ปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มีไวดังน้ี 
             12.2.1  ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรูและนวัตกรรม 
             12.2.2  บริการวิชาการแกสังคม 
             12.2.3  พัฒนาองคการธรรมาภิบาล 
             12.2.4  เพิ่มขีดความสามารถของระบบและกลไกการประกันคุณภาพและการจัดความรู 
             12.2.5  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
             12.2.6  ประยุกตเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพัฒนานวัตกรรม 
 
13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มีความสัมพันธกับหลักสูตร
อื่นและหลักสูตรในคณะดังน้ี 
      13.1  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะศิลปะศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
             หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวย กลุมความรูตามหลักจริยธรรม กลุมความรูทางดาน
มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ทักษะเชิงตัวเลข 
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ กลุมความรู ทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
      13.2  รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
              กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุมวิชาชีพบังคับ และกลุมวิชาชีพเลือก 
      13.3  การบริหารจัดการ 
              การดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
“ศรีวิชัย QA” ซึ่งเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอนตาม
องคประกอบที่ 2 โดยมีกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย
ผูแทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให
มีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํา
รายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเปนไปตามมาตรฐานในการตาม
และประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552 
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หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1  ปรัชญา 
          มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีทักษะในการปฏิบัติงาน  อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม  
     1.2  ความส าคัญ 
           หลักสูตรน้ีสามารถตอบสนองการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ เพื่อท าให้การด าเนินงานในองค์การ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ 
การแข่งขันอย่างเสรี  
     1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           1.3.1  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ  ด้านสารสนเทศ  ให้สามารถ
ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           1.3.2  ปลูกฝังลักษณะของบัณฑิตผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีกิจนิสัยในการค้นคว้า  เรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต รู้จักปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
           1.3.3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต ในการประกอบอาชีพ ให้มีระเบียบวินัย  
มีความซื่ อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร มี จิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม  
ท านุบ ารุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
     คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมยั 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และเป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในความต้องการ
แรงงานของหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
- ส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อบัณฑิต 
- ส ารวจภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
- จัดตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ประกอบดว้ยผู้แทนจากหน่วยงาน 
ผู้ใช้บัณฑิตภายนอก ทั้งที่อยู่ในภาค 
เอกชนและภาครัฐ ศิษย์เก่า และ 
คณาจารย ์

- รายงานผลการศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 2 ป/ี1ครั้ง 
- รายงานผลการส ารวจระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษาโดยระดับ
เฉลี่ยของ ความพอใจอยู่ในระดับไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- รายงานผลส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตทุกปี (หลังเปิดสอน  4 ป)ี โดยผล
การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- รายงานผลการประเมินรายวิชา/หลักสูตร
ทุกปีการศึกษา 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน 
การวิจยั และบริการวิชาการ 

- สนับสนุนการท าวจิัยและเข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 
- ก าหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การศึกษาต่อหรือการท าวจิัย  
- ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ  

- รายงานการเข้ารว่มอบรม/สัมมนาหรือ
น าเสนอผลงานวิชาการอยา่งน้อยปีละ 1 
ครั้ง หรือ 1 เร่ือง ไม่น้อยกว่าร้อยละ10 
- มีโครงการให้บริการทางวิชาการอย่างน้อยปี
ละ 1 โครงการ 

- พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน - สนับสนุนให้บุคลากรเขา้รับฝึกอบรมหรือ
ดูงาน 
 

- รายงานผลการเข้ารับการอบรม/สัมมนา/
ดูงาน อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

- พัฒนานกัศึกษา - ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 
 

- มีรายวิชาที่เน้นการใช้เทคโนโลยีมากขึน้ 
- รายงานผลโครงการสร้างทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
 

- ปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอนและ
สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้ 

- โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้ 
 

- โครงการ อย่างน้อย 1 โครงการ/ปี
การศึกษา 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1  ระบบ 
          ใช้ระบบการศึกษาแบบเต็มเวลาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็นสองภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งหนึ่งภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ไม่รวมเวลาที่ใช้ใน
การสอบ ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
          มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ 
และให้มีระยะเวลาในการศึกษาแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ  ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเปิดสอนภาคฤดูร้อน 
    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ไม่มี 
 
2.  การด าเนนิการหลักสูตร 
    2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          ภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณเดือนมิถุนายน ถึง   กันยายน 
          ภาคการศึกษาที่ 2 ประมาณเดือนตุลาคม ถึง   กุมภาพันธ์ 
          ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม ถึง   พฤษภาคม 
    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คณิต หรือ 
          2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ตรงหรอืสัมพันธ์
กับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน 
          2.2.3 ทั้งข้อ 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วา่ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
                  1.  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
                  2.  โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา 
                  3.  โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
                  4.  โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านกลุ่ม 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
                  5.  โดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          2.3.1  นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานและความสามารถที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะรายวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาดังกล่าวและรายวิชาที่ต่อเนื่อง 
          2.3.2  นักศึกษาใหม่มีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย 
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    2.4  กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          2.4.1 จัดการเรียนปรับพ้ืนฐานทางด้านบริหารธุรกิจให้กับกลุ่มนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
          2.4.2  จัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษารุ่นพ่ี และ
จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือแนะแนวทางการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม 
    2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
          2.5.1  จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.1 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ช้ันปีท่ี 1 100 100 100 100 100 
ช้ันปีท่ี 2 - 100 100 100 100 
ช้ันปีท่ี 3 - - 100 100 100 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 100 100 

รวม 100 200 300 400 400 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 100 100 

 
          2.5.2  จ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 2.2.2 

นักศึกษาชั้นปีที ่
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีท่ี 3 100 100 100 100 100 
ช้ันปีท่ี 4 - 100 100 100 100 

รวม 100 200 200 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 100 100 100 100 
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    2.6  งบประมาณตามแผน  
          2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

1.  รายรับเงินรายได้ 2,744,000 5,120,000 6,584,000 7,624,000 7,624,000 

    1.1  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

    1.2  ค่าบ ารุงการศึกษา 1,600,000 3,100,000 4,000,000 4,800,000 4,800,000 

    1.3  ค่าหน่วยกิต 1,044,000 1,920,000 2,484,000 2,724,000 2,724,000 

2.  รายรับเงินงบประมาณ 10,130,440 2,312,629 2,503,400 2,706,201 2,706,201 

    2.1  งบด าเนินการ 2,030,440 2,312629 2,503,400 2,706,201 2,765,983 

    2.2  งบลงทุน 8,100,000 0 0 0 0 

รวมรายรับท้ังหมด 12,874,440 7,604,629 9,087,400 10,330,201 10,389,983 

จ านวนนักศึกษา (คน) 200 400 500 600 600 

รายรับเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน (บาท/คน) 64,372 19,012 18,175 17,217 17,317 

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1.  งบบุคลากร 1,823,640 1,878,349 1,934,700 1,992,741 2,052,523 

2.  งบด าเนินงาน 1,657,600 2,757,600 3,307,600 3,957,600 3,957,600 

    2.1  ค่าตอบแทน 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 

    2.2  ค่าใช้สอย 1,200,000 1,900,000 2,250,000 2,700,000 2,700,000 

    2.3 ค่าวัสด ุ 400,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 

3.  งบเงินอุดหนุน 583,155 593,627 604,100 614,572 625,045 

    3.1  ค่าใช้จ่ายบุคลากร 349,080 359,552 370,025 380,497 390,970 

    3.2  ค่าใช้จ่ายงานวิจัย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

    3.3  ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ 34,075 34,075 34,075 34,075 34,075 
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หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
4.  งบรายจ่ายอื่น 143,750 143,750 143,750 143,750 143,750 
    4.1  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด         
          การเรยีนการสอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

    4.2  โครงการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 43,750 43,750 43,750 43,750 43,750 

5.  ค่าเสือ่มราคา 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 

    5.1  ค่าเสื่อมราคาครภุัณฑ ์ 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 

รวมรายจ่ายทั้งหมด 4,748,145 5,213,327 5,480,149 5,748,663 5,818,917 

จ านวนนักศึกษา (คน) 200 400 500 600 600 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน (บาท/คน) 23,741 13,033 10,960 9,581 9,698 

 
    2.7 ระบบการศึกษา 
             แบบชั้นเรียน 
             แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
             แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
             แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
             แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
             อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………. 
    2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
          เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการศึกษา พ.ศ. 2551  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    3.1  หลักสูตร 
          3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต 
          3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
                  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต 
                      1.1  กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม 3 หน่วยกิต 
                      1.2  กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
                      1.3  ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
                            ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หน่วยกิต 
                      1.4  กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 3 หน่วยกิต 
                      1.5  กลุ่มความรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
                      1.6  กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1 หน่วยกิต 
                      1.7  กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
                  2.  หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
                      2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 35 หน่วยกิต 
                       2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47 หน่วยกิต 
                       2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต 
                  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
          3.1.3  รายวิชา 
                  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 34 หน่วยกิต 
                      1.1  ความรู้ตามหลักจริยธรรม  จ านวน 3 หน่วยกิต 
                            ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-021-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Ethics for Human beings  

                      1.2  ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  จ านวน 6 หน่วยกิต 
                            ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 
 Human Relations and Personality  

Development 
01-021-003 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 Thai Studies  
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป   3(3-0-6) 

 General Psychology  
01-022-001 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 

 Life Style Enhancement  
01-022-003 สังคมกับการปกครอง 3(3-0-6) 

 Society and Government  
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                      1.3  ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทักษะเชิงตัวเลข 
                            และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 6 หน่วยกิต 
                            ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

                      1.4  ความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ  จ านวน 3 หน่วยกิต 
                            ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-040-001 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 
 Human Essence and Fulfillment  

01-040-005 เอเชียอาคเนย์ศึกษา 3(3-0-6) 
 Southeast Asian Studies  

01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Life and Sufficiency Economy  

02-040-008 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Man and Environment  

                      1.5  ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 3 หน่วยกิต 
                            ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 3(3-0-6) 
 Southern Cultures and Traditions  

01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 Thai Civilization in the Globalization Context 

01-021-009 สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 
 Beauty Matters  

01-021-011 ดนตรีเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Music for Life  

                      1.6  ทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย  จ านวน 1 หน่วยกิต 
                            ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-023-001 พลศึกษา 1(0-2-1) 
 Physical Education  

01-023-005 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
 Futsal  

01-023-006 แบดมนิตัน 1(0-2-1) 
 Badminton  

01-023-009 กีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 
 Dance Sport  

02-031-001 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Mathematics  

02-032-007 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management 

02-032-008 แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 
 Alternative Energy Sources  

02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Technology  
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                      1.7  ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร  จ านวน 12 หน่วยกิต 
                            ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

01-011-001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai Language for Communication 

01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I  

01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II  

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Conversation  

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 
 English for Work  

01-312-007 ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาบันเทิง 3(3-0-6) 
 English for Edutainment  

 
                  2.  หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต 
                      2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน 35 หน่วยกิต 
                            ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 

05-111-101 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
 Financial Accounting 

05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing  

05-311-001 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Statistics  

05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Law  

05-311-003 การภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Taxation  

05-311-004 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Finance  

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics  

05-311-108 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Organization and Management 

05-311-233 การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship  

05-311-317 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management 

05-313-101 ทักษะการพิมพ์ 2(0-4-2) 
 Typing Skills  

05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Using Information Technology for Business 
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                      2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ  จ านวน 47 หน่วยกิต 
                            ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 40 หน่วยกิต 

05-411-202 ระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6) 
 Information System in Organization 

05-411-304 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
 System Analysis and Design  

05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ  1(1-0-2) 
 Seminar in Information System   

05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Electronic Business Laws  

05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
 Computer Programming I  

05-412-102 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Mathematics  

05-412-206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 
 Data Structure and Algorithm  

05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Management System  

05-412-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming  

05-412-314 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
 Computer Graphics  

05-412-421 การค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Retrieval  

05-413-101 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
 Operating System  

05-413-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Architecture  

05-413-203 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) 

 Data Communication and 
Computer Network 
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                           และให้ศึกษา 7 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกวิชาสหกิจศึกษาด้าน 

    สารสนเทศ จากรายวิชาต่อไปนี้ 
*05-411-312 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน

สารสนเทศ 
1(1-0-2) 

 Prepare of Cooperative Education 
in the Information System 

 

*05-411-416 สหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ 6(0-40-0) 
 Co-operative Education for the 

Information System 
 

                            หรือให้ศึกษา 7 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกวิชาการฝึกงานด้าน 

   สารสนเทศ จากรายวิชาต่อไปนี้ 
*05-411-313 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานด้าน

สารสนเทศ 
1(1-0-2) 

 Internship Preparation in the 
Information System 

 

*05-411-415 การฝึกงานด้านสารสนเทศ 3(0-40-0) 
 Internship in the Information 

System 
 

05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(1-4-6) 
 Business Information System 

Project 
 

 
                 หมายเหตุ   * คือรายวิชาได้ระดับคะแนนเป็น S หรือ U 
        นักศึกษาที่สามารถเทียบโอนวิชาการฝึกงานด้านสารสนเทศได้ ไม่ต้องเรียน
วิชาการเตรียมความพร้อมการฝึกงานด้านสารสนเทศ 

 
                      2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก  จ านวน 15 หน่วยกิต 
                            ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                            2.3.1  กลุ่มวิชาการบริหารระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

05-411-203 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information System  

05-411-305 
 

การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 
 

 Information Technology Professional 
Communication 

05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Business  
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05-411-308 การพาณิชย์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 Mobile Commerce  

05-411-309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Decision Support System  

05-411-310 การบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(3-0-6) 

 Information Technology Project Management 
05-411-311 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

 Management of Innovation and Technology 
05-411-414 ระบบการบริหารงานคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Computer Management System  
                           2.3.2  กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

05-412-103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 1 3(2-2-5) 
 Application Software I  

05-412-104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 2 3(2-2-5) 
 Application Software II  

05-412-105 เทคนิคการเขียนโปรแกรม 3(3-0-6) 
 Programming Techniques  

05-412-208 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
 Computer Programming II  

05-412-209 ภาษาซี 3(2-2-5) 
 C Programming Language  

05-412-211 ภาษาจาวา 3(2-2-5) 
 Java Programming Language  

05-412-212 การสร้างสื่อผสม 3(2-2-5) 
 Multimedia Authoring  

05-412-213 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 

 Human Computer Interaction  
05-412-315 โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

 Database Application  
05-412-316 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บไดนามิค 3(2-2-5) 

 Dynamic Web Programming  
05-412-317 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Computer Programming  
05-412-318 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Introduction to Natural language Processing 
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05-412-319 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Software Engineering  

05-412-320 การโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 
 Visual Programming  

05-412-422 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 
 Image Processing  

05-412-423 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database System Development Software 

05-412-424 การบริหารฐานข้อมูลแบบกระจาย 3(2-2-5) 
 Distributed Database Management  

05-412-425 คอมพิวเตอร์วิชั่น 3(2-2-5) 
 Computer Vision  

                           2.3.3  กลุ่มวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
05-413-204 ระบบอินเทอร์เน็ต-อินทราเน็ตและ

เครือข่ายไรสาย 
3(2-2-5) 

 Internet-Intranet and Wireless System 
05-413-205 การโปรแกรมระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 

 Network Programming  
05-413-306 การจัดการและออกแบบเครือข่าย 3(3-0-6) 

 Network Management and Design  
05-413-307 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information System Security   
05-413-308 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์และการเขียน

โปรแกรมเปลือกระบบ 
3(2-2-5) 

 Unix Operating System and Shell 
Programming 

 

05-413-309 ปฏิบัติการเครือข่ายในส านักงาน 3(2-2-5) 
 Office Networking Workshop  

05-413-410 ระบบฐานข้อมูลแบบไคลแอนท์และ 
เซิรฟ์เวอร์      

3(2-2-5) 

 Client/Server Database System  
05-413-411 การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายเชิง

ประสิทธิภาพ 
3(3-0-6) 

 Network Analysis Design and 
Optimization 
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                  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  6  หน่วยกิต 
                       นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา 
ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขา 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่ 1 
 
                  ภาคการศึกษาที่ 1 

01-021-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์  3(3-0-6) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1    3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มทักษะทางกีฬาและพลานามัย  1(T-P-E) 
05-313-101 ทักษะการพิมพ์สัมผัส  2(0-4-2) 
05-111-101 การบัญชีการเงิน  3(3-0-6) 
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธรุกิจ  3(2-2-5) 
05-413-101 ระบบปฏิบตัิการ  3(2-2-5) 
05-412-102 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์  3(3-0-6) 

 รวม        21    หน่วยกิต 

                  ภาคการศึกษาที่ 2  
UU-VWX-YZZ กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2    3(T-P-E) 

UU-VWX-YZZ 
กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 1 

 
3(T-P-E) 

05-211-101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
05-311-004 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
05-311-108 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 
05-413-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์  3(3-0-6) 

 รวม      21    หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.2 

21 
 

 

ปีการศึกษาที่ 2 
 
                  ภาคการศึกษาที่  1 

UU-VWX-YZZ กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3    3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์ 1 
 

3(T-P-E) 

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร ์  3(3-0-6) 
05-311-233 การเป็นผู้ประกอบการใหม ่  3(3-0-6) 
05-412-206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3(3-0-6) 
05-413-203 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์  3(2-2-5) 
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 1  3(T-P-E) 

 รวม     21 หน่วยกิต 
                  ภาคการศึกษาที ่ 2 

UU-VWX-YZZ กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 4    3(T-P-E) 

UU-VWX-YZZ 
กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

 
3(T-P-E) 

UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ  3(T-P-E) 
05-311-001 สถิติธุรกิจ  3(3-0-6) 
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองค์กร  3(3-0-6) 
05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมลู  3(2-2-5) 
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 2  3(T-P-E) 

 รวม         21 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 3 
 
                  ภาคการศึกษาที่  1 

UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ 2 

 
3(T-P-E) 

05-311-002 กฎหมายธรุกิจ  3(3-0-6) 
05-311-317 การจัดการการผลติและการด าเนนิงาน  3(3-0-6) 
05-411-304 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  3(3-0-6) 
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ   1(1-0-2) 
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 3  3(T-P-E) 
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 4  3(T-P-E) 

 รวม 19    หน่วยกิต 
 
                  ภาคการศึกษาที่  2 (ส าหรับผู้เลือก สหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ) 

UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรม    3(T-P-E) 
05-311-003 การภาษีอากร  3(3-0-6) 
05-411-312 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ 1(1-0-2) 
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
05-412-314 คอมพิวเตอร์กราฟิก  3(2-2-5) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสร ี1  3(T-P-E) 

 รวม 16    หน่วยกิต 
 
                  ภาคการศึกษาที่  2 (ส าหรับผู้เลือก ฝึกงานด้านสารสนเทศ) 

UU-VWX-YZZ กลุ่มความรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรม    3(T-P-E) 
05-311-003 การภาษีอากร  3(3-0-6) 
05-411-313 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานด้านสารสนเทศ 1(1-0-2) 
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
05-412-314 คอมพิวเตอร์กราฟิก  3(2-2-5) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสร ี1  3(T-P-E) 

 รวม 16    หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 4 
  
         ส าหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาการฝึกงานด้านสารสนเทศ 
         ภาคการศึกษาที่  1 

05-411-415 การฝึกงานด้านสารสนเทศ  3(0-40-0) 
 รวม         3  หน่วยกิต 

 
         ภาคการศึกษาที่  2 

05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกจิ  3(1-4-6) 
05-412-210 การเขียนโปแรกมเชิงวัตถ ุ  3(2-2-5) 
05-412-421 การค้นคืนสารสนเทศ  3(3-0-6) 
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2  3(T-P-E) 

 รวม       15  หน่วยกิต 
 
         ส าหรับนักศึกษาที่เลือกรายวิชาสหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ 
           ภาคการศึกษาที่  1 

05-411-416 สหกิจศึกษาดา้นสารสนเทศ  6(0-40-0) 
 รวม         6  หน่วยกิต 

 
         ภาคการศึกษาที่  2 

05-412-210 การเขียนโปแกรมเชิงวัตถ ุ  3(2-2-5) 
05-412-421 การค้นคืนสารสนเทศ  3(3-0-6) 
05-4WX-YZZ วิชาชีพเลือก 5  3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสรี 2  3(T-P-E) 

 รวม       12  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

24 
 

          3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

                   UU-VWX-YZZ 
                   UU     หมายถึง  คณะ 
                            01   คือ   คณะศิลปศาสตร์ 
                            02   คือ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                            04   คือ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                            05   คือ   คณะบริหารธุรกิจ 
                   V        หมายถงึ   สาขา 
                              0   คือ   สาขาศึกษาทั่วไป 
                              1   คือ   สาขาการบัญชี 
                              2   คือ   สาขาการตลาด 
                              3   คือ   สาขาการจัดการ 
                              4   คือ   สาขาระบบสารสนเทศ 
 
                   ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                   V        หมายถึง   สาขา 
                              0   คือ   สาขาศึกษาทั่วไป 
                              3   คือ   สาขาภาษาต่างประเทศ 
                   WX     หมายถึง   กลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
                            10   หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 
                              1   คือ   วิชาย่อยภาษาไทย 
                              2   คือ   วิชาย่อยภาษาอังกฤษ 
                              3   คือ   วิชาย่อยภาษาจีน 
                              4   คือ   วิชาย่อยภาษามลายู 
                              5   คือ   วิชาย่อยภาษาญี่ปุ่น 
                              6   คือ   วิชาย่อยภาษาเกาหลี 
                              7   คือ   วิชาย่อยภาษาฝรั่งเศส 
                              8   คือ   วิชาย่อยภาษาเยอรมัน 
                              9   คือ   วิชาย่อยภาษาสเปน 
 
                            20   หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสุขพลานามัย 
                              1   คือ   วิชาย่อยมนุษยศาสตร์ 
                              2   คือ   วิชาย่อยสังคมศาสตร์ 
                              3   คือ   วิชาย่อยสุขพลานามัย 
                            30   หมายถึง   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
                              1   คือ   วิชาย่อยคณิตศาสตร์ 
                              2   คือ   วิชาย่อยวิทยาศาสตร์ 
                              3   คือ   วิชาย่อยเทคโนโลยี 
                            40   หมายถึง   กลุ่มวิชาบูรณาการ/สหวิชาการ 



 
มคอ.2 

25 
 

 

                   ส าหรับสาขาระบบสารสนเทศ 
                   WX     หมายถึง  สาขาวิชา/กลุ่มวิชา 
                           10   คือ   สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
                           11   คือ   กลุ่มวิชาการบริหารระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
                           12   คือ   กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
                           13   คือ   กลุ่มวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
                   Y       หมายถึง   ปีที่ควรศึกษา 
                           0   แทนรายวิชาที่ไม่ก าหนดชั้นปีที่ควรศึกษา อาจจะศึกษาในชั้นปีใดก็ได้  
                                 ในระดับปรญิญาตรี 
                           1   แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 1  
                           2   แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 2  
                           3   แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 3  
                           4   แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปีที่ 4  
                   ZZ    หมายถึง   ล าดับที่ของรายวิชาในกลุ่มวิชา/วิชาย่อย 
 
  ความหมายของรหัสหน่วยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน  C(T-P-E) 
                     C     หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
                     T     หมายถงึ  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี 
                     P     หมายถึง  จ านวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
                     E     หมายถึง  จ านวนชั่วโมงการค้นคว้านอกเวลา 
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รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชาศึกษาทั่วไป 
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Thai Language for Communication 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 

เอกลักษณ์ของภาษาไทย  การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน และการเขียน  การอ่านและการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ  การสื่อความคิดด้วย
การพูดและการเขียน  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อผสมในการน าเสนอ 
Thai language identities; skill practice in listening, speaking, reading, 
and writing; reading and listening for main ideas; speaking and 
writing to express ideas; the application of multimedia technology 
in presentation  

  
01-021-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Ethics for Human beings  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ปรัชญาทางจริยศาสตร์  ทฤษฏีทางจริยธรรม  จริยศาสตร์เชิงคุณธรรม  กรณีย
ธรรมและอันตวิทยา  จริยศาสตร์เชิงหน้าที่  อัตนิยม ปรัตนิยม และประโยชน์
นิยม  การให้เหตุผลสนับสนุนทางจริยธรรม  ศีลธรรมกับศาสนา  จริยศาสตร์
ประยุกต์ในสถานการณ์ปัจจุบัน พฤติกรรมทางเพศ การท าแท้งและอิสระทาง
เพศ ความขาดแคลน ความทุกข์ทรมาน และสวัสดิภาพสัตว์ 
Philosophy of ethics; ethical theory; virtue ethics; deontology and 
teleology; duty ethics; egoism, altruism and utilitarianism; ethical 
justification; morality and religion; applications to contemporary 
controversies, sexual behavior, abortion and free choice, poverty, 
torture, and animal welfare 
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01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 
 Human Relations and Personality Development  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์   
การปรับปรุงตนเองเพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลในองค์การและสังคม  
มารยาททางสังคมและการนันทนาการ  และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
Basic knowledge of Human Relations; human behavior in socializing; 
self-improvement to create relationship within organization and 
society; social manners and recreations; personality development  

  
01-021-003 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 Thai Studies  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ความเป็นมาของชนชาติไทย  สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย  ศาสนา  
ประเพณีไทย  ภาษาและวรรณกรรมไทย  ทัศนศิลป์  หัตถกรรม  นาฏศิลป์และ
ดนตรีไทย  อาหารไทย  และวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย 
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government; 
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts; 
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk 
cultures and wisdom 
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01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Psychology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา  รูปแบบของพฤติกรรม  ขบวนการทางจิตวิทยา
เพ่ือการพัฒนามนุษย์  การรับสัมผัส การรับรู้ การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา อารมณ์ 
การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต  ปัจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของสังคม
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์  การปรับตัวเพ่ือคุณภาพของชีวิต 
Psychological theories and concepts; multiple aspects of human 
behavior; psychological procedures for human development; 
sensation, perception, learning, intelligence, emotion, motivation, 
personality, and mental health; phychological factors and social 
influences on human behavior; personal adjustments for quality of life 
 

01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้ 3(3-0-6) 
 Southern Cultures and Traditions  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

อัตลักษณ์ของชาวใต้  ภาษาพ้ืนเมืองและส าเนียงภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อ 
คติชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา  สังคมไทยมุสลิม
และไทยพุทธ  เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง  การปกปักรักษาประเพณีของ
ชาวใต้ในยุคปัจจุบัน  ทัศนศึกษาและกิจกรรม 
Character of Southerner: indigenous language and dialects, cultures 
and beliefs, folk lore and folk wisdom, tradition and sacred 
activities; Muslim and Buddhist communities in the South; festivals 
and folk entertainment; the conservation of southern traditions in 
contemporary contexts; field studies and working activities 
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01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
 Thai Civilization in the Globalization Context  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ความโดดเด่นของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  อารยธรรมไทยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์และอาณาจักรโบราณ  สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปัจจุบัน  ผลดี ผลเสยีของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก  และการ
ปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai 
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and 
economic development from Sukhothai up to contemporary 
period; advantages and disadvantages of western-oriented 
development; Thai culture adjustment in the globalization context 

  
01-021-009 สารัตถะแห่งความงาม 3(3-0-6) 

 Beauty Matters  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย  ความงามและรสนิยม  ความ
งามของมนุษย์  ความงามตามธรรมชาติและความงามสร้างสรรค์  คุณค่าของ
ความงามและสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป์ และ
การละเล่นพื้นบ้าน  สุขภาพกายและสุขภาพจิต  การดูแลสุขภาพ  มารยาทงาม
ตามคติของไทย  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and 
taste; human beauty; natural beauty and constructed beauty; 
beauty and aesthetic values in languages, literatures, music, visual 
art, performing art, and folk entertainment; physical and spiritual 
well-being; health cares; Thai etiquette and peaceful co-existence  
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01-021-011 ดนตรีเพื่อชีวิต 3(2-2-5) 
 Music for Life  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

พ้ืนฐานความรู้ที่จ าเป็นส าหรับดนตรี  ดนตรีและสุนทรียศาสตร์  เนื้อหาและ
รูปแบบของดนตรีบริสุทธิ์ ดนตรีสากล และดนตรีเพ่ือความบันเทิง  ทักษะในการ
อ่านภาษาดนตรี  การฝึกหัดและเล่นดนตรีเฉพาะชิ้น  เทคนิคในการเล่นดนตรี  
การเล่นดนตรีเป็นกลุ่มวง  การเล่นและแสดงดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms 
of classical music, popular music and music for entertainment;  
music reading skills; individual practice and performing a particular 
instrument; playing techniques; ensemble playing; recital and 
performances of a wide range of music 

  
01-022-001 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3(3-0-6) 

 Life Style Enhancement 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 

สุขภาวะองค์รวม  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ  
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น  พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Holistic well-being; life and environment; life skills and the 
cultivation of public minded value; sufficiency economy and folk 
wisdom; pluralism and democratic ways of life; life long learning for 
sustainable development 
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01-022-003 สังคมกับการปกครอง  3(3-0-6) 
 Society and Government 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 

วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย  อ านาจอธิปไตยและ
รูปแบบการปกครอง  การปกครองแบบประชาธิปไตย  แนวความคิด ทฤษฎี 
และอุดมการณ์ทางการเมือง  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง  ปัจจัย
เกื้อหนุนและปัญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมือง 
Development of Thai politics and governments; sovereignty and 
forms of governments; democratic government; concepts, theories, 
and political ideals; political institutions and processes; supporting 
factors and obstacles to social and political changes 

  
01-023-001 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา  การสร้างเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย  การท างานเป็นทีม  ระเบียบ กติกา มารยาท  การจัดการและการ
ด าเนินการแข่งขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม 
Basic knowledge; physical education activities; developing physical 
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing 
and arranging selected sport competition 
 

01-023-005 ฟุตซอล   1(0-2-1) 
 Futsal  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal 
competition 

  



มคอ.2 

32 
 

01-023-006 แบดมินตัน   1(0-2-1) 
 Badminton  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ความรู้พื้นฐาน  การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน  การเล่นเป็นทีม  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  ระเบียบ กติกา มารยาท  และการด าเนินการแข่งขัน 
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing 
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging 
badminton competition 

   
01-023-009 กีฬาลีลาศ 1(0-2-1) 

 Dance Sport  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ความรู้พื้นฐาน  การฝึกปฏิบัติจังหวะพ้ืนฐาน  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  
ระเบียบ กติกา มารยาท  การพัฒนาท่าทาง  และการด าเนินการแข่งขันกีฬาลีลาศ 
Basic knowledge; basic steps practice; developing physical fitness; 
rules, regulations, and etiquettes; movement control; arranging 
Dance Sport competition 

  
01-040-001 ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Essence and Fulfillment  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 

ร่างกายและจิตวิญญาณ  อัตตะบริขารส าหรับปัจเจกชน  ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข  
สิ่งที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เกี่ยวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความเชื่อ 
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม ค่านิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ 
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี  ความรู้และ ประสบการณ์ของมนุษย์
ในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร์  การแสวงหาอัต
ลักษณ์ ความรู้ สถานะทางสังคม และการแสวงหาความสุข 
Body and mind; the necessary articles for individual; indicators of 
well-being; impacts on human beings on mental status, morals, 
believes, behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health, 
pollutants, culture, community, and technology; human experiences 
in art, music, literature, philosophy, and history; the search for identity, 
the quest for knowledge, the status in society, and the need for happiness 
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01-040-005   เอเชียอาคเนย์ศึกษา   3(3-0-6) 
 Southeast Asian Studies  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 

ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของเอเชียอาคเนย์  การเมืองการ
ปกครองและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณี  ลักษณะ
พ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  ความขัดแย้งและการร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล  การพัฒนาและความ
ร่วมมือทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า  การจัดระบบเศรษฐกิจ 
History, sociology, and anthropology of South East Asia; political 
and cultural diversity; religious and traditions; landforms, natural 
resources and environment; conflict and cooperation among 
nations; modernization and globalization; agricultural, industrialized 
and merchandized cooperation and development; economic 
renovation 
 

01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Life and Sufficiency Economy  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ความเป็นมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  วิวัฒนาการของโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจไทย  การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและชุมชน  
การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน  โครงการพระราชด าริ การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ
การเกษตรและอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

 

Background of the philosophy of sufficiency economy; 
development of Thai economy structure; sufficiency economy 
application for living in a family and in community; good 
governance practices in organizations; developing sufficiency 
economy in individual, family and community level; royal-initiated 
projects applied in agribusiness and in industrial sectors; case study 
of sufficiency economy in community 
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01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 
 English I  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  หน้าที่และ
ประเภทของค าศัพท์  รูปแบบกาลปัจจุบัน อดีต และอนาคต  การถามและตอบ
ค าถาม  กลุ่มค าและส านวน  การอ่านเนื้อเรื่องสั้นๆ ที่มีโครงสร้างภาษาไม่
ซับซ้อน 
English language skills: listening, speaking, reading and writing; 
functions and parts of speech of words; tenses: present, past, and 
future tenses; question making; idioms and phrasal verbs; reading 
short simple passages 
 

01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 
 English II  
 วิชาบังคับก่อน: 01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1  
 Prerequisite: 01-312-001 English I  

 

ค าศัพท์และหลักไวยากรณ์ข้ันสูง  ฝึกทักษะการฟังและการสนทนาโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวันด้วยถ้อยค าและส านวนภาษาท่ีถูกต้อง   
การอ่านเนื้อเรื่องที่มีประโยคซับซ้อนขึ้น  การแต่งประโยคและการเขียน
เรียงความที่มีความยาวและซับซ้อนมากข้ึน 
Advanced vocabulary and grammar; listening and speaking practice 
in daily conversation with appropriate expressions; reading more 
complex articles; writing longer and more complex sentences and 
articles 
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01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Conversation 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 

ทบทวนไวยากรณ์และโครงสร้างส าคัญในภาษาอังกฤษ  การทักทาย การกล่าว
ลา การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน  การใช้ภาษาตามสถานการณ์สังคม  การแสดง
ความรูสึกและการแสดงความคิดเห็น  การพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันและ
เหตุการณ์ในอดีต  การพูดโทรศัพท์  การสอบถามข้อมูล  การบอกทิศทางและ
สถานที่ตั้ง  และการพูดเรื่องงานและสถานที่ท างาน 
Revision of essential English grammar and structure; greetings, 
parting, and introducing oneself and others; socializing; expressing 
feelings and opinions; talking about current issues and past 
experiences; telephoning; asking for information; giving direction 
and location; talking about jobs and the work place 

   
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6) 

 English for Work  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

การสมัครงาน  ศัพท์และส านวนเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานภายในองค์กร  
การอ่านและการเขียนเกี่ยวกับงานในองค์กร  การน าเสนอโครงการ  และการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
Job application; appropriate vocabulary and expressions used for 
communication in an organization and practice; reading and writing 
passages about work; project presentation; performance reports 
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01-312-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง 3(3-0-6) 
 English for Edutainment  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ศัพท์และส านวนที่ใช้ในสื่อบันเทิง: เพลง ภาพยนตร์ ข่าว สารคดี และเกม  การ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ  การผลิตสื่อที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ และการ
น าเสนอ 
Appropriate vocabulary and expressions used in entertainment 
media: songs, movies, news, documentaries, and games; expressing 
opinion on selected entertainment; creative productions of media 
in appropriate to situations and presentation 
 

02-031-001 คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) 
 General Mathematics  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ประเภทของจ านวน  ทักษะทางเลขคณิต  เรขาคณิตและตรีโกณมิติ  พื้นฐาน
เบื้องต้นทางพีชคณิต การแยกเศษส่วนย่อย  เลขชี้ก าลังและกรณฑ์  สมการเชิง
เส้นและกราฟ  เซท เมทริกซ์ และการประยุกต์ 
Classification of numbers; arithmetic skills; geometry and 
trigonometry; algebraic preliminaries; partial fractions; exponent 
expressions and radicals; linear equations and graph; exponent 
expressions and radicals; sets, matrices and their applications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มคอ.2 

37 
 

 

02-032-007 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
 Environment and Resources Management  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ  ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  มลพิษสิ่งแวดล้อม   
การป้องกันและแก้ไขมลพิษ  มลพิษกับปัญหาสุขภาพ  กฎหมายเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบผสมผสานและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
Basic knowledge of environment and resources management; 
principle of ecology and natural balance; natural resources and the 
conservation; environmental pollution; preventing and solving 
pollution problems; pollution and health problems; law of 
environmental impact; integrated environmental management and 
sustainable development 

   
02-032-008 แหล่งพลังงานทางเลือก 3(3-0-6) 

 Alternative Energy Sources  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

แนะน าแหล่งพลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ชีวะ
มวล น้ าขึ้น น้ าลง ไฟฟ้าจากพลังน้ า ลมและคลื่น  ระบบและกระบวนการที่ใช้ใน
การเปลี่ยนรูปของพลังงาน  ข้อดีข้อเสียของพลังงานทางเลือก  การจัดเก็บ
พลังงาน 
Introduction to sources of alternative energy; solar, geothermal, 
biomass, tidal, hydroelectric, wind and wave energy; systems and 
methods of energy conversion from non-conventional energy 
sources; advantages and disadvantages of alternative energy; 
energy storage 
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02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Technology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

แนะน าเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช้สารสนเทศในองค์กร  เทคนิคการโปรแกรม  
การพัฒนาระบบ การออกแบบฐานข้อมูล อีเมล์ และการใช้บราวเซอร์และ
โปรแกรมค้นหา  เครือข่ายสังคม การประมวลผลก้อนเมฆ การออกแบบเว็บ 
และการโปรแกรมเว็บ  การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการสื่อสาร  การฝึก
ปฏิบัติและการประยุกต์ใช้งาน 

 

An overview of hardware, software, data processing and computer 
network; information applications for organization; programming 
techniques, systems development, database design, e-mail and the 
uses of browsers and search engines; social network, Cloud 
computing, web design and web programming; the use of 
computer networks for communication; hands-on training in 
computer applications 

  
02-040-008 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Man and Environment 
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 

ระบบนิเวศน์  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งท าลายดิน  
บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ  น้ าและมลพิษทางน้ า  ยาปราบศัตรูพืช   
สารปนเปื้อนทางอาหาร  การวิเคราะห์ระบบของประชากร  ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม  ทัศนศึกษาและกิจกรรมเชิงนิเวศน์   
Ecological system; natural resources; geologic natural resources and 
geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and water 
pollution; pesticides; food additives; population, community, and 
environment systems analysis; field, laboratory, and working 
activities 
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รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการบัญชี 
05-111-101 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 

 Financial Accounting  
 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 

หลักการบัญชีทั่วไป หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้า
คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของผู้เป็น
เจ้าของ การจัดท ารายงานทางการเงิน 

 

General accounting principles; principles of recording transactions 
for cash, account receivables, notes receivable, inventories, 
investments, tangible, and intangible assets, liabilities, owner’ 
equities; preparation  of financial reports. 
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รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการตลาด 
05-211-101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 Principles of Marketing  

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

บทบาทและความส าคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการของ
แนวความ คิดการตลาด  กิจกรรมและหน้าที่ทางการตลาด  ลักษณะและ
พฤติกรรมการซื้อในตลาดผู้บริโภคและตลาดอุตสาหกรรม  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การก าหนดส่วนประสมการตลาด  กลยุทธ์การตลาด การประยุกต์เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในกิจกรรมการตลาดจริยธรรมการตลาด  และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

 

The meaning of marketing; the role and importance of marketing  
affects to social, economy, marketing function; evolution and the 
concept of marketing; marketing environment; consumer’s buying 
behavior in markets; consumer and industrial markets; market 
segmentation; target Market product positioning; marketing mix; 
information marketing research; ethics and social responsibility 
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รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาการจัดการ 
05-311-001 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Statistics  

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  

 

บทน า  ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  การแจกแจง
ของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การทดสอบไคสแควร์การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่าง
ง่าย  และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา   

 

Introduction to business statistics;  random variable;  probability 
distributions for random variable; sampling distributions; estimation 
and test of hypothesis; analysis of variance;  chi–square test; simple 
linear regression and correlation analysis  and time series analysis 

  
05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Laws  

 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 

 

บทบัญญัติของกฎหมายที่ส าคัญในทางธุรกิจเกี่ยวกับบุคคล  นิติบุคคล (ห้าง
หุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด)  นิติกรรม  
สัญญาซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างท าของ ตั๋วสัญญาใช้
เงิน ตั๋วแลกเงิน เช็ค ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า 

 

Business legal provisions in relation to natural persons; juristic 
persons (general partnerships, limited partnerships, limited 
companies, and public limited companies); juristic acts; contracts 
related to sale, sale with right of redemption, hire of property, hire-
purchase, hire of services, hire of work, promissory notes, bill of 
exchange, cheques, suretyship, mortgage, pledge, agency, and 
brokerage   
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05-311-003 การภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Taxation  
 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: -  

 

หลักการและความส าคัญของภาษีอากร  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้
นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์  ภาษีสรรพสามิต  
ภาษีศุลกากร  และภาษีท้องถิ่น 

 

Principles and the importance taxation; personal income tax; 
corporate income tax; VAT specific business tax and stamp duty; 
excise duty and local taxes 

  
05-311-004 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Finance  

 
วิชาบังคับก่อน: 05-111-101  การบัญชีการเงิน หรือ 
                    05-111-102  การบัญชีชั้นต้น   

 

 
Prerequisite: 05-111-101 Financial Accounting  or 
         05-111-102 Fundamental  Accounting  

 

 

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทของการบริหารการเงิน  การวิเคราะห์งบการเงิน  การ
วางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  การบริหาร
เงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  การบริหารลูกหนี้  การบริหาร
สินค้าคงเหลือ  มูลค่าเงินตามเวลา  งบลงทุน  การจัดหาเงินทุนระยะสั้น  การ
จัดหาเงินทุนระยะปานกลาง  การจัดหาเงินทุนระยะยาว  โครงสร้างทางการเงิน         
และต้นทุนของเงินทุน 
 

 

Scope, characteristics and the role of financial management; 
financial statements analysis financial planning and forecasting; 
working capital  management; cash and marketable securities 
management; accounts receivable management; inventory 
management; time value of money; capital budgeting; short-term 
financing; intermediate-term financing; loan-term financing; financial 
structure; cost of capital  
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05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Economics  

 วิชาบังคับก่อน: -   

 Prerequisite: -  

 

แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ และอุปทาน ความยืดหยุ่น 
พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิตและต้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์ แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค รายได้ประชาชาติ 
วัฏจักรธุรกิจ การเงินการธนาคาร  นโยบายการคลังและการเงิน การค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ 

 

Principles of microeconomics: market forces of supply and 
demand; elasticity; consumer behavior; theory of production; cost 
of production; perfectly and imperfectly competitive markets; 
principles of macroeconomics: national income; business cycle; 
money and the banking system; monetary and fiscal policies; 
international trade and monetary system 
 

05-311-108 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
 Organization and Management  

 วิชาบังคับก่อน: -   

 Prerequisite: -  

 

ความหมายขององค์การและการจัดการ  แนวความคิดและวิวัฒนาการทาง                      
การจัดการ โครงสร้างองค์การและการออกแบบองค์การ กระบวนการจัดการ 
การวางแผน การจัดองค์การ การน า การควบคุม  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การจัดการความ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ จริยธรรมทางธุรกิจและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

The meaning of organization and management concepts and 
development of management; organizational structure and design   
management process;  planning organizing leading;  control human 
resource management; managing communication and information 
technology; change management and management;  innovation in 
globalization; business ethics and social responsibilities 
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05-311-317 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
 Production and Operation Management  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: - 

 

ความส าคัญของการบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ ระบบการผลิต เทคนิค
การพยากรณ์ การตัดสินใจส าหรับการผลิต การวางแผนการผลิตแบบต่าง ๆ การ
ก าหนดตารางการผลิต การควบคุมการผลิต การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางผัง
โรงงาน  การควบคุมคุณภาพ  การจัดการพัสดุคงคลัง การบริหารความปลอดภัย 
ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการ
บริหารการผลิต 

 

The importance of production and operation management; 
production system; forecasting techniques; production decision-
making; types of production planning; scheduling production; 
production control; location decision; plant layout; quality control; 
inventory management; safety management; occupational health 
and factory’s environment; the use of software packages in 
production management 
 

05-311-233 การเป็นผู้ประกอบการใหม่ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurship   

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: - 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ  ประเภทธุรกิจ  คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ   
กลยุทธ์ในการท าธุรกิจ  วัฒนธรรมองค์กร  ผลกระทบต่อการเป็นประชาคม
อาเซี่ยนต่อการประกอบธุรกิจ  จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

 

General knowledge in business; types of business; qualification of 
entrepreneur; business strategies; organizational culture; impact of 
Asian economic community on entrepreneurship; entrepreneurs’ 
ethics 
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05-313-101 ทักษะการพิมพ์ 2(0-4-2) 
 Typing Skills  

 วิชาบังคับก่อน: -  

 Prerequisite: - 

 
ฝึกปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ  มีความช านาญในการพิมพ์สัมผัสตัวอักษรและ
ตัวเลข 

 
Touch typing practice for obtaining touch typing skills in numbers 
and letters 
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รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ                                                         3(2-2-5) 
 Using Information Technology for Business  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบ

สารสนเทศและการจัดการองค์กร  อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  กฎหมาย
และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  โปรแกรมน าเสนอผลงาน  โปรแกรมตารางการค านวณ  การ
วิเคราะห์ข้อมูล  การจัดการข้อมูล  โปรแกรมสร้างสื่อสิ่งพิมพ์  ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ 

 Hardware technology; software technology; information technology; 
information systems and enterprise management; Internet and 
networking; electronic commerce; moral, ethical, and legal issues of 
information technology; electronic documents; presentation  
program; spreadsheets program; data analysis; information 
management; create publication; practical experience using the 
software business 

  
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองค์กร 3(3-0-6) 
 Information System in Organization   
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความส าคัญของระบบสารสนเทศ  ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร  โครงสร้าง

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฐานข้อมูลส านักงานอัตโนมัติ  ระบบสารสนเทศในองค์การ
ธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม 
การตัดสินใจ  การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ 

 Importance of information systems; data and information across the 
enterprise; structure of management Information systems; hardware, 
software, and information technology; databases for office 
automation; information systems in business organizations; 
information systems to support management planning, controlling, 
and decision-making; development of computerized information 
systems used to manage. 
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05-411-203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 Management Information System  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความหมายและค าศัพท์ของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน  

การปฏิบัติงานและการควบคุม  ลักษณะที่ส าคัญของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสารสนเทศ  การน าระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตมาใช้ในการด าเนินงานสารสนเทศในองค์กร 

 Definitions and terminology of information systems; information 
systems for operational planning and control; importance feature of 
information systems for management; the relationship between the 
management and information technology; the use of the Internet 
and intranet network in the operation of information system in 
organization 

  
05-411-304 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
 System Analysis and Design  
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  
 Prerequisite: 05-412-101 Computer Programming I  
 ความรู้เกี่ยวกับระบบ  ลักษณะงานของนักวิเคราะห์ระบบ  คุณลักษณะของ

นักวิเคราะห์ระบบ  ทีมงานพัฒนาระบบ  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  การ
ออแบบโปรแกรม  วงจรการพัฒนาโปรแกรม  การทดสอบระบบ  เครื่องมือการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ  การบริหารโครงการ  แนวคิดเชิงวัตถุ  การ
ปฏิบัติงานจริง 

 Knowledge about systems; job specifications and descriptions of 
systems analyst; system developmental teams; system analysis and 
design; program design; programming development cycle; system 
testing; tools for analysis and design; project management; object-
oriented concept 
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05-411-305 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Technology Professional Communication  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 แนะน าการพูดเขียนเชิงเทคนิค  การสื่อสารทางวิชาชีพ  การน าเสนอโครงการ   

การน าเสนอผลงาน  การเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ 
 Technical writing and professional communication; project proposal, 

presentation, and formal report writing 
  
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ 1(1-0-2) 
 Seminar in Information System  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ค้นคว้าและอภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบงานต่างๆ ในระบบ
ธุรกิจ 

 Research, discussion, and knowledge exchange on information 
technology; application of new computer technologies in various 
business systems  

  
05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Business  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ค านิยาม แนวคิดและหลักการของการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  ความสัมพันธ์ของ

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  การท างานของระบบ
รักษาปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต  กลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจัดการ  
กฎหมายและจริยธรรม  ภาษีในการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

 Definition, concepts, and principles of e-business; the relationship of 
wireless internet and e-business; privacy and security; marketing and 
management strategies; cyber laws and ethics; taxation for e-
business 
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05-411-308 การพาณิชย์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 Mobile Commerce  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 แนวคิดทฤษฎีของระบบการท างานการพาณิชย์เคลื่อนที่ โครงสร้างพ้ืนฐานของ

ระบบการพาณิชย์เคลื่อนที่  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ รูปแบบการใช้งาน  
การใช้งานการพาณิชย์เคลื่อนที่  ปัญหาและอุปสรรคการพาณิชย์เคลื่อนที่  ทิศทาง
และแนวโน้มของระบบการพาณิชย์เคลื่อนที่  และการฝึกปฏิบัติ 

 Theory of mobile commerce operational systems; fundamental 
structure of mobile commerce; relative technologies, 
implementation patterns; mobile commerce applications; constraints 
and problem of mobile commerce; directions and trends in mobile 
commerce system 

  
05-411-309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6) 

 Decision Support System  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  การสร้างระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ  การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  การพัฒนาและการประเมินผล
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบปัญญาประดิษฐ์  ระบบผู้เชี่ยวชาญ  การรวม
ระบบ   อนาคตของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจธุรกิจ 

 Introduction to decision support systems; modeling of decision 
support systems; applications of decision marking systems; 
development and evaluating of decision support systems; artificial 
intelligence; expertise system and system integration; case studies 
about development of decision support systems in business 
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05-411-310 การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Technology Project Management  

 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 การวางแผนโครงการ ออกแบบกระบวนการ  การบริหารโครงการและ

ประสานงาน  วิธีส่งเสริมการท าโครงการให้ประสบความส าเร็จ  เทคนิคและ
พฤติกรรมในการจัดการโครงการ  การบริหารจัดการวงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ  
การออกแบบทางตรรกะ  การออกแบบทางกายภาพ  การทดสอบ  การติดตั้ง
ปัญหาในการบูรณาการระบบ  การจัดการโครงการ  และการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบแบบเมตริก 

 Project planning; process designing; project management and 
coordination; supports for project achievement; techniques and 
behaviors on project management life cycle management on 
systems development; logical and physical design, testing; 
installations system integration issues; project management; 
evaluation of metric system performance 

  
05-411-311 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Management of Innovation and Technology  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กรธุรกิจ  กระบวนการนวัตกรรมการ

วางแผน  การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ  การประยุกต์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  การหาพันธมิตรทางเทคโนโลยี  การจัด
องค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางเทคโนโลยี  และการวิเคราะห์ความ
ต้องการทางเทคโนโลยี 

 Importance of technological development in enterprises; innovative 
planning process; innovation and technology management systems; 
application and transfer of overseas technology; technology 
partnerships; organization and human resource development in 
technology; technological needs analysis 
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05-411-312 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ 1(1-0-2) 
 Prepare of Cooperative Education in the 

Information System 
 

 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 ปรัชญาและเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ  การเตรียมเอกสารสมัคร

งาน  การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานที่ท างานและ
ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็น  จรรยาบรรณในการท างาน  มนุษยสัมพันธ์  เทคนิคการ
น าเสนอ และการเขียนรายงาน 

 The philosophy and goal of cooperative education; preparation of 
the necessary paperwork to apply for jobs; the development of basic 
interpersonal communication skills expected in the workplace and 
general skills required to be successful; work ethic; human relations; 
presentation techniques; report writing 

  
05-411-313 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานด้านสารสนเทศ 1(1-0-2) 

 Preparation for Internship in the Information System  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ปรัชญาและเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  บุคลิกภาพที่

เหมาะสมในการท างาน  การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลใน
สถานที่ท างาน  จรรยาบรรณในการท างาน  มนุษยสัมพันธ์  ทักษะพื้นฐานในการ
ใช้เครื่องใช้ส านักงาน 

 The philosophy and goal of Work Integrated Learning (WIL); 
appropriate working personality; the development of basic 
interpersonal communication skill expected in the workplace; work 
ethic; human relations; basic skills in using office equipment 
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05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(1-4-6) 
 Business Information System Project 
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 Prerequisite: 05-412-101 Computer Programming I 
 ศึกษาและวิเคราะห์แผนการด าเนินโครงการ  ปฏิบัติการในโครงการตามที่ได้รับ

อนุมัติ  วิเคราะห์การปฏิบัติงาน  ปัญหาและก าหนดวิธีการแก้ปัญหา  น าเสนอผล
การด าเนินงานโครงการเป็นระยะๆ  การน าเสนอผลการด าเนินงานในขั้นตอน
สุดท้าย  การจัดท ารายงานโครงการที่สมบูรณ์ 

 Study and analysis of project planning; implementation of approved 
projects; performance analysis; problem and solutions; project 
presentation in each phase; project presentation in final phase; 
project report writing 
 

05-411-414 ระบบการบริหารงานคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Management System  
 วิชาบังคับก่อน: 05-411-304 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 Prerequisite: 05-411-304 System Analysis and Design 
 ลักษณะของการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์แบบรวมอ านาจและกระจายอ านาจ 

ปัญหาในการจัดองค์การในศูนย์คอมพิวเตอร์ นโยบายก าลังคนและการ ฝึก
พนักงานในศูนย์คอมพิวเตอร์  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการเลือก
และการเตรียมสถานที่เพ่ือติดตั้งระบบ  ความสัมพันธ์กับผู้จัดจ าหน่าย การบริหาร
และควบคุมโครงการ  และการบันทึกเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 Centralized and decentralized management of a computer center; 
problems of computer center operation; manpower policy and in 
house training; computer system development; process selection 
and site preparation for system installation; relationship with 
distributors; project management and control; computer use 
recording 

  
05-411-415 การฝึกงานด้านสารสนเทศ 3(0-40-0) 

 Internship in the Information System  
 วิชาบังคับก่อน: 05-411-313 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานด้านสารสนเทศ 
 Prerequisite: 05-411-313  Preparation for Internship  

                                     in the Information System 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน โดยมี

ระยะเวลาในการฝึกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 525 ชั่วโมง และน าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 Internship in the workplace both government and private sectors 
with at 525 hours; presentation of performance report 



 
มคอ.2 

53 
 

 

05-411-416 สหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ 6(0-40-0) 
 Co-operative Education for the information  
 วิชาบังคับก่อน: 05-411-312 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ  
 Prerequisite: 05-411-312 Prepare of Cooperative Education  

                                    in the Information System 
 ปฏิบัติงานจริงเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานเต็มเวลา                  

ในสถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง และต้อง
จัดท าโครงงาน 1 โครงงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ 

 Practical work experience equivalent to full-time employment for 16 
weeks and not less than 640 hours; must prepare a project work as 
assigned by the establishment 
 

05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 Electronic Business Laws  
 วิชาบังคับก่อน: 05-311-002 กฎหมายธุรกิจ 
 Prerequisite: 05-311-002 Business Law 
 การท าสัญญาซื้อขายบนธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  การซื้อขายและการช าระเงินทาง

อินเตอร์เน็ต  กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในระบบสากลและจรรยาบรรณ   
การทุจริตและการฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ต 

 Introduction to laws and regulations on electronic business; 
electronic contracting; online agreement and payment solutions; 
international and ethical issues; corruption and bribery; intellectual 
property 

  
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 

 Computer Programming I  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ผังงาน ภาษาส าหรับเขียนโปรแกรม  ประเภทข้อมูลแบบต่างๆ  ค่าคงที่ ตัวแปร 

นิพจน์ และตัวกระท าการ  รูปแบบและค าสั่งในการควบคุมการท างาน  อาร์เรย์  
โปรแกรมย่อยและอาร์กิวเม้นท์  การน าข้อมูลเข้า-ออกยา่งง่าย  การเขียน
โปรแกรมเพ่ือท างานกับแฟ้มข้อมูล  การเขียนโปรแกรมที่ดี  เทคนิคการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ 

 Flowchart; computer language; type of variable; constant variable 
expression, and operation; syntax and control instructions; array; sub-
program and arguments; simple data input-output; file management; 
good of technical programming; to solve a problem technique 
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05-412-102 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Mathematics  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 วิวัฒนาการของตัวเลข เลขมีหลักกับเลขไม่มีหลัก ฐานของระบบตัวเลข การคิด

โมดูลัสของเลขแต่ละระบบ ระบบเลขฐานสองฐานแปดและฐานสิบหก การเปลี่ยน
ฐานตัวเลข การบวกลบคูณและหารของ เลขฐานสอง เลขฐานแปด และ
เลขฐานสิบหก ทฤษฎีเซตและพีชคณิตแบบบูเลียน  และรูปแบบและวิธีการเก็บ
ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ 

 Numeral evolution; digits and non-digits; numeral systems; modulus 
of difference numeral systems; binary numeral systems; octal and 
hexadecimal; numeral systems; changes of numeral systems; 
addition, subtraction, multiplication, and division of binary, octal, and 
hexadecimal, numbers; boolean algebra and set theory; different 
types of data storage in computer 
 

05-412-103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 1 3(2-2-5) 
 Application Software I  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ค าสั่งและวิธีการใช้ระบบโปรแกรมปฏิบัติการต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์   

การใช้งานโปรแกรมประกอบด้วยโปรแกรมประมวลผลค า  โปรแกรมตาราง
ค านวณ  โปรแกรมการน าเสนองาน  และการฝึกปฏิบัติ 

 Command and methods of computer operating systems; application 
of computer including a word processor; spreadsheets; program 
presentation  
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05-412-104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 2 3(2-2-5) 
 Application Software II  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 การออกแบบการสร้างฐานข้อมูล  การสร้างตาราง  การสร้างฟอร์ม  การสร้างคิวรี่  

การรายงานการแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์  การใช้งานฐานข้อมูลร่วมกับ
อินเตอร์เน็ต  การสร้างค าสั่งอัตโนมัติด้วยมาโคร  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่
เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล 

 Database designing; marking tables, form, and query; output 
reporting via a printer; integration of database on the internet; 
making automatic commands with a macro command using software 
packages on the database 

  
05-412-105 เทคนิคการเขียนโปรแกรม 3(3-0-6) 

 Programming Techniques  
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  
 Prerequisite: 05-412-101 Computer Programming I 
 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม  การเขียนโปรซีเยอร์  โปรแกรม

โครงสร้าง  การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผน  การออกแบบโปรแกรมทอป
ดาวน์และบอททอมอัพ  การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม  การท าเอกสารประกอบ
โปรแกรม 

 General principles of programming; procedure writing; structure 
programming; problem analysis and planning; top-down and pop-up 
program design; testing and editing programs; program 
documentation 
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05-412-206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 
 Data Structure and Algorithm  
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 
 Prerequisite: 05-412-101 Computer Programming I 
 รูปแบบของโครงสร้างข้อมูล  อาร์เรย์  สแตก  คิว  ลิงลิสท์  ไบนารีทรี  อัลกอริทึม

พ้ืนฐานที่ใช้กับโครงสร้างข้อมูล  เทคนิคการเรียงล าดับข้อมูลในหน่วยความจ าหลัก
แบบต่าง ๆ  การพัฒนาอัลกอริทึม  การวิเคราะห์อัลกอริทึมอย่างง่าย  และการ
เขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการกับโครงสร้างแบบต่าง ๆ 

 Syntax of the data structure; array; binary tree; stack; queue; based 
of algorithms that use the data structure; techniques to sort the data 
in main memory; algorithms development; analysis for simple 
algorithms; structural programming management 

  
05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

 Database Management System  
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-101 การเขียนโปรแกรม 

         คอมพิวเตอร์ 1 
 

 Prerequisite: 05-412-101 Computer Programming I  
 แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล  

โครงสร้างการเก็บข้อมูล  ตัวแบบของข้อมูลและค าสั่งส าหรับการจัดการกับข้อมูล  
ฐานข้อมูลแบบความสัมพันธ์  ฐานข้อมูลแบบลดหลั่นกันตามล าดับ  ฐานข้อมูล
แบบเครือข่าย  การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน  ภาษาท่ีใช้บรรยายข้อมูล  ภาษาท่ี
ใช้ด าเนินการกับข้อมูล  ความมั่นคงของระบบจัดการฐานข้อมูล  ความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือได้ของระบบจัดการฐานข้อมูล  การเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างและใช้
งานฐานข้อมูลแบบง่าย 

 Database management conception; database architecture; storage 
structure; information model and instructions for handling the 
database; relation database; hierarchy database; network database; 
normalization; data definition language; data manipulation language; 
security of the database management system; accuracy and 
reliability of database management systems; simple of database 
programming 
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05-412-208 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
 Computer Programming II  
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 Prerequisite: 05-412-101 Computer Programming I 
 รูปแบบของภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  พอยน์เตอร์  การเขียนโปรแกรมที่ดี  

แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง  การเขียนโปรแกรมเรียกตัวเอง  เทคนิค 
การทดสอบ  การค้นหาและการแก้ไขส่วนผิดพลาดในโปรแกรม  การเรยีงล าดับ
ข้อมูลและการค้นหาข้อมูลในหน่วยความจ าหลัก 

 Relate of pattern for computer language; pointer; good programming; 
structure programming concept; recursive programming; testing 
technique; fine and debugging program; data sorting and data 
searching in main memory 

  
05-412-209 ภาษาซี 3(2-2-5) 

 C Programming Language  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ความเป็นมาของภาษาซี คอมไพเลอร์และพรีโปรเซสเซอร์ ชนิดข้อมูล นิพจน์และ

ตัวกระท าการ โครงสร้างการควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ พอน์ยเตอร์ โครงสร้างข้อมูล 
ยูเนียน บิทฟิลต์ อุปกรณ์น าข้อมูลเข้า/ออกมาตรฐาน  การประมวลผลแฟ้มข้อมูล 
รูปแบบของภาษาซีในปัจจุบัน อิดิตเตอร์และเครื่องมือที่จ าเป็น 

 History of C programming language; pre-processors and compilers; 
types of data; expressions and operators; control structure; functions; 
arrays; pointers; data structure; union; bitwise; standard data input / 
output devices; file processing; syntax of C language; necessary of 
editors and tools  
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05-412-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming  
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 Prerequisite: 05-412-101 Computer Programming I 
 แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและออบเจ็กต์ การเชื่อมต่อ การซ่อรายละเอียด 

การน าวัตถุมาใช้ใหม่ การพ้องรูป ค่าคงที่และการอ้างอิง โอเวอร์โหลดดิ้ง การ
จัดการข้อผิดพลาด การจัดการไฟล์ ยูเอ็มแอลและภาษาสัญลักษณ์ การเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ 

 Concepts on Object-oriented programming; classes and objects; 
interface; encapsulation; object reuses; polymorphism; constant and 
reference; overloading; exceptions; file handling; UML and symbolic 
language; object oriented programming 

   
05-412-211 ภาษาจาวา 3(2-2-5) 

 Java Programming Language  
 วิชาบังคับก่อน: -  
 Prerequisite: -  
 โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาจาวา  การเขียนโปรแกรมแบบเชิง

วัตถุ  การเขียนโปรแกรมแบบวินโดว ์ การใช้แพคเก็จสวิง  การเขียนโปรแกรม
แบบควบคุมเหตุการณ์ เธรด การเขียนโปรแกรมเครือข่าย การเขียนโปรแกรมโดย
ใช้เจดีบีซี การประยุกต์ใช้ภาษาจาวากับการพัฒนาระบบงาน 

 Structure and components of the Java programming language; 
object-oriented programming; window programming; swing package; 
threaded and event programming; network programming; JDBC 
programming; Java application for system development 

   
05-412-212 การสร้างสื่อผสม 3(2-2-5) 

 Multimedia Authoring  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ทฤษฎีเบื้องต้นและหลักการเกี่ยวกับสื่อผสม  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์สร้างสื่อผสม  

ตัวอักษร  ภาพนิ่ง  วิดีโอ  ภาพเคลื่อนไหว  ระบบแสง สีและเสียง  การตัดต่อและ
ปรับแต่งเสียง  การตัดต่อวีดีโอ  การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย  การใช้เครื่องมือทาง
ซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างสื่อมัลติมีเดีย  การประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย    

 Principle and theory of multimedia system; hardware; multimedia 
software; character; image; video; animation; lighting, color, and 
sound; sound editing; video editing; multimedia and design; software 
tools to create multimedia; multimedia evaluation 
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05-412-213 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Human Computer Interaction  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบอินเตอร์เฟส  มนุษย์และการปฏิสัมพันธ์กับ

คอมพิวเตอร์ ระบบการให้ความช่วยเหลือ หลักการออกแบบ แบบจ าลองการ
อินเตอร์เฟสส าหรับผู้ใช้ เครื่องมือด้านการออกแบบ พัฒนาและการออกแบบ 
ประเมินผลการออกแบบ 

 Principle of human computer interaction; human factors and user 
interface design; assisting system; graphics design on simulation 
system; graphic user interface design tools; implementation and 
design; evaluation of graphics design 

   
05-412-314 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 

 Computer Graphics  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 หลักการเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กราฟิก  ฮาร์ดแวร์กราฟิก  ซอฟต์แวร์กราฟิก  

คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิก  ระบบภาพ 2 มิติ  ระบบภาพ 3 
มิติ  ระบบสี  การออกแบบกราฟิก  การประมวลผลภาพและงานคอมพิวเตอร์
กราฟิก  คุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  วีดีโอกราฟิก
และมัลติมีเดีย  คอมพิวเตอร์กราฟิกอัลกอริทึม  การพัฒนาอัลกอริทึมในงานด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิก 

 Principle  of computer graphics; hardware graphic; software graphic;  
mathematics for computer graphics; 2-D graphic; 3-D graphic; color 
system; graphics design; image processing and computer graphics; 
social, ethical, and legal issues in computer graphics; video graphics; 
multimedia; computer graphic algorithms; computer graphics 
algorithm development 
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05-412-315 โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Application  
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
 Prerequisite:  05-412-207 Database Management System 
 เทคนิคการก าหนดความต้องการ  การจัดการฐานข้อมูล  กลยุทธ์ในการออกแบบ

ระบบการจัดการฐานข้อมูล  ส่วนประกอบและโครงสร้างของโมเดลฐานข้อมูลแบบ
เชิงสัมพันธ์  หลักการสร้างระบบสารสนเทศแบบเชิงวัตถุ  การโปรแกรมแบบเชิง
วัตถุ การเชื่อมต่อกับผู้ใช้ฐานข้อมูล  ระบบการประมวลผลแบบกระจาย  และข้อดี
และอุปสรรคต่างๆ ของเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูล 

 System requirement techniques; database management; strategy of 
database management system design; component and relation 
database model; object-oriented of information systems; object-
oriented programming; connecting to database; distributed 
processing systems; advantages and difficulties of the tools and 
products of database management system 

  
05-412-316 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บไดนามิค 3(2-2-5) 

 Dynamic Web Programming  
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 Prerequisite:  05-412-101 Computer Programming I 
 เทคนิคการท าเว็บแบบไดนามิค  ภาษาสคริปต์ต่างๆ  โมเดลเชิงวัตถุ โมเดลของ

เหตุการณ์  เว็บที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  และเอ็กซ์เอ็มแอล 
 Techniques of dynamic website; scripts language; object-oriented 

models; event models; database connected website; XML 
  

05-412-317 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Computer Programming  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 การวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจ การออกแบบระบบงานทางธุรกิจ การเขียน

ไดอะแกรม  การด าเนินการด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  การทดสอบและการแก้ไข  
และการติดตั้งและการบ ารุงรักษาโปรแกรม 

 Analysis of business systems; business system design; diagram; 
implementation of a computer language; testing, debugging, 
installation, and maintenance of a program 
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05-412-318 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Natural language Processing  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 เทคนิคการแทนความรู้แบบกรอบ แบบกฎเกณฑ์ และแบบข่ายความหมาย  การ

ค้นหาฐานความรู้  การอ้างเหตุผลด้วยวิธีเดินหน้าและถอยหลัง  ตัวอย่างระบบ
ผู้ช านาญการ  การออกแบบและการสร้างระบบผู้ช านาญการ  การเชื่อมโยงกับ
ระบบความเข้าใจภาษาธรรมชาติ 

 Techniques of knowledge representation as framework, rules, and 
meaning; the knowledge searching; forward and backward 
justification; expertise systems; designing and building expertise 
systems; connection of natural language comprehension 

  
05-412-319 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 

 Software Engineering  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 การวางแผนการจัดการ  การควบคุมข้ันตอน  การพัฒนาระบบงานและซอฟต์แวร์  

เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์  
แนวความคิดและทฤษฎีความเชื่อถือได้ของซอฟต์แวร์  และการประมาณราคา
และการบ ารุงรักษา 

 Management planning; procedural control; systems and software 
development; tools and methods used in software development; 
software engineering; concepts and theories of software reliability; 
cost estimates and maintenance 

  
05-412-320 การโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 

 Visual Programming  
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 Prerequisite: 05-412-101 Computer Programming I 
 องค์ประกอบและรูปแบบภาษาของโปรแกรมวิชวล  การสร้างโปรแกรมเชื่อมโยง

กับผู้ใช้แบบกราฟิก  การท างานตามเหตุการณ์  การวิเคราะห์การออกแบบและ
การท าโปรแกรมแบบวิชวล 

 Components and syntax of visual language; creation of a graphical 
user interface; common operation; design analysis and visual 
programming 
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05-412-421 การค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Information Retrieval  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 โครงสร้างข้อมูล  ขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการค้นคืนสารสนเทศ  การวิเคราะห์และจัด

หมวดหมู่เอกสารแบบอัตโนมัติ  ตัวแบบของการค้นคืนสารสนเทศแบบต่าง ๆ  
โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล  การปฏิบัติการข้อค าถามและการประเมินผลการค้นคืน
สารสนเทศ 

 Data structures; algorithms used in information retrieval; analysis and 
automatic classification of documents; models of information 
retrieval and structure of various data files; operations on the 
question; evaluation of information retrieval 
 

05-412-422 การประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 
 Image Processing  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 หลักการเบื้องต้นของการประมวลผลภาพ ข้อมูลและโครงสร้างในการวิเคราะห์

ภาพ  การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การกรองภาพ  การลดสัญญาณรบกวน
ภายในภาพ  การประมวลผลภาพสี  การแบ่งส่วนของข้อมูลภาพ  การท าเทรด
โฮลด์  การหาขอบภาพ  การหาส่วนประกอบของภาพ  การเปรียบเทียบ
ข้อมูลภาพ  การวัดและการประเมินผลการท าเซกเมนเทชั่น  การประมวลผลโครง
ร่างของภาพ  การบีบอัดภาพ  การวิเคราะห์ภาพ  การพัฒนาระบบประมวลผลภาพ 

 Principle of image processing; data structures for image analysis; 
image enhancement; filtering image; noise detection; color 
processing; image segmentation; thresholding; edge-based 
segmentation; region-based segmentation; matching;  evaluation 
issues in segmentation;  morphological image processing; image 
compression; image analysis; image processing project 
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05-412-423 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database System Development Software  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบการบริหารฐานข้อมูลที่เหมาะสมในปัจจุบันโดยเน้น

เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยโดย
ความเห็นชอบจากสาขา  และการฝึกปฏิบัติ 

 Software development in database management systems focus the 
effective and advance database of information technology systems 
with the approval of the instructor 

  
05-412-424 การบริหารฐานข้อมูลแบบกระจาย 3(2-2-5) 

 Distributed Database Management  
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมูล และ  

                    05-413-203  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite: 05-412-207 Database Management System และ  

                   05-413-203  Data Communication and Computer Network 
 ออกแบบฐานข้อมูลและข่ายงานคอมพิวเตอร์ การออกแบบสถาปัตยกรรมของ

ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบกระจาย สภาพแวดล้อมของความสัมพันธ์ใน
ฐานข้อมูลแบบกระจาย การจัดการของการกระจาย ทรานแซคชัน การควบคุม
แบบบรรจบกัน ความไว้ใจได้ แนวโน้มในอนาคตของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย 
การปฏิบัติการ และการทดสอบการใช้งานฐานข้อมูลเชิงกระจาย  และการฝึก
ปฏิบัติ 

 Database and computer network design; database architecture; 
distributed database management systems; environment of 
relationships in distributed database; distributed management of 
management; transactional; future trend of a distributed database 
management systems; implementation and testing of distributed 
database 
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05-412-425 คอมพิวเตอร์วิชั่น 3(2-2-5) 
 Computer Vision  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ระบบคอมพิวเตอร์กับการมองเห็น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบการเรียนรู้ของ

คอมพิวเตอร์ การรู้จ าของคอมพิวเตอร์กับการตัดสินใจ การจดจ ารูปแบบ การ
ตรวจสอบวัตถุ  การตรวจจับการเคลื่อนไหว  กรณีศึกษางานด้านคอมพิวเตอร์วิชั่น 
อัลกอริทึมต่าง ๆ ในงานด้านคอมพิวเตอร์วิชั่น 

 Principle of computer vision; hardware and software; visual learning 
system; computer recognition relative to decisions; pattern 
recognitions; motion detecting; object detection; detection; case 
studies in computer vision and algorithms in computer vision 

  
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 

 Operating System  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 แนวคิด หน้าที่เป้าหมายของระบบปฏิบัติการ  การปฏิบัติงานแบบระบบหลาย

ภาระกิจ  การจัดการหน่วยความจ า  การจัดล าดับงาน ระบบแฟ้มข้อมูล หน่วยรับ 
หน่วยแสดงผล  การคุ้มครองทรัพยากร และการใช้โปรแกรมเพ่ือศึกษาการท างาน
ของระบบปฏิบัติการ 

 The goal of the previous operating system; multi-mission operations; 
memory management; the sequence of tasks; file system; input-
output units; protection of resources; and used to study the function 
of the operating system 
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05-413-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computer Architecture  
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-102 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite: 05-412-102 Computer Mathematics 
 ประวัติวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  กลไกการท างานภายในของ

คอมพิวเตอร์ในรูปแบบระบบดิจิตอล  การท างานของหน่วยประมวลผลทางด้าน
คณิตศาสตร์และตรรกะ  หน่วยควบคุม  หน่วยความจ า  ระบบการน าส่งข้อมูล
และระบบน าข้อมูลเข้า-ออก  กลไกการเชื่อมประสานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
และข้ันตอนการออกแบบฮาร์ดแวร์ 

 Historical evolution of computer architecture; mechanism of the 
inner workings of a computer in digital; operation of the processor in 
mathematics and logic; control unit, memory unit; transmission 
system of data and the data input–output; mechanism to co-
ordinate hardware and software and the hardware design process 

  
05-413-203 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 Data Communication and Computer Network  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ทฤษฎีพ้ืนฐานของการสื่อสารขอ้มูล ส่วนประกอบส าคัญในการสื่อสาร การส่งผ่าน

ข้อมูลในแบบต่างๆ การมัลติเพล็กซิง  สถาปัตยกรรมการสื่อสาร การควบคุมการส่ง
ข้อมูล และการหาเส้นทางส่งข้อมูลระบบเครือข่ายแลน 

 Basic theory of data communications; important component of 
communication; transmission of data in different ways; multiplex; 
communication architecture; control data transmission; and route 
information system to local area network 
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05-413-204 ระบบอินเทอร์เน็ต-อินทราเน็ตและเครือข่ายไร้สาย 3(2-2-5) 
 Internet-Intranet And Wireless System  
 วิชาบังคับก่อน: 05-413-203 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite: 05-413-203 Data Communication and Computer Network 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต  กลไกการท างานของการบริการบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  การติดตั้งบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  อาร์เอฟซีและเอกสาร
มาตรฐานบนอินเทอร์เน็ต  ภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบกับระบบอินเทอร์เน็ต  
โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และการออกแบบดูแลและพัฒนา
อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเบื้องต้น 

 General knowledge about the Internet; mechanism of the services on 
the Internet; install the service on the Internet; RFC and Internet 
standards; computer language that has an impact on the Internet; 
application on the Internet; design and development of basic 
Internet and intranet 

  
05-413-205 การโปรแกรมระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 

 Network Programming  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 แนวคิดระเบียบวิธี  เครื่องมือในการออกแบบ  โปรแกรมประยุกต์แบบเครือข่าย  

การน าไปใช้ การสื่อสารระหว่างกระบวนการ โพรโตคอลของการสื่อสาร  
โพรโตคอลทีซีพี/ไอพีส าหรับระดับโปรแกรมประยุกต์  การโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต  
การออกแบบโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย ไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ กระบวนการ
สั่งงานระยะไกล  และความมั่นคงระบบ 

 Concept and methodology; design tools; network application and 
implementation; communicate between processes,  communication; 
protocol TCP/IP protocol of application; sockets programming; design 
of distributed applications; client/server; remote commands; security 
systems. 
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05-413-306 การจัดการและออกแบบเครือข่าย 3(3-0-6) 
 Network Management and Design  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 แนวคิดเครือข่ายเบื้องต้น อุปกรณ์และองค์ประกอบของระบบเครือข่าย การ

จัดการเครือข่ายเบื้องต้น ความต้องการด้านการจัดการ  การพิจารณาความเชื่อถือ
ได้ของระบบเครือข่าย  ระบบการจัดการเครือข่ายสถาปัตยกรรมและกรอบการ
ท างาน  หน้าที่ของระบบจัดการ  โปรโตคอลและมาตรฐานการจัดการเครือข่าย  
โครงสร้างข้อมูล การจัดการเอสเอ็นเอ็มพีซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์การจัดการ
เครือข่าย แนวคิดการออกแบบเครือข่าย และคุณสมบัติของการจราจรเบื้องต้น  

 Fundamental concepts on networking; network device and 
components; basic network management; management 
requirements; reliability of the network; management system of 
network architecture, framework and functions; protocols and 
standards of network management; data structure, SNMP and 
network management software; concept of network designing; basic 
features of the traffic. 

  
05-413-307 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information System Security  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายและข้อมูลจากผู้แอบเข้าถึง

ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจ  การลักลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล  
การป้องกันเมื่อระบบปฏิเสธการให้บริการ การประเมินและการจัดการความเสี่ยง 
การลงรหัสคริปโตกราฟี  กรรมวิธีการรับรองความปลอดภัย ขอบเขตการป้องกัน
จากซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายต่อระบบ  ไวรัสและลอจิกบอมบ์ วิธีการควบคุมและ
ทวนสอบ  และแก่นของความปลอดภัย 

 Security in computer systems; network and access my information 
from the data by unauthorized or unintended;  unauthorized 
modifications; protection from denial of service; assessment and risk 
management; javaScript code in nanotubes; security certificate 
process; scope of protection from malicious software on the system; 
viruses and logic bomb; how to control and verification; essence of 
security 
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05-413-308 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์และการเขียนโปรแกรมเปลือกระบบ 3(2-2-5) 
 Unix Operating System and Shell Programming  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์  ลักษณะการท างานส่วนต่อประสาน

รายการค าสั่ง การบริหาร จัดการระบบโปรแกรมบรรณาธิการ และอรรถประโยชน์  
การเขียนโปรแกรมเปลือกระบบ  และความแปรผันของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 

 Elements of the Unix operating system; behavior of the command 
interface to manage the program editor; utility; programming system 
shell; variation of the Unix operating system 

  
05-413-309 ปฏิบัติการเครือข่ายในส านักงาน 3(2-2-5) 

 Office Networking Workshop  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 เทคโนโลยีสายสัญญาณ หลักการของโครงสร้างข่ายสาย กระดูกสันหลังเครือข่าย 

บริเวณปฏิบัติงาน การทดสอบโครงสร้างข่ายสาย การออกแบบและการแสดง  
เครือข่ายระยะใกล้  อีเธอร์เน็ต โตเก็นวงแหวน บริดจ์ การตั้งค่าไอพีโปรโตคอลส
แปนทรี เทคโนโลยีอุปกรณ์ฮับและสวิทซ์ การเชื่อมโยงแบบยืดหยุ่น และการ
เชื่อมโยงรวบรวม 

 Cable technology; structure of the network cable; backbone 
network; area of operations; test the network cable; design and 
performance; network of close-in ethernet bridge ring-gen IP protocol 
settings span tree; technology equipment; hubs and switches; link 
flexibility; linked together 
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05-413-410 ระบบฐานข้อมูลแบบไคลแอนท์และเซิร์ฟเวอร์ 3(2-2-5) 
 Client/Server Database System  
 วิชาบังคับก่อน: 05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมูล และ 

                    05-413-203  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 Prerequisite: 05-412-207 Database Management System และ  

                    05-413-203  Data Communication and Computer Network 
 ระบบไคลแอนท์เซริฟเวอร์  สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูลแบบไคล

แอนท์เซิร์ฟเวอร์  ระบบจัดการฐานข้อมูลต่างระบบ  ตัวแบบการบริการ
ฐานข้อมูล  การรวมส่วนการจัดทรัพยากรระบบปฏิบัติการ  การออกแบบ
ฐานข้อมูล  การควบคุมสภาวะพร้อมกัน  ความน่าเชื่อถือ  การคืนสภาพ  และ
ความปลอดภัย แนวโน้มในอนาคตของระบบฐานข้อมูลแบบไคลแอนท์เซิร์ฟเวอร์  
การปฏิบัติการฐานข้อมูลแบบไคลแอนท์และเซิร์ฟเวอร์ 

 Client-server systems; architecture of client-server database 
management systems; database management systems; self-service 
database; integration of operating system resources; database 
design; simulating conditions controls, reliability, recovery, and 
security; future prospects in the client server database systems; 
traditional operations of client-server database systems  

  
05-413-411 การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายเชิงประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Network Analysis Design and Optimization  
 วิชาบังคับก่อน: - 
 Prerequisite: - 
 หลักการและเทคนิคท่ีจ าเป็นในการวางแผนขอบเขตความสามารถของระบบ

เครือข่าย  การท านายประสิทธิภาพของระบบภายใต้การก าหนดค่าการท างานที่
แตกต่างกันไป  การออกแบบเครือข่ายให้รองรับความต้องการ  การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ แบบกระจาย แบบที่มี
การท างานขนาน และแบบลูกข่ายแม่ข่าย  และการใช้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ
บนระบบปฏิบัติการ 

 Principles and techniques for network capability; prediction of  
system performance under various configurations; network design to 
meet the demands; performance analysis and design of centralized 
and distributed network systems run in parallel, and client-server 
systems; application of tools for evaluating the operating system 

 



     3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์ 
           3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล คุณวุฒิ สำขำ/วิชำเอก สถำบันที่จบ ปีท่ีจบ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

ภำระกำรสอน ชม./ปีกำรศึกษำ 
2555 2556 2557 2558 

1 นายชัยนันท์  ปัญญาวุทโส 
3 9098 01011 39 1 

วท.ม. 
วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2550 
2540 

อาจารย์ 330 330 330 330 

2 นางสาวรัตนา  พัฒโน 
3 9011 00201 18 8 

บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

2544 
2527 

อาจารย์ 270 270 270 270 

3 นางสาวกัญฐณา สุขแก้ว 
3 8607 00266 23 0 

วท.ม. 
 

ทล.บ. 
บธ.บ. 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
ธุรกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2544 
 

2548 
2539 

อาจารย์ 240 240 240 240 

4 นายธีภากรณ์  นฤมาณนลินี 
3 9098 00934 69 0 

วท.ม. 
วท.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2553
2543 

อาจารย์ 240 240 240 240 

5 นายสันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล 
3 1022 00732 26 4 

ค.อ.บ. 
วศ.บ. 
ค.อ.ม. 
ค.อ.ม. 

ไฟฟ้าก าลัง 
ไฟฟ้าก าลัง 
การบริหารอาชีวศึกษา 
ไฟฟ้าก าลัง 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2527 
2544 
2544 
2550 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

480 480 480 480 

 
 
 
 
 
 

70 มคอ.2 



 

 

     3.2.2 อำจำรย์ประจ ำ 
ล ำ

ล ำดับ 
ชื่อ-นำมสกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำเอก สถำบันที่จบ ปีท่ีจบ 

ต ำแหน่ง 
วิชำกำร 

ภำระกำรสอน ชม./ปีกำรศึกษำ 
2555 2556 2557 2558 

1 
นางพลอยกนก  ชูสวัสด์ิ 
3 9098 00828 53 9 

วท.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2543 
2531 

อาจารย์ 330 330 330 330 

2 
นายนราวัตร  กาญจนพันธ์ 
3 1601 00383 01 1 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

สถาบันราชภัฎเทพสตรีลพบุรี   2538 อาจารย์ 270 270 270 270 

3 
นายจตุพร  จิรันดร 
3 9001 00396 51 4 

วท.ม. 
บธ.บ. 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2549 
2545 

อาจารย์ 
จา้งสอน 

480 480 480 480 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
     ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้ก าหนดรายวิชาฝึกงานทางด้าน
สารสนเทศและสหกิจศึกษาทางด้านสารสนเทศส าหรับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เลือก
ศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะพิจารณาจากผลการศึกษาและความพร้อมของนักศึกษาเป็นส าคัญ ดังนี้ 
     4.1  สหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ 
           4.1.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
                   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
                   1)  มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการท างาน และเห็นความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
                  2)  มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ และมีภาวะผู้น าในการท างาน     
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
                  3)  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภาครัฐ และ
เอกชนได้อย่างเหมาะสม 
                   4)  มีความรับผิดชอบและสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาทางได้อย่างเหมาะสม 
                   5)  เรียนรู้วิธีการน าเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   6)  มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
                   7)  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบได ้
                   8)  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
           4.1.2  ช่วงเวลา  
                   วิชาสหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ จัดในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีการศึกษาท่ี 4 
           4.1.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
                   วิชาสหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 
     4.2  การฝึกงานด้านสารสนเทศ 
           4.2.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
                   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
                  1)  มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 
                  2)  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีอย่าเหมาะสม 
                  3)  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
                  4)  มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและ  
                       สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ 
                  5)  มีความม่ันใจในการออกไปประกอบวิชาชีพ 
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  4.2.2  ช่วงเวลา 
                    วิชาการฝึกงานด้านสารสนเทศ จัดในภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีการศึกษาที่ 4 
           4.2.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
                    วิชาการฝึกงานด้านสารสนเทศ จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  
     ในการท าโครงงานของนักศึกษาต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-3 คน และ มีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเพ่ือพัฒนางานด้าน
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
           การเตรียมงานและวางโครงการ ก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ของโครงการการวาง              
แผนด าเนินงาน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ การน าเสนอโครงการ การวางแผนท างาน การเขียน
โครงงานต่อเนื่อง ความเป็นมาของปัญหา และการก าหนดจุดประสงค์  การตั้งแนวความคิดในการ
แก้ปัญหาตลอดจนผลที่ได้รับ การศึกษาค้นคว้าทฤษฎี และข้อมูลส าหรับใช้ท าการโครงการ การ
น าเสนอและสรุปผลโครงการ 
     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
           นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เรียนมาในการท าโครงงาน โครงงานสามารถใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ
หรือสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาและประยุกต์ใช้งานได้ต่อไปในอนาคต 
     5.3  ช่วงเวลา  
           1) เรียนวิชา โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 
     5.4  จ านวนหน่วยกิต  
           3 หน่วยกิต 
     5.5  การเตรียมการ  
           1) จัดให้มีการเตรียมโครงงาน เพ่ือให้นักศึกษาค้นหาหัวข้อที่สนใจ มีการค้นคว้า รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาขั้นตอนการจัดท าโครงงาน และการเขียนโครงการ 
           2) มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงาน และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ  
     5.6  กระบวนการประเมินผล  
           ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโครงงาน
และการท างานรูปเล่มโครงงาน และการจัดสอบโครงงานจะต้องมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีจิตอาสา 
 

1) จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกและ
ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
2) จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมหรือชมรมต่ำง ๆ ของนักศึกษำให้มำกขึ้น 

มีบุคลิกภาพที่ด ี 1) มีกำรสอดแทรกเรื่องกำรแต่งกำย กำรเข้ำสังคม เทคนิคกำร
เจรจำสื่อสำร กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กำรวำงตัวในที่ท ำงำน ในบำง
รำยวิชำที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษำ
จะส ำเร็จกำรศึกษำ 

มีภาวะผูน้ าและ 
ความรับผิดชอบ 

1) ก ำหนดให้มีรำยวิชำที่นักศึกษำต้องท ำงำนเป็นกลุ่มและมีกำร
ก ำหนดหัวหน้ำกลุ่มในกำรท ำรำยงำน ตลอดจนก ำหนดให้นักศึกษำ
ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอ เพ่ือเป็นกำรฝึกให้นักศึกษำได้สร้ำง
ภำวะผู้น ำและกำรเป็นสมำชิกกลุ่มที่ดี  มีกติกำที่จะสร้ำงวินัยใน
ตนเอง เช่น กำรเข้ำเรียนตรงเวลำ สม่ ำเสมอ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
เสริมควำมกล้ำในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

มีคุณธรรม จริยธรรม 1) เน้นให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมและต่อตนเองที่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรกระท ำผิดในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
2) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในรำยวิชำที่เปิดสอนใน
หลักสูตร  
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
     1.  คุณธรรม จริยธรรม 
         1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
               1)  ตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
               2)  มีวินัย ตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
               3)  มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและสำมำรถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และล ำดับควำมส ำคัญ 
               4)  เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำและศักดิ์ศรีของ
ควำมเป็นมนุษย์ 
               5)  เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม 
               6)  สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
               7)  มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
         1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
              ก ำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังให้นักศึกษำมีระเบียบวินัย โดยเน้น
กำรเข้ำชั้นเรียนให้ตรงเวลำตลอดจนกำรแต่งกำยที่เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย  นักศึกษำ
ต้องมีควำมรับผิดชอบโดยในกำรท ำงำนกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้ำที่ของกำรเป็นผู้น ำกลุ่มและกำรเป็น
สมำชิกกลุ่ม มีควำมซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบหรือลอกกำรบ้ำนของผู้อ่ืน  เป็น
ต้น นอกจำกนี้อำจำรย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในกำรสอนทุกรำยวิชำ 
รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น กำรยกย่องนักศึกษำที่ท ำดี ท ำประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ 
         1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
               1)  ประเมินจำกกำรตรงเวลำของนักศึกษำในกำรเข้ำชั้นเรียน กำรส่งงำนตำมก ำหนด
ระยะเวลำที่มอบหมำยและกำรร่วมกิจกรรม 
               2)  ประเมินจำกกำรมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
               3)  ปริมำณกำรกระท ำทุจริตในกำรสอบ 
               4)  ประเมินจำกควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 
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     2.  ความรู้ 
         2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
               1)  มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎีที่ส ำคัญในเนื้อหำสำขำวิชำระบบ
สำรสนเทศทำงธุรกิจ 
               2)  สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ เข้ำใจและอธิบำยควำมต้องกำรทำงคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ควำมรู้ทักษะ และกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสมกับกำรแก้ไขปัญหำ 
               3)  สำมำรถวิเครำะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่ำง ๆ ของระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจให้ตรงตำมข้อก ำหนด 
               4)  สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำและวิวัฒนำกำรคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกำรน ำไป
ประยุกต์ 
               5)  รู้ เข้ำใจและสนใจพัฒนำควำมรู้ ควำมช ำนำญทำงคอมพิวเตอร์อย่ำงต่อเนื่อง 
               6)  มีควำมรู้ในแนวกว้ำงของสำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจเล็งเห็นกำร
เปลี่ยนแปลง และเข้ำใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
               7)  มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำและ/หรือกำรประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งำนได้จริง 
               8)  สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในสำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจกับควำมรู้ใน
ศำสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกำรทดสอบมำตรฐำนนี้สำมำรถท ำได้โดยกำรทดสอบจำกข้อสอบของแต่ละ
วิชำในชั้นเรียน ตลอดระยะเวลำที่นักศึกษำอยู่ในหลักสูตร 
         2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
               ใช้กำรเรียนกำรสอนในหลำกหลำยรูปแบบ โดยเน้นหลักกำรทำงทฤษฎี และประยุกต์
ทำงปฏิบัติในสภำพแวดล้อมจริง โดยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตำม
ลักษณะของรำยวิชำตลอดจนเนื้อหำสำระของรำยวิชำนั้น ๆ นอกจำกนี้ควรจัดให้มีกำรเรียนรู้จำก
สถำนกำรณ์จริงโดยกำรศึกษำดูงำนหรือเชิญผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ตรงมำเป็นวิทยำกรพิเศษ
เฉพำะเรื่อง ตลอดจนกำรฝึกปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร 
         2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
               1)  กำรทดสอบย่อย 
               2)  กำรสอบกลำงภำคเรียนและปลำยภำคเรียน 
               3)  ประเมินจำกรำยงำนที่นักศึกษำจัดท ำ 
               4)  ประเมินจำกแผนธุรกิจหรือโครงกำรที่น ำเสนอ 
               5)  ประเมินจำกกำรน ำเสนอรำยงำนในชั้นเรียน 
               6)  ประเมินจำกรำยวิชำสหกิจศึกษำ 
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     3.  ทักษะทางปัญญา 
         3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
               1)  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและอย่ำงเป็นระบบ 
               2)  สำมำรถสืบค้น ตีควำม และประเมินสำรสนเทศ เพ่ือใช้ในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค ์
               3)  สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร 
               4)  สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และทักษะกับกำรแก้ไขปัญหำทำงคอมพิวเตอร์ได้อย่ำง
เหมำะสม 
         3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
               1)  กรณีศึกษำทำงกำรประยุกต์ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
               2)  กำรอภิปรำยกลุ่ม 
               3)  ให้นักศึกษำมีโอกำสปฏิบัติจริง 
         3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
               กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ นี้สำมำรถท ำได้โดยกำรออก
ข้อสอบที่ให้นักศึกษำแก้ปัญหำ อธิบำยแนวคิดของกำรแก้ปัญหำ และวิธีกำรแก้ปัญหำโดยกำร
ประยุกต์ควำมรู้ที่เรียนมำ                 
               ประเมินตำมสภำพจริงจำกผลงำน และกำรปฏิบัติของนักศึกษำ เช่น ประเมินจำกกำร
น ำเสนอรำยงำนในชั้นเรียน กำรทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภำษณ์ เป็นต้น 
     4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
               1)  สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคนหลำกหลำยและสำมำรถสนทนำทั้งภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
               2) สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง 
ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบำทของผู้น ำ หรือในบทบำทของผู้ร่วมทีมท ำงำน 
               3) สำมำรถใช้ควำมรู้ในศำสตร์มำชี้น ำสังคมในประเด็นที่เหมำะสม 
               4) มีควำมรับผิดชอบในกำรกระท ำของตนเองและรับผิดชอบงำนในกลุ่ม 
               5) สำมำรถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
               6) มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งของตนเองและทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
               คุณสมบัติต่ำง ๆ นี้สำมำรถวัดร่วมกับคุณสมบัติในข้อ (1), (2), และ (3) ได้ในระหว่ำง
กำรท ำกิจกรรรม 
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         4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
               1)  สำมำรถท ำงำนกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงดี 
               2)  มีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย 
               3)  สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงำนได้ 
เป็นอย่ำงดี 
               4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงำนในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
               5)  มีภำวะผู้น ำ 
         4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
               ประเมินจำกพฤติกรรม  และกำรแสดงออกของนักศึกษำในกำรน ำเสนอรำยงำนกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสังเกตจำกพฤติกรรมที่แสดงออกในกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ และควำมครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล 
     5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
               1)  มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำนที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
               2)  สำมำรถแนะน ำประเด็นกำรแก้ไขปัญหำโดยใช้สำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์หรือกำร
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหำที่เก่ียวข้องอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
               3)  สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำและกำรเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อกำรน ำเสนออย่ำงเหมำะสม 
               4)  สำมำรถใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 
         5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ 
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในรำยวิชำต่ำง ๆ ให้นักศึกษำได้วิเครำะห์สถำนกำรณ์จ ำลอง และ
สถำนกำรณ์เสมือนจริง และน ำเสนอกำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม เรียนรู้เทคนิคกำรประยุกต์ระบบ
สำรสนเทศในธุรกิจ 
         5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร    
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ประเมินจำกเทคนิคกำรน ำเสนอโดยใช้ทฤษฎี กำรเลือกใช้เครื่องมือทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ หรือคณิตศำสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
               ประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรอธิบำย ถึงข้อจ ำกัด เหตุผลในกำรเลือกใช้เครื่องมือ
ต่ำง ๆ กำรอภิปรำยรำย กรณีศึกษำต่ำง ๆ ที่มีกำรน ำเสนอต่อชั้นเรียน
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
    ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
    3.1  หมวดศึกษาทั่วไป 
          1.  คุณธรรม จริยธรรม 
               1)  มีศีลธรรมประจ ำใจ ใช้หลักคุณธรรมในกำรด ำเนินชีวิต ใฝ่สร้ำงคุณงำมควำมดี 
               2)  มีวินัย ตรงต่อเวลำ เคำรพกฎระเบียบ มีควำมซื่อสัตย์ และประพฤติ ปฏิบัติตำม
หลักจรรยำบรรณ 
               3)  มีจิตสำธำรณะ เสียสละ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
          2.  ด้านความรู้ 
               1)  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำสำระและวิธีกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด กระบวนกำร 
หลักกำรและทฤษฎีพื้นฐำน ทำงมนุษย์ศำสตร์ สังคมศำสตร์ 
               2)  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำสำระและวิธีกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด กระบวนกำร   
หลักกำรและทฤษฎีพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
               3)  สำมำรถผสมผสำนบูรณำกำรควำมรู้เพ่ือพัฒนำตนเอง และตระหนักถึง
ควำมสัมพันธ์ของ 
กำรอยู่ร่วมกันระหว่ำง มนุษย์ สังคม ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
               4)  ตระหนักในคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรม กำรรักษำสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
สำกล 
          3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
               1)  สำมำรถพัฒนำตนเองด้วยกำรเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
               2)  สำมำรถคิดค้น คิดริเริ่ม คิดพิจำรณำอย่ำงเป็นอิสระ และคิดเชิงสร้ำงสรรค์ 
               3)  สำมำรถสืบค้น แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเครำะห์ เพ่ือพัฒนำปัญญำและ 
องค์ควำมรู้ 
               4)  สำมำรถอธิบำย ตีควำม สรุปประเด็นปัญหำด้วยเหตุผล และรู้วิธีกำรแก้ปัญหำใน
ทำงเลือกท่ีหลำกหลำย 
          4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
               1)  มีสุขภำพกำย สุขภำพจิต บุคลิกภำพ และอุปนิสัยที่ดี และมีสมรรถนะทำงกีฬำ 
               2)  มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ รู้จักกำลเทศะ ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ทั้งฐำนะผู้น ำและผู้ตำม 
               3)  มีภำวะผู้น ำ ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
               4)  มีมนุษยสัมพันธ์และมำรยำททำงสังคมที่ดี สื่อสำรกับคนอ่ืนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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          5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               1)  สำมำรถให้เหตุผลและวิเครำะห์เชิงปริมำณโดยใช้ควำมรู้และเทคนิคทำง
คณิตศำสตร์สถิติ และตรรกะ 
               2)  สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ทั้งในด้ำน 
กำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ และกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล 
               3)  สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและมีวิจำรณญำณในกำรสืบค้นข้อมูล กำร
ติดต่อสื่อสำรและกำรศึกษำค้นคว้ำ 
    3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
          1.  คุณธรรม จริยธรรม 
   1)  ตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
               2)  มีวินัย ตรงต่อเวลำ และควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
               3)  มีภำวะควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและสำมำรถแก้ไข 
ข้อขัดแย้งและล ำดับควำมส ำคัญ 
               4)  เคำรพสิทธิและรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคำรพในคุณค่ำ 
และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ 
          5)  เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม 
               6)  สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร 
และสังคม 
               7)  มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
 2.  ความรู้ 
   1)  มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรและทฤษฎีที่ส ำคัญในเนื้อหำ 
ที่ศึกษำ 
            2)  สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ เข้ำใจและอธิบำยควำมต้องกำรทำงคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ควำมรู้ทักษะ และกำรใช้เครื่องมือที่เหมำะสมกับกำรแก้ไขปัญหำ 
        3)  สำมำรถวิเครำะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตำม
ข้อก ำหนด 
        4)  สำมำรถติดตำมควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและวิวัฒนำกำรคอมพิวเตอร์ 
            5)  รู้ เข้ำใจและสนใจพัฒนำควำมรู้ ควำมช ำนำญทำงคอมพิวเตอร์ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
               6)  มีควำมรู้ในแนวกว้ำงของสำขำวิชำที่ศึกษำเพ่ือให้เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลง และ
เข้ำใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
               7)  มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำและ/หรือกำรประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งำนได้จริง 
               8)  สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้ในที่ศึกษำกับควำมรู้ในศำสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 3.  ทักษะทางปัญญา 
              1)  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและอย่ำงเป็นระบบ 
             2)  สำมำรถสืบค้น ตีควำม และประเมินสำรสนเทศ เพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค ์
              3)  สำมำรถรวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำร 
      4)  สำมำรถประยุกต์ควำมรู้และทักษะกับกำรแก้ไขปัญหำทำงคอมพิวเตอร์ได้อย่ำง
เหมำะสม 
         4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       1)  สำมำรถสื่อสำรกับกลุ่มคนหลำกหลำยและสำมำรถสนทนำทั้งภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2)  สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรแก้ปัญหำสถำนกำรณ์ต่ำง 
ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบำทของผู้น ำ หรือในบทบำทของผู้ร่วมทีมท ำงำน 
      3)  สำมำรถใช้ควำมรู้ในศำสตร์มำชี้น ำสังคมในประเด็นที่เหมำะสม 
          4)  มีควำมรับผิดชอบในกำรกระท ำของตนเองและรับผิดชอบงำนในกลุ่ม 
 5)  สำมำรถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่ำงพอเหมำะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
      6)  มีควำมรับผิดชอบกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ทั้งของตนเองและทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
          5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
           1)  มีทักษะในกำรใช้เครื่องมือที่จ ำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อกำรท ำงำนที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 
     2)  สำมำรถแนะน ำประเด็นกำรแก้ไขปัญหำโดยใช้สำรสนเทศทำงคณิตศำสตร์หรือกำร
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหำที่เก่ียวข้องอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
      3)  สำมำรถสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งปำกเปล่ำและกำรเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อกำรน ำเสนออย่ำงเหมำะสม 
     4)  สำมำรถใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม
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มคอ.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

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

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. กลุ่มวิชาภาษา                   
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                     

01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1                       

01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2                       

01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ                       

01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                   

01-312-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง                      

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
สุขภาพพลานามัย                   

01-021-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์                    

01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพฒันาบุคลิกภาพ                    

01-021-003 ไทยศึกษา                    

01-021-005 จิตวิทยาทัว่ไป                     

01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้                         

01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภวิัตน ์                         

01-021-009 สารัตถะแห่งความงาม                         

01-021-011 ดนตรีเพื่อชีวิต                         

01-022-001 วัฒนวถิีแห่งการด ารงชีวิต                    

01-022-003 สังคมกับการปกครอง                    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

01-023-001 พลศึกษา                      

01-023-005 ฟุตซอล                      

01-023-006 แบดมินตัน                      

01-023-009 กีฬาลีลาศ                      

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

                  

02-031-001 คณิตศาสตร์ทั่วไป                       

02-032-007 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร                        

02-032-008 แหล่งพลังงานทางเลือก                        

02-033-001 เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์                        

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ/สหวชิาการ                   

01-040-001 ปัจจยัและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย ์                         

01-040-005 เอเชียอาคเนย์ศึกษา                        

02-040-006 ชีวิตกบัเศรษฐกิจพอเพียง                        

02-040-008 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม                         
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มคอ.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

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

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

05-211-101 หลักการตลาด                              

05-111-101 การบัญชกีารเงิน                              

05-311-001 สถิติธุรกิจ                              

05-311-002 กฎหมายธุรกจิ                              

05-311-003 การภาษอีากร                              

05-311-004 การเงินธุรกิจ                              

05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร์                              

05-311-108 องค์การและการจัดการ                              

05-313-101 ทักษะการพิมพ์สัมผัส                              

05-311-317 การจัดการการผลิตและ 
                 การด าเนินงาน 

                             

05-311-233 การเป็นผู้ประกอบการใหม่                              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                เพือ่ธุรกจิ 

                             

05-411-202 ระบบสารสนเทศในองค์กร                                                     

05-411-203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                               

05-411-304 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                         

05-411-305 การส่ือสารทางวิชาชพี  
                เทคโนโลยีสารสนเทศ                         

                             

05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ                                 

05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์                              

05-411-308 การพาณิชย์เคลื่อนที่                                        

05-411-309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                                                    
05-411-310 การบริหารจัดการโครงการ                        
                ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                       

                             

05-411-311 การจัดการนวัตกรรมและ  
                เทคโนโลยี                         

                             

05-411-312 การเตรียมความพร้อมสหกิจ 
                ศึกษาด้านสารสนเทศ 
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มคอ.2 

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

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

05-411-313 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน 
                 ด้านสารสนเทศ 

                             

05-411-317 กฎหมายธุรกจิอิเล็กทรอนกิส์                              

05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทาง 
                 ธุรกจิ              

                             

05-411-414 ระบบการบริหารงาน 
                 คอมพวิเตอร์ 

                             

05-411-415 การฝึกงานด้านสารสนเทศ                              

05-411-416 สหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ                              

05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                                                

05-412-102 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์                                                      

05-412-103 การประยุกต์ใช้ โปรแกรม      
                 ส าเร็จรูป 1 

                             

05-412-104 การประยุกต์ใช้โปรแกรม 
                 ส าเร็จรูป 2 

                             

05-412-105 เทคนิคการเขียนโปรแกรม                                                   

05-412-206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม                              

05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมูล                              
05-412-208 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2                               
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

05-412-209 ภาษาซี                              

05-412-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                                    

05-412-211 ภาษาจาวา                              

05-412-212 การสร้างส่ือผสม                              

05-412-213 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับ 
                 คอมพวิเตอร์                        

                             

05-412-314 คอมพิวเตอร์กราฟิก                              

05-412-315 โปรแกรมประยกุต์ทางฐานข้อมูล                                                       
05-412-316 การเขียนโปรแกรมแบบเวบ็            
                 ไดนามิค                          

                             

05-412-317 โปรแกรมคอมพิวเตอร์                           
                 ในงานธุรกจิ 

                             

05-412-318 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
                 เบื้องต้น                        

                             

05-412-319 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์                                 

05-412-320 การโปรแกรมแบบวิชวล                                   

05-412-421 การค้นคืนสารสนเทศ                              
05-412-422 การประมวลผลภาพ                              
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มคอ.2 

 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

05-412-423 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล                              
05-412-424 การบริหารฐานข้อมูลแบบ 
                 กระจาย 

                             
05-412-425 คอมพิวเตอร์วิชั่น                              

05-413-101 ระบบปฏิบัติการ                              

05-413-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                              

05-413-203 การส่ือสารข้อมูลและ 
                 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

                             

05-413-204 ระบบอินเทอร์เน็ต-อินทราเน็ต 
                และเครือข่ายไร้สาย 

                             

05-413-205 การโปรแกรมระบบเครือข่าย                              

05-413-306 การจัดการและออกแบบเครือข่าย                              

05-413-307 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ                              

05-413-308 ระบบปฏิบัติการยูนิกสแ์ละ 
                การเขียนโปรแกรมเปลือกระบบ 

                             

05-413-309 ปฏิบัติการเครือข่ายใน 
                ส านักงาน 

                             

05-413-410 ระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนท์ 
                และเซิร์ฟเวอร ์

                             

05-413-411 การวิเคราะห์และออกแบบ 
                เครือข่ายเชิงประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
    ให้พิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วม
กิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอ่ืนใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจมีหลาย
ครั้งในระหว่างภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอย่างน้อยภาค
การศึกษาละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา 
    นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับการประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชา ต้องมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแต่ละรายวิชา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
จากอาจารย์ผู้สอน 
    การประเมินผลการศึกษาส าหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน มีล าดับขั้นดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0.0 

    กรณีท่ีไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้ประเมินผลการศึกษาเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ 
สัญลักษณ์ ความหมาย 
W ถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
S ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน เป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
U ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝึกงาน ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
AU การลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
    2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
          การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมิน
ข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
          การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบัน 
อุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
    2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
          ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการท าวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้กลับมาปรับปรุงกระบวนการการ
เรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
โดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
          1)  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
          2)  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน
คาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
          3)  การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
          4)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสใน
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
          5)  การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
          6)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
          7)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนโปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนา
เองและวางขาย, (ข) จ านวนสิทธิบัตร, (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จ านวนกิจกรรม
การกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ, (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
     นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยต้อง
ศึกษารายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชา มีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า
ที่หลักสูตรก าหนดไว้ และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 เป็นผู้มีความประพฤติ 
ที่ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตรตาม 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    1.1  มีการปฐมนิเทศแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่จรรยาบรรณครู 
นโยบายของ สาขา/คณะ/มหาวิทยาลาลัย 
    1.1  มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าและปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และ
ปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
    1.1  ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
    2.1  การพัฒนาทักษะการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
          1)  ภายใน 1 ปี อาจารย์ทุกคนจะต้องได้รับการอบรม 1  หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการ
สอน และหลักสูตรการวัดและประเมินผล  
          2)  อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ 
การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน การใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอนโดยอย่างน้อยต้องอบรม 
ปีละ 2 ครั้ง 
    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
          1)  สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย และ
ทั้งในวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง 
          2)  สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
          3)  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
          4)  สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา และอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรีศึกษาต่อได้รับวุฒิปริญญาโทภายในปี 1559 และมีการรายงานความก้าวหน้าในการศึกษา 
 
3.  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีม 
    3.1  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีม 
          1)  สร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับอาจารย์ และ
การท างานเป็นทีม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ คือ อาจารย์ผู้สอน ผู้ปกครอง สถาน
ประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา 
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          1)  การประเมินคุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีม ซึ่งตัวชี้วัด เชิงคุณธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ มี 14 ประการ คือ การรู้จักช่วยเหลือตนเอง การรักษาความสะอาด ความ
รับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร การเคารพสิทธิต่อตนเองและผู้ อ่ืน ความมีระเบียบวินัย  
การประหยัดอดออม ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเมตตากรุณา ความ
กตัญญูกตเวที การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และค่านิยมไทย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การบริหารหลักสูตร 
    1.1  มีคณะกรรมการบริหารวิชาการ และมีกรรมการหลักสูตรจ านวน 5   คน โดยมีคณบดีเป็น 
ผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบาย 
    2.1  มีการทบทวนรายวิชาในหลักสูตร และปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องทุก  1 ปี 
    2.3  การประเมินผลการปฏิบัติตาม 7 มาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
    2.1  การบริหารงบประมาณ 
          จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยตนเอง 
    2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
          ส านักหอสมุดกลางมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี
หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งวารสารด้านการบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้
สืบค้น นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
          ส าหรับห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ ใช้อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 
          1)   ห้องบรรยาย   ขนาด    07      ที่นั่ง จ านวน    19  ห้อง 
          1)   ห้องบรรยาย   ขนาด   217      ที่นั่ง จ านวน    1   ห้อง 
          3)   ห้องบรรยาย   ขนาด   257       ที่นั่ง จ านวน    2   ห้อง 
          4)   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด       35    ที่นั่ง จ านวน   4    ห้อง 
          5)   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด         07  ที่นั่ง จ านวน   4    ห้อง 
 

อุปกรณ์ และสื่อการสอนที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 400 เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 23 เครื่อง 
3 เครื่องฉายภาพสามมิติ 23 เครื่อง 
4 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 27 เครื่อง 
5 เครื่องเซิร์ฟเวอร์ 1 เครื่อง 
6 แอคเซสพอยท์อินเทอร์เน็ตไร้สาย    7 ตัว 

อุปกรณ์ และสื่อการสอนที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
ล าดับที่ ชื่อครุภัณฑ์ จ านวน 

7 เครื่องถ่ายเอกสาร 5 เครื่อง 
8 เครื่องอัดส าเนาระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 
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 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
          มีการประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจน
สื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางและวางแผนงบประมาณจัดซื้อ
สื่อการสอนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอย่างเพียงพอเพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิต ิเป็นต้น 
    2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
          จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าเพ่ือดูแลการใช้งานอุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องปฏิบัติการ และ
ประเมินความพอเพียงและความพร้อมในการใช้งาน ส าหรับหนังสือต าราจัดให้มีผู้ประสานงานกับ
หอสมุดกลางในการเก็บข้อมูล  การใช้บริการยืมหนังสือ  ท าให้ทราบว่าหนังสือกลุ่มวิชาใดยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการซึ่งจะต้องด าเนินการจัดหาเพิ่มเติม 
 
3.  การบริหารคณาจารย ์
    3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
          มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549  
    3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนหาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
    3.3  การแต่งตั้งเป็นคณาจารย์พิเศษ 
          อาจารย์พิเศษจะเป็นเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอน และมีวุฒิการศึกษาอย่าง
ต่ าระดับปริญญาโท มีประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาที่สอน 
 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
          บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรี และมีความรู้ด้านงานส านักงาน และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
    บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน 
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้สื่อการสอนได้เป็นอย่างดี จึง
จ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น ระบบเอกสารอิเลคทรอนิกส์  การใช้งานคอมพิวเตอร์
เพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะทาง การดูแลห้องปฏิบัติการ 
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5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
    5.1  การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
          คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาทางด้านวิชาการและอ่ืน ๆ  นอกจากนี้คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์กิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษา
ในด้านกิจกรรมแก่นักศึกษา 
    5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
          กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นค าร้องขอดู
กระดาษค าตอบในการสอบ และวิธีการประเมินของอาจารย์ ในแต่ละรายวิชาได้ และเป็นไปตาม
ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
     จัดให้มีการศึกษาการความต้องการของตลาดแรงงานและสมรรถนะของบัณฑิตที่หน่วยงาน 
ต่างๆ พึงประสงค์ เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา   เสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพ รวมทุก ๆ ปี โดยระดับความพอใจไม่น้อยกว่า  3.52 จาก 5.7 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 1   ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตาม 
ข้อ 2-5 และผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ  07 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 2 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(2)  อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 07 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

(1)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.1 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน 
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใย 37 วนั หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที ่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.0 
ภายใน 67 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

x x x x x 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 15  
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

x x x x x 

(0)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.0  ปทีี่แล้ว 

 x x x x 

(0)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจดัการเรียนการสอน 

x x x x x 

(9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

x x x x x 

(27) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมน่้อยกว่าร้อยละ 57 ต่อป ี

x x x x x 

(22) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.52 จากคะแนนเต็ม5.7 

   x x 

(21) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
          กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น  พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนในแต่ละข้อว่า              
มีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา              
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า  ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่  หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
          การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
หรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสต่อไป 
    1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
          ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ
สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา และเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมฝังการสอนในห้องเรียนเพ่ือประเมิน
กลยุทธ์การสอนและให้ค าแนะน า 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ซึ่งนักศึกษาต้อง
ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้และทักษะของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่  
มีความรับผิดชอบเพียงพอหรือไม่  และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  อีกท้ังประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
    2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
          การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคศึกษาที่ 2 ก่อนส าเร็จ
การศึกษา ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์ 
    2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
          การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
    2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
          2.3.1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 
          2.3.2  การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ใช้บัณฑิต 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    ตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ
ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
    จากการรวบรวมข้อมูลท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆได้ทันทีซึ่งจะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นจะท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ
ระหว่างภาคการศึกษา ท าการปรับปรุงหลังจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผล
การด าเนินการรายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าสาขาผ่านหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 
     4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดย
รวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการ
สอน และสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท า
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี เสนอหัวหน้าสาขา 
     4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จาก
ร่างรายงานผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น 
วางแผนปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร เสนอคณบดีผ่านหัวหน้าสาขา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 
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ภาคผนวก  ก 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจได้จัดท าขึ้นเพ่ือผลิต
บัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการ
แข่งขันของโลก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้   และทักษะในสาขาด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กรประอย่างมีประสิทธิภาพ  

หลักสูตรนี้ได้จัดท าข้ึนเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการ เพ่ือรองรับความต้องการในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ โดยเน้นให้ได้บัณฑิตที่มีทักษะด้านปฏิบัติการ สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง 
และปลอดภัย คิดเป็นท าเป็น สามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล  ปฏิบัติงานด้วยหลัก
วิชาการที่สามารถวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ  ซึ่งก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการท างาน  และ
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งคาดว่าผลที่ได้จะท าให้การเรียนการสอนมี
การพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้แสดงรายละเอียดรายวิชาต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อและเพ่ือให้ได้บัณฑิตทีมีคุณภาพตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ดังเอกสารแสดงรายวิชาที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์แต่ ละข้อ เพ่ือให้บัณฑิตมี
คุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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วัตถุประสงค์ของ 
หลักสตูร 

รายวิชา 
รหัส ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

1. เพื่อผลิตบณัฑิตทีม่ี
ความรู้ความสามารถด้าน
สารสนเทศทางธุรกิจเพื่อ
ปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ 
และประกอบอาชีพอิสระ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

05-111-101 การบัญชีการเงิน 3 
05-311-001 สถิติธุรกิจ 3 
05-311-002 กฎหมายธรุกิจ 3 
05-311-003 การภาษีอากร 3 
05-311-004 การเงินธุรกิจ 3 
05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร ์ 3 
05-211-101 หลักการตลาด 3 
05-311-108 องค์การและการจัดการ    3 
05-311-317 การจัดการการผลติและการด าเนนิงาน 3 
05-311-318 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม    3 
05-311-233 การเป็นผูป้ระกอบการใหม ่ 3 
05-313-101 ทักษะการพิมพ ์ 2 
05-413-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธรุกิจ 3 
05-411-202 ระบบสารสนเทศในองค์กร 3 
05-411-304 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 
05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ  1 
05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 3 
05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 
05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 
05-412-102 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์ 3 
05-412-210 การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3 
05-412-206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3 
05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมลู 3 
05-412-314 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 
05-412-421 การค้นคืนสารสนเทศ 3 
05-413-101 ระบบปฏิบตัิการ 3 
05-413-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 3 
05-413-203 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3 
05-411-312 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน

สารสนเทศ 
3 

05-411-416 สหกิจศึกษาดา้นสารสนเทศ 3 
05-411-313 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานด้าน

สารสนเทศ 
3 

05-411-415 การฝึกงานด้านสารสนเทศ 3 
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วัตถุประสงค์ของ 
หลักสตูร 

รายวิชา 
รหัส ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

 05-411-203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 
05-411-305 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3 
05-411-308 การพาณิชย์เคลื่อนที ่ 3 
05-411-309 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ 3 
05-411-310 การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
05-411-311 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 3 
05-411-414 ระบบการบริหารงานคอมพิวเตอร ์ 3 
05-412-103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป 1 3 
05-412-104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป 2 3 
05-412-105 เทคนิคการเขียนโปรแกรม 3 
05-412-208 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์2 3 
05-412-209 ภาษาซ ี 3 
05-412-211 ภาษาจาวา 3 
05-412-212 การสร้างสื่อผสม 3 
05-412-213 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์ 3 
05-412-315 โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล 3 
05-412-316 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บไดนามิค 3 
05-412-317 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกจิ 3 
05-412-318 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบือ้งต้น 3 
05-412-319 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3 
05-412-320 การโปรแกรมแบบวิชวล 3 
05-412-422 การประมวลผลภาพ 3 
05-412-423 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล 3 
05-412-424 การบริหารฐานข้อมลูแบบกระจาย 3 
05-412-425 คอมพิวเตอร์วิช่ัน 3 
05-413-204 ระบบอินเทอร์เนต็-อินทราเน็ตและเครือข่ายไรส้าย      3 
05-413-205 การโปรแกรมระบบเครือข่าย 3 
05-413-306 การจัดการและออกแบบเครือข่าย 3 
05-413-307 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3 
05-413-308 ระบบปฏิบตัิการยูนิกส์และการเขยีน

โปรแกรมเปลือกระบบ 
3 

05-413-309 ปฏิบัติการเครือข่ายในส านักงาน 3 
05-413-410 ระบบฐานข้อมลูแบบไคลแอนท์และเซริฟ์เวอร์      3 
05-413-411 การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายเชิง

ประสิทธิภาพ 3 
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วัตถุประสงค์ของ 
หลักสตูร 

รายวิชา 
รหัส ช่ือรายวิชา หน่วยกิต 

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ความใฝ่รู้และพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ มีความเป็นผู้น า 
สามารถใช้ภาษาและ
เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ 

01-011-001 
01-021-003 
01-312-001 
01-312-002 
01-312-003 
01-312-006 
01-312-007 
02-031-001 
02-032-008 
01-033-002 
01-040-001 
05-411-101 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ไทยศึกษา 
ภาษาอังกฤษ 1 
ภาษาอังกฤษ 2 
สนทนาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง 
คณิตศาสตร์ทั่วไป 
แหล่งพลังงานทางเลือก 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับมนุษย์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธรุกิจ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3.  เพื่อผลิตบณัฑิตด้าน
การจัดการที่มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
ในการประกอบอาชีพ
ตลอดจนธ ารงรักษาไวซ้ึ่ง
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

01-021-001 จริยธรรมส าหรับมนุษย ์ 3 
01-021-002 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลกิภาพ   3 
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป 3 
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต ้ 3 
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์ 3 
01-021-009 สารัตถะแห่งความงาม 3 
01-021-011 ดนตรเีพื่อชีวิต 3 
01-022-001 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 3 
01-022-003 สังคมกับการปกครอง 3 
01-023-001 พลศึกษา 3 
01-023-005 ฟุตซอล 3 
01-023-006 แบดมินตัน 3 
01-023-009 กีฬาลีลาศ 3 
01-040-005 เอเชียอาคเนย์ศึกษา 3 
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3 
02-040-008 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 
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ภาคผนวก  ข 
เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งรวมถึง
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์และโลกไซเบอร์ ท าให้คนไทย
มุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อย
ร่วมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคล ที่สนใจเรื่องเดียวกันขณะเดียวกันมีการ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม ดังนั้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการน าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึก
ในคุณธรรม มีจริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในสังคม และหนุนเสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน และ
เพ่ือแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีที่ส่งผลกระทบต่อการมีงานท าและคุณภาพชีวิต ซึ่งท า
ให้มีความต้องการน าเข้าแรงงานจากต่างประเทศทั้งในส่วนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ/ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางและแรงงานไร้ฝีมือ อันจะส่งผลกระทบต่อภาวะการมีงานท าของแรงงานไทย 
  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญประการหนึ่งคือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ         
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเอเชีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต การ
รวมกลุ่มของประเทศในเอเชียที่ส่งผลต่อประเทศไทยอย่างชัดเจน ได้แก่ ASEAN ท าให้ประเทศไทย
ต้องด าเนินนโยบายการค้าเชิงรุก ทั้งด้านการตลาด การบริหารจัดการ และด้านการผลิต เพ่ือปรับตัว
ให้สามารถแข่งขันได้ 
  มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องและทันสมัย หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคต 
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ภาคผนวก  ค 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2555 กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 
เกณฑ์ขัน้ต  า
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
พ.ศ. 2553 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั วไปหลักสตูรเดิม 30 31 - 
     1.1   กลุ่มวิชาบูรณาการ  3 - 
     1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์  3 - 
     1.3   กลุ่มสังคมศาสตร ์  3 - 
     1.4   กลุ่มวิชาภาษา  12 - 
     1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษา  1 - 
     1.6   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์  9 - 
    หมวดวิชาศึกษาทั วไปหลักสูตรปรับปรุง   34 
    1.1   กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม  หน่วยกิต  - 3 
    1.2   กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์  
           และ สังคมศาสตร ์

 - 6 

    1.3   กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ 
           กลุ่มคณิตศาสตร์ทักษะเชิงตัวเลขและ 
           กลุ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - 6 

    1.4   กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ  - 3 
    1.5   กลุ่มความรู้ทางด้านศลิปวัฒนธรรม  - 3 
    1.6   กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามยั  - 1 
    1.7   กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร  - 12 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84 97 97 
     2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  42 35 
     2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับ  40 47 
     2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 15 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 
 รวม  120 134 137 
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ภาคผนวก  ง 
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2555 

 
หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2555 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 134 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 137 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 31 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 34 หน่วยกิต 
หมายเหตุ มกีารแบ่งกลุ่มรายวิชาใหม่เปน็ 7 กลุ่มรายวิชา ซ่ึงไม่
อาจเปรียบเทยีบกันได้ ดังต่อไปนี ้

1.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ จ านวน 3 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มความรูต้ามหลักจริยธรรม จ านวน 3 หน่วยกิต 

01-011-001 
วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 

3(2-2-5) 01-021-001 
จริยธรรมส าหรับมนุษย ์
Ethics for Human beings 

3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร ์และ สงัคมศาสตร ์
จ านวน 6 หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

01-012-001 

การศึกษาไทย 
Thai Studies 3(3-0-6) 01-021-002 

มนุษยสัมพันธแ์ละการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
Human Relations and 
Personality Development 

3(3-0-6) 

01-012-004 
จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 3(3-0-6) 01-021-003 ไทยศึกษา  

Thai Studies 
3(3-0-6) 

01-012-005 
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ    
Personality Development 
Techniques 

 01-021-005 
จิตวิทยาทั่วไป 
General Psychology 3(3-0-6) 

   01-022-001 วัฒนวิถีแห่งการด ารงชีวิต 
Life Style Enhancement 3(3-0-6) 

   01-022-003 สังคมกับการปกครอง 
Society and Government 3(3-0-6) 
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1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ คณติศาสตรท์ักษะ

เชิงตัวเลขและทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 6 
หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

01-013-001 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
Quality of Life and Social 
Development 

3(3-0-6) 02-032-007 

สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร 
Environment and 
Resources Management 

3(3-0-6) 

01-013-004 
มนุษยสัมพันธ ์
Human Relations 3(3-0-6) 02-032-008 

แหล่งพลังงานทางเลือก 
Alternative Energy Source 3(3-0-6) 

01-013-005 
สังคมกับสิ่งแวดล้อม 
Society and Environment 3(3-0-6) 02-031-001 

คณิตศาสตร์ทั่วไป 
General Mathematics 3(3-0-6) 

01-013-006 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Everyday Life 3(3-0-6) 02-033-001 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
Computer Technology 3(2-2-5) 

1.4 กลุ่มวิชาภาษา จ านวน 12 หน่วยกิต 1.4 กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ จ านวน 
     3 หน่วยกิต 

ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

01-014-006 

ภาษาอังกฤษ 1    
English I 3(2-2-5) 01-040-001 

ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มส าหรับ
มนุษย ์
Human Essence and 
Fulfillment 

3(3-0-6) 

01-014-007 
ภาษาอังกฤษ 2   
English II 

3(2-2-5) 01-040-005 
เอเชียอาคเนย์ศึกษา 
Southeast Asian Studies 3(3-0-6) 

และให้เลือกศึกษาอีก 9 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

01-014-001 
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
Thai for Communication 3(2-2-5) 

02-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพยีง 
Life and Sufficiency 
Economy 

3(3-0-6) 

01-014-002 เทคนิคการเขียน    
Writing Techniques 3(2-2-5) 02-040-008 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 3(2-2-5) 

01-014-008 สนทนาภาษาอังกฤษ 
English Conversation 3(2-2-5)    

01-014-009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
English in Everyday Life 3(2-2-5)    

01-014-011 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
Reading Skills in English 3(2-2-5)    

01-014-014 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
English for Careers 3(2-2-5)    
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1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา จ านวน 1 หน่วยกิต 1.5 กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
จ านวน 3 หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
01-015-002 บาสเกตบอล 

Basketball 
1(0-2-1) 01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณี

ของภาคใต้ 
Southern Cultures and 
Traditions 

3(3-0-6) 

01-015-003 วอลเลย์บอล 
Volleyball 

1(0-2-1) 

01-015-005 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิ
วัตน์ 
Thai Civilization in the 
Globalization Context 

3(3-0-6) 

01-015-007 แบดมินตัน 
Badminton 

1(0-2-1) 

01-015-011 กีฬาลีลาศ 
DanceSport 

1(0-2-1) 01-021-009 สารัตถะแห่งความงาม Beauty 
Matters 

3(3-0-6) 

 
  01-021-011 ดนตรีเพื่อชีวิต 

Music for Life 
3(2-2-5) 

1.6 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณติศาสตร์ จ านวน 6 หน่วย
กิต 

1.6 ทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย จ านวน 1 หน่วยกิต 

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้
02-016-003 เคมีและสิ่งแวดล้อม 

Chemistry and Environment 
3(3-0-6) 01-023-001 พลศึกษา 

Physical Education 
1(0-2-1) 

02-016-004 มนุษย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
Man and Biological Science 

3(3-0-6) 01-023-005 ฟุตซอล 
Futsal 

1(0-2-1) 

02-016-005 สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร 
Environment and Resources 
Management 

3(3-0-6) 01-023-006 แบดมินตัน  
Badminton 

1(0-2-1) 

02-016-006 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Everyday 
Life 

3(3-0-6) 01-023-009 กีฬาลีลาศ  
DanceSport 

1(0-2-1) 
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   1.7 ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 

   ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

   01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร Thai 
Language for 
Communication 

3(3-0-6) 

   01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3(3-0-6) 

   01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

   01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  
English Conversation 

3(3-0-6) 

   01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
English for Work 

3(3-0-6) 

   01-312-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
บันเทิง  
English for Edutainment 

3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  97 หน่วยกิต   2. หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต   
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 42 หน่วยกิต   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 35 หน่วยกิต   
ให้ศึกษาจากรายวิชาตอ่ไปนี้ ให้ศึกษาจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 
05-111-001 สถิติธุรกิจ 

Business Statistics 
3(3-0-6) 05-311-001 เปลี่ยนรหัสวิชา 

สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 

05-111-002 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 

3(3-0-6) 05-311-002 เปลี่ยนรหัสวิชา 
กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 

3(3-0-6) 

05-111-003 การภาษีอากร 
Taxation 

3(3-0-6) 05-311-003 เปลี่ยนรหัสวิชา 
การภาษีอากร 
Taxation 

3(3-0-6) 

05-111-004 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 05-311-004 เปลี่ยนรหัสวิชา  
การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3(3-0-6) 

05-111-108 หลักการบัญช ี
Principles of Accounting 

3(3-0-6) 05-111-101 เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชา 
การบัญชีการเงิน 
Financial Accounting 

3(3-0-6) 

05-112-201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
Accounting Management 

3(3-0-6)  
ยกเลิกรายวิชา 
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05-211-101 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 
3(3-0-6) 05-211-101 ไม่เปลี่ยนแปลง 

หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

05-311-101 องค์การและการจัดการ 
Organization and 
Management 

3(3-0-6) 05-311-108 เปลี่ยนรหัสวิชา 
องค์การและการจัดการ 
Organization and 
Management 

3(3-0-6) 

05-311-103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Microeconomics I 

3(3-0-6)  
ยกเลิกรายวิชา 

 

05-311-104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
Macroeconomics I 

3(3-0-6)  
ยกเลิกรายวิชา 

 

05-311-210 การจัดการการผลิตและการ
ด าเนินงาน 
Production and Operation 
Management 

3(3-0-6) 05-311-317 เปลี่ยนรหัสวิชา 
การจัดการการผลิตและการ

ด าเนินงาน 
Production and 

Operation Management 

3(3-0-6) 

05-311-434 การบริหารเชิงกลยุทธ ์
Strategic Management 

3(3-0-6)  
ยกเลิกรายวิชา 

 

05-314-301 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
Human Resource 
Management 

3(3-0-6)  
ยกเลิกรายวิชา 

 

05-411-101 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ 
Using Information for 
Business 

3(2-2-5) 05-411-101 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจ 
Using Information for 
Business 

3(2-2-5) 

   05-311-005 หลักเศรษฐศาสตร์ 
Principles of Economies 

3(3-0-6) 

   05-311-233 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneuship 

3(3-0-6) 

 
  05-313-103 ทักษะการพิมพ ์

Typing Skills 
2(0-4-2) 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 40  หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 47 หน่วยกิต 
    2.2.1 กลุ่มวิชาการบังคับ  จ านวน 34 หน่วยกิต 
           ให้ศกึษาจากรายวิชาต่อไปนี ้

  2.2.1 กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป 
         ให้ศึกษา 40 หนว่ยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

05-411-202 ระบบสารสนเทศในองค์กร          
Information System in 
Organization               

3(3-0-6) 05-411-202 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ระบบสารสนเทศในองค์กร          
Information System in 
Organization               

3(3-0-6) 
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05-411-304 การวิเคราะหแ์ละออกแบบ

ระบบ       
System Analysis and 
Design                 

3(3-0-6) 05-411-304 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การวิเคราะหแ์ละออกแบบ
ระบบ       
System Analysis and 
Design                 

3(3-0-6) 

05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ  
Seminar in Information 
System 

1(1-0-2) 05-411-306 ไม่เปลี่ยนแปลง 
สัมมนาทางระบบสารสนเทศ  
Seminar in Information 
System 

1(1-0-2) 

05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
1         
Computer Programming I           

3(2-2-5) 05-412-101 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1         
Computer Programming I           

3(2-2-5) 

05-412-102 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
Computer Mathematics                         

3(3-0-6) 05-412-102 ไม่เปลี่ยนแปลง 
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
Computer Mathematics                         

3(3-0-6) 

05-412-206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and 
Algorithm 

3(3-0-6) 05-412-206 ไม่เปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and 
Algorithm 

3(3-0-6) 

05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
Database Management 
System 

3(2-2-5) 05-412-207 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ระบบจัดการฐานข้อมูล 
Database Management 
System 

3(2-2-5) 

05-412-314 คอมพิวเตอร์กราฟกิ 
Computer Graphics 

3(2-2-5) 05-412-314 ไม่เปลี่ยนแปลง 
คอมพิวเตอร์กราฟกิ 
Computer Graphics 

3(2-2-5) 

05-412-421 การค้นคืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

3(3-0-6) 05-412-421 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การค้นคืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

3(3-0-6) 

05-413-101 ระบบปฏิบัตกิาร 
Operating System 

3(2-2-5) 05-413-101 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ระบบปฏิบัตกิาร 
Operating System 

3(2-2-5) 

05-413-102 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์   
Computer Architecture 

3(3-0-6) 05-413-102 ไม่เปลี่ยนแปลง 
สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์   
Computer Architecture 

3(3-0-6) 

05-413-203 การส่ือสารข้อมูลและ                 
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
Data Communication and 
Computer network 

3(2-2-5) 05-413-203 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การส่ือสารข้อมูลและ                 
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
Data Communication and 
Computer network 

3(2-2-5) 

   05-411-317 วิชาใหม ่
กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนกิส ์
Electronic Business Laws 

3(3-0-6) 

 อยู่ในหมวดวิชาชีพเลือก  
05-412-210 

การเขียนโปแกรมเชิงวัตถ ุ
Object Oriented 
Programming 

3(2-2-5) 
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    2.2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับส าหรับนักศึกษาฝึกงาน จ านวน 6 
หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 

    2.2.2 ให้ผู้เลือกสหกิจศึกษา ศึกษาจากราวิชาต่อไปนี้ จ านวน 
7 หน่วยกิต 

05-411-415 การฝึกงาน 
Job Training 

3(0-40-0) *05-411-312 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาด้านสารสนเทศ 
Prepare of Cooperative 
Education in the 
Information System 

1(1-0-2) 

   *05-411-416 สหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ 
Co-operative Education for 
the Information System 

6(0-40-0) 

05-411-412 การเตรียมโครงงานระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 
Business Information 
System Pre-Project 

1(1-0-2)  

ยกเลิกรายวิชา 

 

05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 
Business Information 
System Project 

2(0-6-2) 

อยู่ในหมวดวิชาชีพบังคับ 

    2.2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับส าหรับนักศึกษาสหกิจ จ านวน 6 
หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาตอ่ไปนี้ 

     2.2.3 ให้ผู้เลือกฝึกงาน ศึกษาจากราวิชาต่อไปนี ้จ านวน 7 
หน่วยกิต 

05-411-416 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-40-0) *05-411-313 การเตรียมความพร้อมการ
ฝึกงานด้านสารสนเทศ 
Preparation for Internship 
in the Information System 

1(1-0-2) 

   *05-411-415 ฝึกงานด้านสารสนเทศ 
Internship in the 
Information System 

3(0-40-0) 

   05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 
Business Information 
System Project 

3(1-4-6) 

   หมายเหต ุ  * คือรายวิชาได้ระดับคะแนนเป็น U  
                 หรือ S 
                 รายวิชาเตรียมฝกึงานด้านสารสนเทศยกเว้นให้
กรณีที่เทียบโอนวิชาการฝึกงานด้านสารสนเทศได้ 
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2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต 
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน 15 หน่วยกิต 
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้

      2.3.1 กลุ่มวิชาบริหารระบบสารสนเทศทางธุรกิจ       2.3.1 กลุ่มวิชาบริหารระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
05-411-203 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ 
Management Information 
System 

3(3-036) 05-411-203 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 
Management Information 
System 

3(3-036) 

05-411-305 การส่ือสารทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology 
Professional 
Communication 

3(2-2-5) 05-411-305 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การส่ือสารทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology 
Professional 
Communication 

3(2-2-5) 

05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนกิส ์
Electronic Business 

3(2-2-5) 05-411-307 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ธุรกิจอิเล็กทรอนกิส ์
Electronic Business 

3(2-2-5) 

05-411-308 การพาณิชย์เคลื่อนที ่
Mobile Commerce 

3(2-2-5) 05-411-308 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การพาณิชย์เคลื่อนที ่
Mobile Commerce 

3(2-2-5) 

05-411-309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Decision Support System 

3(3-0-6) 05-411-309 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Decision Support System 

3(3-0-6) 

05-411-310 การบริหารโครงการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology 
Project Management 

3(3-0-6) 05-411-310 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การบริหารโครงการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology 
Project Management 

3(3-0-6) 

05-411-311 การจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
Management of 
Information and 
Technology 

3(3-0-6) 05-411-311 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
Management of 
Information and 
Technology 

3(3-0-6) 

05-411-414 ระบบการบริหารงาน
คอมพิวเตอร์ 
Computer Management 
System 

3(3-0-6) 05-411-414 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ระบบการบริหารงาน
คอมพิวเตอร์ 
Computer Management 
System 

3(3-0-6) 
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      2.3.2 กลุ่มวิชาพัฒนาซอฟต์แวร ์       2.3.2 กลุ่มวิชาพัฒนาซอฟต์แวร ์
05-412-103 การประยกุต์ใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป 1 
Application Software I 

3(2-2-5) 05-412-103 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การประยกุต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 1 
Application Software I 

3(2-2-5) 

05-412-104 การประยกุต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 2 
Application Software II 

3(2-2-5) 05-412-104 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การประยกุต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 2 
Application Software II 

3(2-2-5) 

05-412-105 เทคนิคการเขียนโปรแกรม 
Programming Techniques 

3(2-2-5) 05-412-105 ไม่เปลี่ยนแปลง 
เทคนิคการเขียนโปรแกรม 
Programming Techniques 

3(2-2-5) 

05-412-208 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2 
Computer Programming II 

3(2-2-5) 05-412-208 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
2 
Computer Programming II 

3(2-2-5) 

05-412-209 ภาษาซี 
C Programming Language 

3(2-2-5) 05-412-209 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ภาษาซี 
C Programming Language 

3(2-2-5) 

05-412-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
Object-Oriented 
Programming 

3(2-2-5)  
ย้ายไปอยู่ในหมวดวิชาชพีบังคับ 

 

05-412-211 ภาษาจาวา 
Java Programming 
Language 

3(2-2-5) 05-412-211 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ภาษาจาวา 
Java Programming 
Language 

3(2-2-5) 

05-412-212 การสร้างส่ือผสม 
Multimedia Authoring 

3(2-2-5) 05-412-212 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การสร้างส่ือผสม 
Multimedia Authoring 

3(2-2-5) 

05-412-213 ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์ 
Human Computer 
Interaction 

3(3-0-6) 05-412-213 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์กบั
คอมพิวเตอร์ 
Human Computer 
Interaction 

3(3-0-6) 

05-412-315 โปรแกรมประยุกต์ทาง
ฐานข้อมูล 
Database Application  

3(2-2-5) 05-412-315 ไม่เปลี่ยนแปลง 
โปรแกรมประยุกต์ทาง
ฐานข้อมูล 
Database Application  

3(2-2-5) 

05-412-316 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บ
ไดนามิกส์ 
Dynamic Web 
Programming 

3(2-2-5) 05-412-316 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การเขียนโปรแกรมแบบเว็บ
ไดนามิกส์ 
Dynamic Web 
Programming 

3(2-2-5) 

05-412-317 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในงาน
ธุรกิจ 
Business Computer 
Programming 

3(2-2-5) 05-412-317 ไม่เปลี่ยนแปลง 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในงาน
ธุรกิจ 
Business Computer 
Programming 

3(2-2-5) 
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05-412-318 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

เบื้องต้น 
Introduction to Natural 
language Processing 

3(2-2-5) 05-412-318 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
เบื้องต้น 
Introduction to Natural 
language Processing 

3(2-2-5) 

05-412-319 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

3(3-0-6) 05-412-319 ไม่เปลี่ยนแปลง 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
Software Engineering 

3(3-0-6) 

05-412-320 การโปรแกรมแบบวิชวล 
Visual Programming 

3(2-2-5) 05-412-320 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การโปรแกรมแบบวิชวล 
Visual Programming 

3(2-2-5) 

05-412-422 การประมวลผลภาพ 
Image Processing 

3(2-2-5) 05-412-422 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การประมวลผลภาพ 
Image Processing 

3(2-2-5) 

05-412-423 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
Database System 
Development Software 

3(2-2-5) 05-412-423 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
Database System 
Development Software 

3(2-2-5) 

05-412-424 การบริหารฐานขอ้มูลแบบ
กระจาย 
Distributed Database 
Management 

3(2-2-5) 05-412-424 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การบริหารฐานขอ้มูลแบบ
กระจาย 
Distributed Database 
Management 

3(2-2-5) 

05-412-425 คอมพิวเตอร์วิชั่น 
Computer Vision 

3(2-2-5) 05-412-425 ไม่เปลี่ยนแปลง 
คอมพิวเตอร์วิชั่น 
Computer Vision 

3(2-2-5) 

หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2555 
2.3.3 กลุ่มวิชาการส่ือสารข้อมูลและเครอืข่าย 2.3.3 กลุ่มวิชาการส่ือสารข้อมูลและเครอืข่าย 

05-413-204 ระบบอินเทอร์เน็ตอินทรา-เน็ต
และเครือข่ายไร้สาย 
Internet-Intranet and 
Wireless System 

3(2-2-5) 05-413-204 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ระบบอินเทอร์เน็ตอินทรา-เน็ต
และเครือข่ายไร้สาย 
Internet-Intranet and 
Wireless System 

3(2-2-5) 

05-413-205 การโปรแกรมระบบเครือข่าย 
Network Programming 

3(2-2-5) 05-413-205 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การโปรแกรมระบบเครือข่าย 
Network Programming 

3(2-2-5) 

05-413-306 การจัดการและออกแบบ
เครือข่าย 
Network Management and 
Design 

3(3-0-6) 05-413-306 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การจัดการและออกแบบ
เครือข่าย 
Network Management and 
Design 

3(3-0-6) 

05-413-307 ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ 
Information System 
Security 

3(3-0-6) 05-413-307 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ 
Information System 
Security 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2555 
2.3.3 กลุ่มวิชาการส่ือสารข้อมูลและเครอืข่าย 2.3.3 กลุ่มวิชาการส่ือสารข้อมูลและเครอืข่าย 
05-413-308 ระบบปฏิบัตกิารยูนกิส์และการ

เขียนเปลือกระบบ 
Unix Operating System 
and shell Programming 

3(2-2-5) 05-413-308 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ระบบปฏิบัตกิารยูนกิส์และการ
เขียนเปลือกระบบ 
Unix Operating System 
and shell Programming 

3(2-2-5) 

05-413-309 ปฏิบัติการเครือข่ายใน
ส านักงาน 
Office Networking 
Workshop 

3(2-2-5) 05-413-309 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ปฏิบัติการเครือข่ายใน
ส านักงาน 
Office Networking 
Workshop 

3(2-2-5) 

05-413-410 ระบบฐานข้อมูลแบบไคลแอนท์
และเซิรฟ์เวอร์ 
Client/Server Database 
System 

3(2-2-5) 05-413-410 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ระบบฐานข้อมูลแบบไคลแอนท์
และเซิรฟ์เวอร์ 
Client/Server Database 
System 

3(2-2-5) 

05-413-411 การวิเคราะหแ์ละออกแบบ
เครือข่ายเชิงประสิทธิภาพ 
Network Analysis Design 
and Optimization 

3(3-0-6) 05-413-411 ไม่เปลี่ยนแปลง 
การวิเคราะหแ์ละออกแบบ
เครือข่ายเชิงประสิทธิภาพ 
Network Analysis Design 
and Optimization 

3(3-0-6) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
  นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2553 กับหลักสูตรปรับปรุง  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2555 

 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2553 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ปรัชญาหลักสูตร 
       หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมี
คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโต
และการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ปรัชญาหลักสูตร 
      มุง่เน้นผลิตบัณฑิตทีม่ีความรูค้วามสามารถดา้น
บริหารธรุกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีทักษะในการปฏิบัติงาน  อย่างมคีุณธรรม และ
จริยธรรม  
 

วัตถุประสงค์ 
       1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
ธุรกิจ ด้านสารสนเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กร
ต่างๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       2.  เพื่อปลูกฝังลักษณะของบัณฑิตผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต รู้จักปรบัปรงุตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
       3.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ด ารงชีวิต ในการประกอบอาชีพ ให้มีระเบียบวินัย มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อสังคม ท านุบ ารงุรักษาขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ศิลปวัฒธรรมอันดงีานของไทย 

วัตถุประสงค์ 
       1.  เพื่อผลิตบัณฑติให้มีความรู้พื้นฐานทางด้าน
ธุรกิจ ด้านสารสนเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานในองค์กร
ต่างๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       2.  เพื่อปลูกฝังลักษณะของบัณฑิตผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต รู้จักปรบัปรงุตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
       3.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต 
ในการประกอบอาชีพ ใหม้ีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีจติอาสา มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อสังคม ท านุบ ารงุรักษาขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดงีามของไทย 

 



 

118 

มคอ.2 ภาคผนวก ฉ 
เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์คามรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
1. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Technology Fundamentals) 
2. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 
3. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms) 
4. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) 
5. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับระบบฐานข้อมูล (Database Systems) 
6. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information Systems) 
7. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) 
8. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networking) 
9. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information Systems Security) 
10. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ (Business Computer Project) 
11. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software Usage Skill) 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ x 
          

05-411-202 ระบบสารสนเทศในองค์กร x 
  

x 
       

05-411-306 สัมมนาทางระบบสารสนเทศ 
    

x 
      

05-411-415 การฝึกงานด้านสารสนเทศ 
    

x 
      

05-411-312 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านสารสนเทศ x 
  

x 
       

05-411-416 สหกิจด้านสารสนเทศ x 
  

x 
       

05-411-312 การเตรียมความพร้อมการฝึกงานด้านสารสนเทศ x 
  

x 
       

05-411-203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ x 
  

x 
       

05-411-305 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ x 
  

x 
       

05-411-309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ x 
  

x 
       

05-411-310 การบริหารโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ x 
  

x 
       

05-411-311 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี x 
  

x 
       

05-411-414 ระบบการบริหารงานคอมพิวเตอร์ x 
  

x 
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มคอ.2 

 

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 

05-411-317 กฎหมายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ x 
          

05-413-102 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ x 
       

x 
 

x 
05-413-101 ระบบปฏิบัติการ x 

       
x x 

 
05-413-203 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ x 

     
x 

    
05-412-213 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 

 
x 

         
05-413-307 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

  
x 

        
05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมูล x 

  
x 

       
05-412-316 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บไดนามิค 

    
x 

      
05-412-206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

    
x 

  
x 

   
05-412-314 คอมพิวเตอร์กราฟิก x 

  
x 

       
05-411-305 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       
x x 

  
05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ x 

  
x 

       
05-411-308 การพาณิชย์เคลื่อนท่ี  x 

  
x 

       
05-411-309 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ x 

  
x 

       
05-411-311 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี x 

  
x 

       
05-411-414 ระบบการบริหารงานคอมพิวเตอร์ x 

  
x 

       
05-412-212 การสร้างสื่อผสม x 

  
x 

       
05-412-317 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ x 

  
x 

       
05-412-319 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

    
x 

  
x 
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เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์

05-412-213 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
 

x 
         

05-412-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 x 
   

x 
  

x 
   

05-412-208 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
    

x 
  

x 
   

05-412-210 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
    

x 
  

x 
   

05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมูล x 
  

x 
       

05-412-316 การเขียนโปรแกรมแบบเว็บไดนามิค 
    

x 
      

05-412-206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
    

x 
  

x 
   

05-412-421 การคืนค้นสารสนเทศ 
 

x x x 
       

05-411-307 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ x 
  

x 
       

05-411-308 การพาณิชย์เคลื่อนท่ี x 
  

x 
       

05-412-103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 1 x 
  

x 
       

05-412-104 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 2 x 
  

x 
       

05-412-105 เทคนิคการเขียนโปรแกรม x 
   

x 
  

x 
   

05-412-209 ภาษาซี x 
   

x 
  

x 
   

05-412-211 ภาษาจาวา x 
   

x 
  

x 
   

05-412-212 การสร้างสื่อผสม x 
   

x 
  

x 
   

05-412-315 โปรแกรมประยุกต์ทางฐานข้อมูล x 
   

x 
  

x 
   

05-412-317 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ x 
   

x 
  

x 
   

05-412-318 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบ้ืองต้น x 
   

x 
  

x 
   

05-412-320 การโปรแกรมแบบวิชวล x 
   

x 
  

x 
   



 

122 

มคอ.2  

เนื้อหาความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
05-412-422 การประมวลผลภาพ 

 
x x 

       
x 

05-412-423 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล x 
  

x 
       

05-412-424 การบริหารฐานข้อมูลแบบกระจาย x 
  

x 
       

05-412-425 คอมพิวเตอร์วิชั่น 
 

x x 
       

x 

05-413-309 ปฏิบัติการเครือข่ายในส านักงาน x 
  

x 
       

4. กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

05-412-102 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
     

x 
     

05-413-203 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ x 
     

x 
    

05-413-307 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
  

x 
        

05-412-207 ระบบจัดการฐานข้อมูล x 
  

x 
       

05-412-206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
    

x 
  

x 
   

05-411-304 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ x 
  

x 
       

05-411-413 โครงงานระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
    

x 
     

x 
05-413-204 ระบบอินเทอร์เน็ต-อินทราเน็ตและเครือข่ายไร้สาย x 

     
x 

    
05-413-205 การโปรแกรมระบบเครือข่าย x 

     
x 

    
05-413-306 การจัดการและออกแบบเครือข่าย x 

     
x 

    
05-413-308 ระบบปฏิบัติการยูนิกส์และการเขียนโปรแกรมเปลือกระบบ x 

     
x 

    
05-413-410 ระบบฐานข้อมูลแบบไคลแอนท์และเซิร์ฟเวอร์ x 

     
x 

    
05-413-411 การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายเชิงประสิทธิภาพ x 

     
x 
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เปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2553  

กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2555 

 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 

ล าดับ 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
ชื่อ – สกุล/ 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 

1 นางพลอยกนก  ชูสวัสดิ ์
3 9098 00828 53 9 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลย ี 
        สารสนเทศ) 2543 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายชัยนันท ์ ปัญญาวุทโส 
3 9098 01011 39 1 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ) 2550 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

2 นายจตุพร  จิรันดร 
3 9001 00396 51 4 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ) 2549 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 

นางสาวกัญฐณา  สุขแก้ว 
3 8607 00266 23 0 

วท.ม. (คอมพิวเตอร์และ 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
        2544 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

3 นายชัยนันท ์ ปัญญาวุทโส 
3 9098 01011 39 1 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลย ี
        สารสนเทศ) 2550 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
 

นางสาวรัตนา  พัฒโน 
3 9011 00201 18 8 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 2544 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

4 นางสาวกัญฐณา  สุขแก้ว 
3 8607 00266 23 0 

วท.ม. (คอมพิวเตอร์และ 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
        2544 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

ผศ.สันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล 
3 1022 00732 26 4 

ค.อ.ม. (การบริหาร 
         อาชวีศึกษา) 2543 
ค.อ.ม. (ไฟฟ้าก าลัง) 2549 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

5 นางสาวรัตนา  พัฒโน 
3 9011 00201 18 8 

บธ.ม. บริหารธุรกิจ 2544 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สิบเอกนราวัตร  กาญจนพันธ ์
3 1601 00383 01 1 

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)    
      2538 
 

สถาบันราชภฎัเทพสตรีลพบุรี   
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รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 
1.  ที่ปรึกษาหลักสูตร  

1.1  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
1.2  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
1.3  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธรุกิจ 
1.4  หัวหน้างานหลักสูตร 
1.5  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
2.  คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

2.1  นางสาวรัตนา 
2.2  ผศ.สันติพงศ์   
2.3  คุณสุชาดา   
2.4  คุณสมศักดิ์ 
2.5  นางพลอยกนก 
2.6  นางสาวกัญฐณา 
2.7  นายชัยนันท์   
2.8  นายธีภากรณ ์  
2.9  นายจตุพร 
2.10 สิบเอกนราวัตร 

พัฒโน 
ตั้งธรรมกุล 
รัตนปรยิานุช 
หฤหรรษ์ปราการ 
ชูสวัสดิ์ 
สุขแก้ว 
ปัญญาวุทโส 
นฤมาณนลิน ี
จิรันดร 
กาญจนพันธ ์

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
บริษัท ไอเดียลครเีอช่ันเซ็นเตอร ์ จ ากัด  
บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
3.  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

3.1  รศ.ยาใจ  โรจนวงศ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

3.2  ผศ.ธีรวัฒน์  หงัสพฤกษ์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

3.2  คุณสุชาดา  รัตนปริยานุช ผู้จัดการ 
บริษัท ไอเดียลครเีอช่ันเซ็นเตอร ์ จ ากัด  
อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา 
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