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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร  : 0700 

 ภาษาไทย  : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business Administration Program in Business 

Computer 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ไทย)  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) 

 ช่ือยอ่ (ไทย)  : บธ.บ. (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) 

 ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer) 

 ช่ือยอ่ (อังกฤษ)  : B.B.A. (Business Computer) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 

 

4. จ านวนหนว่ยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกวา่ 129 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

      หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ี

 5.2 ภาษาท่ีใช ้

      หลักสูตรภาษาไทย 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
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      รับนิสิตไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

      ไม่มี 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2557 
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 8.7 พนักงานสนับสนุนงานบริหารทั่วไป 
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9. ช่ือ – นามสกุล เลขบตัรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒุิการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวสดุารัตน์ อาจหาญ 55607900XXXXX - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา 

2548 

วท.ม. การจัดการการขนส่ง

และโลจิสตกิส ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 2553 

2 นางสาวนภา ราชตา 15799000XXXXX - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

วท.ม. การจัดการระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

       ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของ

มนุษยแ์ละเกี่ยวข้องกับการท างานในทุกวงการ ไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนล้วนมีความใกล้ชิด

กับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ

สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความ

คล่องตัวในการด าเนินงาน การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร 

และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองคก์รทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก นั่นแสดงให้เห็นว่า

เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารสนเทศถือเป็นส่วนประกอบอันส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจและ

องค์กรในยุคปัจจุบัน Naisbitt and Aburdene (1991) กล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจวา่ เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจ

เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกจิโลก การเช่ือมโยงของเครือขา่ยสารสนเทศกอ่ให้เกดิ

สังคมโลกาภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจซ่ึงแต่เดิมมีขอบเขตจ ากัดภายในประเทศ เกิดการกระจายเป็น

เศรษฐกิจโลกที่ทุกประเทศมีการเช่ือมโยงกันในการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินคา้บริการอย่างกวา้งขวาง

และรวดเร็ว ดังนั้นการที่ประเทศไทยต้องเปิดเสรีทางการคา้โดยมีขอ้ผูกพันกับองค์กรระหวา่งประเทศ

ต่างๆ เช่น WTO, EU, AFTA, APEC, ASEAN หรือกลุ่มเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หกเหลี่ยม

เศรษฐกิจจึงเป็นเหตผุลส าคัญที่องคก์รตอ้งน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนนิงานดา้นต่างๆ

เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้แข่งขันได้ในเวทีโลก ทั้งด้านการวางแผน การตัดสินใจและการ

ด าเนินงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและรับทราบข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์

ส าคัญต่างๆที่จะเกิดขึน้ทั้งในและต่างประเทศ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

       ทฤษฎีโลกาภิวัตน์  (GlobalizationTheory) อธิบายถึงความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ท าให้สังคมโลกในปัจจุบันสามารถติดต่อสื่อสารกันอยา่งรวดเร็วและทั่วถึง

ด้วยระยะเวลาอันสั้นวา่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ใน

ยุคแห่งโลกที่ไร้พรมแดนนี้ การเผยแพร่ความคิดความเช่ือและพฤติกรรมของสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคม

หนึ่งที่เกิดขึน้อยา่งสะดวก รวดเร็วและสม่ าเสมอนั้นสามารถส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ของสังคมผู้รับได้ด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวอยา่งของความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตที่ท าให้การ

ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มหรือระหว่างประเทศเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง

ก่อให้ เกิดสื่อทางสังคม (Social Media) เช่น hi5 facebookหรือ twitter ที่สามารถเช่ือมโยงผู้คน

หลากหลายประเภทจนเกิดเป็นเครือขา่ยทางสังคม (Social Network) หรือสังคมออนไลน์ข้ึนจากลักษณะ
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เด่นของสื่อทางสังคมที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และใน

ประเด็นนีเ้ป็นปัจจัยหลักที่ท าให้วงการธุรกิจให้ความส าคัญกับสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากเพราะเป็น

ช่องทางที่ทรงอานุภาพเป็นอยา่งยิ่งในการประชาสัมพันธ์และท าการตลาด 

       อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะให้

คุณประโยชน์อยา่งมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติแต่ในอีกด้านหนึ่งก็กลับเป็นภัยคุกคามอย่างมหันต์ด้วย

เช่นกัน การใช้อินเทอร์เน็ตในการแพร่ขยายข้อมูลขา่วสารที่ไร้พรมแดนอาจท าให้การดูแลและป้องกัน

เด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างล าบากมากขึ้น เนื่องจากประเทศชาติยังขาด

มาตรการที่เป็นระบบในการควบคุมดูแลการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซ่ึงข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์

เหล่านี้อาจกระทบต่อจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจ าเป็นต้อง

ให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มวัยท่ีก าลังศึกษา รวมทั้ง

การเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความ

เพยีร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 

สังคมและประเทศชาติ 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

       ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว ประกอบกับบุคลากรทางด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจที่เป็น

พื้นฐานส าคัญยังมีไม่เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา

หลักสูตรที่มีศักยภาพและก้าวทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยสีารสนเทศโดยต้องเน้นและส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศที่ค านึงถึงศีลธรรมและคุณธรรม รวมไปถึงจริยธรรมทางวชิาชีพจริยธรรมในการ

ปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิตเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศไปในแนวทางที่

เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม เพื่อรองรับการแขง่ขันทาง

ธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 

12.2 ความเกี่ยวพันกบัพันธกิจของสถาบัน 

       มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดวัตถุประสงคร์่วมที่ครอบคลุมพันธกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 

       12.2.1  จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยูแ่ละเรียนอยา่งมีความสุข จบไปมีงานท าและ

เป็นคนดีของสังคม 

       12.2.2  ท าการวจิัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมูเ่คยีงคู่ชุมชน 

       12.2.3  บริการวชิาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมูเ่พื่อพัฒนาความเขม้แข็งของชุมชน 

       12.2.4  ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล 

       12.2.5  บริหารจัดการอยา่งมีประสิทธภิาพ ประสิทธผิล และยดึม่ันในธรรมาภิบาล 
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       ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งท ากิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้และบริการแก่สังคม เพื่ อ

สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้ท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก 



7 

13. ความสัมพันธก์ับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

       13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

       13.1.1.1 รายวชิาในหลกัสตูรที่เปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร ์

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language  Skills 

3 (3-0-6) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental  English 

3 (3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental  English 

3 (3-0-6) 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3 (3-0-6) 

002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 

Philosophy for  Life 

3 (3-0-6) 

002123 ภาษา  สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3 (3-0-6) 

003132 ไทยกับประชาคมโลก 

Thai and the World Community 

3 (3-0-6) 

003133 วถิีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3 (3-0-6) 

003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 

Politics  Economy and Society 

3 (3-0-6) 

003136 พะเยาศึกษา 

Phayao Studies 

3 (2-2-5) 

005172 การจดัการการด าเนินชีวิต 

Living Management 

3 (2-2-5) 

 

       13.1.1.2 รายวชิาในหลกัสตูรที่เปดิสอนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ

ศิลปกรรมศาสตร ์

002124 ปริทัศนศ์ิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3 (3-0-6) 
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002125 ดุริยางควิจกัขณ ์

Music Appreciation 

3 (3-0-6) 

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3 (3-0-6) 

 

       13.1.1.3 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 

005170 พฤตกิรรมมนุษย ์

Human Behavior 

3 (3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 

Life  and  Health 

3 (3-0-6) 

 

       13.1.1.4 รายวชิาในหลกัสตูรที่เปดิสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1 (0-2-1) 

004151 เกม 

Game 

1 (0-2-1) 

004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1 (0-2-1) 

004153 กิจกรรมเขา้จงัหวะ 

Rhythmic Activities 

1 (0-2-1) 

004154 วา่ยน้ า 

Swimming 

1 (0-2-1) 

004155 ลีลาศ 

Social Dance 

1 (0-2-1) 

004156 ตะกร้อ 

Takraw 

1 (0-2-1) 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1 (0-2-1) 

004158 ซอฟทบ์อล 

Softball 

1 (0-2-1) 

004159 เทนนิส 

Tennis 

1 (0-2-1) 
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004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1 (0-2-1) 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1 (0-2-1) 

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1 (0-2-1) 

004163 ฟุตบอล 

Football 

1 (0-2-1) 

004164 วอลเลยบ์อล 

Volleyball 

1 (0-2-1) 

004165 ศิลปะการต่อสู้ปอ้งกนัตัว 

Art of Self – Defense 

1 (0-2-1) 

005173 ทักษะชีวิต 

Life Skills 

2 (1-2-3) 

006142 คณิตศาสตรส์ าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information Age 

3 (3-0-6) 

006245 วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3 (3-0-6) 

 

       13.1.1.5 รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปที่เปดิสอนโดยวทิยาลัยพลังงาน และ

สิ่งแวดล้อม 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 

3 (3-0-6) 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกลต้ัว 

Energy and Technology around Us 

3 (3-0-6) 

 

       13.1.1.6 รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปที่เปดิสอนโดยคณะเภสัชศาสตร ์

006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3 (3-0-6) 

 

       13.1.1.7 รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจดัการ และ

สารสนเทศศาสตร ์
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002121 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศกึษาคน้คว้า 

Information Sciences for Study and Research 

3 (3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization  and  Indigenous  Wisdom 

3 (3-0-6) 

 

       13.1.1.8 รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 

Fundamental Laws for Quality of Life 

3 (3-0-6) 

 

       13.1.1.9 รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทั่วไปที่เปดิสอนโดยคณะเกษตรศาสตร ์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

006144 อาหารและวถิีชีวิต 

Food  and  Life  Style 

3 (3-0-6) 

 

       13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

       13.1.2.1 รายวชิาในหลกัสตูรที่เปดิสอนโดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ

ศาสตร ์

100004 กฎหมายธุรกิจ 

Business Law 

3 (3-0-6) 

121201 การเงนิธุรกิจ 

Business Finance 

3 (3-0-6) 

122130 หลักการจดัการ 

Principles of Management 

3 (3-0-6) 

122232 การจดัการการผลติและการปฏิบตัิการ 

Production and Operations Management 

3 (2-2-5) 

122241 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและสถติิธุรกิจ 

Quantitative Analysis and Business  Statistics 

3 (2-2-5) 

122433 การจดัการเชิงกลยุทธ ์

Strategic Management 

3 (2-2-5) 

122446 การเป็นผู้ประกอบการทางธรุกจิ 

Business Entrepreneurship 

3 (2-2-5) 
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124151 การบัญชีการเงิน 

Financial Accounting 

3 (2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Economics 

3 (3-0-6) 

128221 หลักการตลาด 

Principle of Marketing 

3 (2-2-5) 

 

       13.1.2.2 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะศลิปศาสตร ์

146111 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

Practical Reading and Writing 

3 (2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3 (3-0-6) 

 

       13.1.2.3 รายวชิาในหลกัสูตรที่เปดิสอนโดยสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนษุยแ์ละคอมพวิเตอร ์

Human-Computer Interaction 

3 (2-2-5) 

222320 การจดัการโครงการด้านระบบสารสนเทศ 

Information System Project Management 

3 (2-2-5) 

 

       13.1.2.4 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดิสอนโดยคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 

235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวธิ ี

Data Structures and Algorithms 

3 (2-2-5) 

235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object-Oriented Concepts and Programming 

3 (2-2-5) 

235022 การพัฒนาโปรแกรมประยกุต์สาหรับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Application Development 

3 (2-2-5) 

235023 การเขยีนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 

Internet Programming 

3 (2-2-5) 

235024 การเขยีนโปรแกรมแบบวชิวล 

Visual Programming 

3 (2-2-5) 
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235031 ระบบฐานขอ้มูล 

Database System 

3 (2-2-5) 

235032 ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์

Computer Networks 

3 (2-2-5) 

235034 ความม่ันคงในระบบคอมพวิเตอร์และ เครือขา่ย 

Security in Computer Systems and Networks 

3 (2-3-6) 

 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

221130 หลักเบื้องตน้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

Principles of Information Systems 

3 (3-0-6) 

221332 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยคอมพวิเตอร์ 

Computer Management Information System 

3 (2-2-5) 

221336 เทคโนโลยสีารสนเทศและโลจิสติกส ์

Information Technology and logistics 

3 (2-2-5) 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

235011 ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา 

Basic Logic and Problem Solving 

3 (2-2-5) 

235014 ระบบปฏิบัตกิาร 

Operating System 

3 (2-2-5) 

235015 ปัญญาประดิษฐ ์

Artificial Intelligence 

3 (2-2-5) 

235021 การเขยีนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 

Structure Programming 

3 (2-2-5) 

235033 การวเิคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง 

Structured Analysis and Design 

3 (2-2-5) 

235035 วศิวกรรมซอฟต์แวร ์

Software Engineering 

3 (2-2-5) 

 

 13.4 การบริหารจัดการ 

  13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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   มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสตูรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธานคณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

  2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

ตลอดจนประสานงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

  3) คณะกรรมการประจ ารายวชิา ท าหน้าที่ประสานงานจัดการเรียนการสอน 

    

  13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวชิาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวชิาและจัดระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาคอืท าหน้าที่ประสานงาน / ช่วยประสานงานกับ

อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา /คณะวิชาอื่นหรือสถาบันภายนอกที่

เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละ

รายวิชา รวมทั้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อเป็น

มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

      คอมพวิเตอร์ธุรกิจเป็นศาสตรแ์ห่งการบูรณาการ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและ

การบริหารจัดการ น ามาซ่ึงองค์ความรู้ทางคอมพวิเตอร์เพ่ือบริหารจัดการธุรกิจได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

และมีประสิทธผิล 

1.2 ความส าคัญ 

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นให้

บัณฑิตมคีวามรู้และความเขา้ใจในหลักการของศาสตร์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารควบคู่

ไปกับความรู้ความสามารถในด้านบริหารธุรกิจสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริหารธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร สังคมและท้องถิ่น 

1.3 วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความเขา้ใจในหลักการและโครงสร้างของศาสตร์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารควบคู่ไปกับด้านบริหารธุรกิจ และความรู้ในกระบวนการจัดการ

ขอ้มูลเชิงพื้นที่ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการจดัการระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศที่สามารถน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารสมัยใหมม่าประยุกต์ใช้ในงานด้านการบรหิารธุรกิจได้อยา่งเป็นระบบ

และมีประสิทธภิาพ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรมและส านึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่มีความ

รับผิดชอบ เสียสละต่อสังคมและต่อประเทศชาติ 

 

2. แผนการปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

ปรับปรงุหลกัสตูรคอมพวิเตอร์

ธุรกิจให้มีมาตรฐานตามเกณฑท์ี่ 

สกอ. ก าหนด 

1.1 พัฒนาหลกัสตูรใหส้อดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงศกึษาธิการและสมาคม

คอมพวิเตอร์ IEEEและ ACM โดย

เชิญผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งภาครัฐและเอกชนมามีส่วนร่วม  

1.2 มีการวเิคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทาง

1.1หลักสูตรผ่านการเห็นชอบ

จาก สกอ.  

1.2จ านวนบัณฑติมีงานท าตรง

ตามสาขาวชิาที่เรียน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

การศกึษาของบัณฑิตทีส่ าเร็จ

การศกึษา  

 

พัฒนาบุคลากรสายวชิาการสู่

อาจารย์มืออาชีพ และมีคุณวุฒิ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.1 จัดท าแผนการสรรหาและ

พัฒนาบุคลากร  

2.2 สนับสนุนให้อาจารยเ์ขา้ร่วม

อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  

2.3 สนับสนนุให้อาจารย์ขอ

ต าแหนง่ทางวชิาการ  

 

2.1 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

2.2 แบบฟอร์มบันทกึการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  

2.3 รายงานประจ าปรีายช่ือ

อาจารย์ที่มีคุณสมบตัิตรงตาม

เกณฑท์ี่สามารถขอต าแหนง่

ทางวชิาการได ้

ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาเพื่อ

สร้างฐานการวจิัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.1 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวจิัย  

3.2 จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ในการท าวจิัย  

 

3.1 จ านวนอาจารย์ที่ท าวจิัย  

3.2 จ านวนงานวจิัยที่ได้รับ

การตีพิมพแ์ละเผยแพร่

ระดับชาติหรือนานาชาติ  
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

      ไม่มี 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค 

      ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

      ภาคการศึกษาต้น  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

      ภาคการศึกษาปลาย   เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

      2.2.1 เป็นไปตามขอ้บังคับของมหาวทิยาลัยพะเยา วา่ด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 

      2.2.2 เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2552 

        

      การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา 

      เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

      นิสิตที่เรียนในหลักสูตรขาดทักษะและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการคิด

เชิงตรรกะที่เพียงพอต่อการเรียนสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

      2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ก่อนเปิดภาค

เรียน 

      2.4.2 จัดหลักสูตรอบรมเสริมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และการคิดเชิงตรรกะให้นิสิตใน

ระหว่างภาคการศึกษา 
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 2.5 แผนการรับนิสติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1 120 120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 2  120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 3   120 120 120 

ช้ันปีที่ 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา    120 120 

 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

จ านวนนิสติ 
ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 

 1. งบบุคลากร      

     1.1 หมวดเงินเดือน 5,907,018 6,561,440 6,255,126 6,990,433 7,725,740 

     1.2 หมวดคา่จ้างประจ า 5,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

 2. งบด าเนนิการ      

     2.1 หมวดคา่ตอบแทน 300,000 300,000 300,000 400,000 500,000 

     2.2 หมวดคา่ใช้สอย 600,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

     2.3 หมวดคา่วัสด ุ 300,000 300,000 400,000 400,000 400,000 

     2.4 หมวดสาธารณูปโภค 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

 3. งบลงทุน 700,000 600,000 700,000 700,000 700,000 

 4. งบเงนิอุดหนุน 1,940,000 2,074,000 2,040,000 2,150,000 2,256,000 

รวมรายจ่าย 14,947,018 15,835,440 16,695,126 17,640,433 18,581,740 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบช้ันเรียน 

     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพมิพเ์ป็นหลัก 

     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 
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     แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

     อื่นๆ (ระบุ) 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

      เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลักสูตร 

     ไม่น้อยกวา่ 129 หน่วยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

     โครงสร้างหลักสตูร แบ่งเป็นหมวดวชิาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไวใ้นเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวชิา 
เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2551 (หลักสูตร

เดิม) 

หลักสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2555 (หลักสูตร

ท่ีเสนอ) 

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 30 30 30 

 1.1 ศกึษาท่ัวไปบังคับ - 21 21 

 1.2 ศกึษาท่ัวไปเลอืก - 9 9 

หมวดวชิาเฉพาะ 84 95 93 

 2.1 วิชาแกน - 32 30 

 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลอืก - 63 63 

     2.2.1 วิชาเอกบังคับ - 45 51 

     2.2.2 วิชาเอกเลอืก - 18 12 

หมวดวชิาเลือกเสร ี 6 6 6 

รวม (หน่วยกติ) ไมน่้อยกว่า 120 131 129 

 

3.1.3 รายวิชา 

              1) หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 30 หน่วยกติ 

                  ศึกษาท่ัวไปบังคับ 21 หน่วยกติ 
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                  กลุ่มวชิาภาษา 9 หน่วยกิต 

     001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language  Skills 

3 (3-0-6) 

     001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental  English 

3 (3-0-6) 

     001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental  English 

3 (3-0-6) 

 

                  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 

     * 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization  and  Indigenous  Wisdom 

3 (3-0-6) 

     * 003136 พะเยาศึกษา 

Phayao Studies 

3 (2-2-5) 

   หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเรียนเพยีง 1 รายวชิา 

 

                  กลุ่มวชิาพลานามัย 1 หน่วยกิต 

     004150 กอล์ฟ 

Golf 

1 (0-2-1) 

     004151 เกม 

Game 

1 (0-2-1) 

     004152 บริหารกาย 

Body Conditioning 

1 (0-2-1) 

     004153 กิจกรรมเขา้จงัหวะ 

Rhythmic Activities 

1 (0-2-1) 

     004154 วา่ยน้ า 

Swimming 

1 (0-2-1) 

     004155 ลีลาศ 

Social Dance 

1 (0-2-1) 

     004156 ตะกร้อ 

Takraw 

1 (0-2-1) 

     004157 นันทนาการ 

Recreation 

1 (0-2-1) 
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     004158 ซอฟทบ์อล 

Softball 

1 (0-2-1) 

     004159 เทนนิส 

Tennis 

1 (0-2-1) 

     004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1 (0-2-1) 

     004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1 (0-2-1) 

     004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1 (0-2-1) 

     004163 ฟุตบอล 

Football 

1 (0-2-1) 

     004164 วอลเลยบ์อล 

Volleyball 

1 (0-2-1) 

     004165 ศิลปะการต่อสู้ปอ้งกนัตัว 

Art of Self – Defense 

1 (0-2-1) 

 

                  กลุ่มวชิาบูรณาการ 8 หน่วยกิต 

     005171 ชีวิตและสุขภาพ 

Life  and  Health 

3 (3-0-6) 

     005172 การจดัการการด าเนินชีวิต 

Living Management 

3 (2-2-5) 

     005173 ทักษะชีวิต 

Life Skills 

2 (1-2-3) 

 

                  ศึกษาท่ัวไปเลอืก 9 หน่วยกติ 

                  กลุ่มวชิาภาษา 

     001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3 (3-0-6) 

 

                  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์

     002121 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศกึษาคน้คว้า 3 (3-0-6) 
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Information Sciences for Study and Research 

     002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต 

Philosophy for  Life 

3 (3-0-6) 

     002123 ภาษา  สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3 (3-0-6) 

     002124 ปริทัศนศ์ิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3 (3-0-6) 

     002125 ดุริยางควิจกัขณ ์

Music Appreciation 

3 (3-0-6) 

     002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3 (3-0-6) 

 

                  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร ์

     003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 

Fundamental Laws for Quality of Life 

3 (3-0-6) 

     003132 ไทยกับประชาคมโลก 

Thai and the World Community 

3 (3-0-6) 

     003133 วถิีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3 (3-0-6) 

     003135 การเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 

Politics  Economy and Society 

3 (3-0-6) 

 

                  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

     006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 

3 (3-0-6) 

     006141 คอมพวิเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 

Introduction to Computer Information Science 

3 (2-2-5) 

     006142 คณิตศาสตรส์ าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information Age 

3 (3-0-6) 

     006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3 (3-0-6) 

     006144 อาหารและวถิีชีวิต 3 (3-0-6) 
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Food  and  Life  Style 

     006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกลต้ัว 

Energy and Technology around Us 

3 (3-0-6) 

     006245 วทิยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3 (3-0-6) 

 

                  กลุ่มวชิาบูรณาการ 

     005170 พฤตกิรรมมนุษย ์

Human Behavior 

3 (3-0-6) 

 

              2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกติ 

                  วิชาแกน 30 หน่วยกติ 

     100004 กฎหมายธุรกิจ 

Business Law 

3 (3-0-6) 

     121201 การเงนิธุรกิจ 

Business Finance 

3 (3-0-6) 

     122130 หลักการจดัการ 

Principles of Management 

3 (3-0-6) 

     122232 การจดัการการผลติและการปฏิบตัิการ 

Production and Operations Management 

3 (2-2-5) 

     122241 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและสถติิธุรกิจ 

Quantitative Analysis and Business  Statistics 

3 (2-2-5) 

     124151 การบัญชีการเงิน 

Financial Accounting 

3 (2-2-5) 

     126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Economics 

3 (3-0-6) 

     128221 หลักการตลาด 

Principle of Marketing 

3 (2-2-5) 

     146111 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

Practical Reading and Writing 

3 (2-2-5) 

     146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3 (3-0-6) 
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                  กลุ่มวิชาเอกเลอืก 63 หน่วยกติ 

                  วชิาเอกบังคับ 51 หน่วยกติ 

     221100 คณิตศาสตร์ธรุกจิ 

Business Mathematics 

3 (2-2-5) 

     221110 เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน 

Fundamental Information Technology 

3 (2-2-5) 

     221120 การเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น 

Introduction to Programming 

3 (2-2-5) 

     221301 ระเบียบวธิีวิจัย 

Research Methodology 

3 (2-2-5) 

     221331 การวเิคราะห์และการออกแบบระบบทาง ธุรกิจ 

Business System Analysis and Design 

3 (2-2-5) 

     221332 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยคอมพวิเตอร์ 

Computer Management Information System 

3 (2-2-5) 

     221334 ธุรกิจอจัฉริยะ 

Business Intelligence 

3 (2-2-5) 

     221335 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

Financial Information System 

3 (2-2-5) 

     221390 โครงงานด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 1 

Project in Business Computer I 

1 (0-3-2) 

     221433 สถาปัตยกรรมวสิาหกิจ 

Enterprise Architecture 

3 (2-2-5) 

     221490 โครงงานด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 2 

Project in Business Computer II 

2 (0-3-6) 

     * 221491 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 (0-18-9) 

     * 221492 สหกจิศกึษา 

Co-operative Education 

6 (0-18-9) 

     235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวธิ ี

Data Structures and Algorithms 

3 (2-2-5) 

     235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (2-2-5) 
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Object-Oriented Concepts and Programming 

     235031 ระบบฐานขอ้มูล 

Database System 

3 (2-2-5) 

     235032 ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์

Computer Networks 

3 (2-2-5) 

     235034 ความม่ันคงในระบบคอมพวิเตอร์และ เครือขา่ย 

Security in Computer Systems and Networks 

3 (2-3-6) 

   หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเรียนเพยีง 1 รายวชิา 

         ให้นิสิตเลือกเรียนเพยีง 1 รายวชิา 

 

                  วชิาเอกเลือก 12 หน่วยกติ 

                  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

     122433 การจดัการเชิงกลยุทธ ์

Strategic Management 

3 (2-2-5) 

     122446 การเป็นผู้ประกอบการทางธรุกจิ 

Business Entrepreneurship 

3 (2-2-5) 

     221302 การวจิัยด าเนินการ 

Operations Research 

3 (2-2-5) 

     221303 โครงสร้างคอมพวิเตอร ์

Computer Organization 

3 (2-2-5) 

     222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนษุยแ์ละคอมพวิเตอร ์

Human-Computer Interaction 

3 (2-2-5) 

 

                  กลุ่มเทคโนโลยเีพื่องานประยกุต ์

     221311 ธุรกิจอเิลก็ทรอนกิส ์

Electronic Business 

3 (2-2-5) 

     221412 การประยกุต์ใช้คอมพวิเตอร์ด้านการเงนิ และการบัญชี 

Computer Application in Finance and  Accounting 

3 (2-2-5) 

     221413 การประยกุต์ใช้คอมพวิเตอร์ด้านการตลาด 

Computer Applications in Marketing 

3 (2-2-5) 

     221414 การประยกุต์ใช้คอมพวิเตอร์ด้านงานบุคคล 

Computer Applications in Personal 

3 (2-2-5) 
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     221415 การประยกุต์ใช้คอมพวิเตอร์ด้านงานโรงแรม 

Computer Applications in Hotel 

3 (2-2-5) 

     221416 การประยกุต์ใช้คอมพวิเตอร์ด้านการผลติ 

Computer Applications in Production 

3 (2-2-5) 

 

                  กลุ่มเทคโนโลยแีละวธิีการทางซอฟต์แวร ์

     221421 เทคโนโลยสีื่อประสม 

Multimedia Technology 

3 (2-2-5) 

     235022 การพัฒนาโปรแกรมประยกุต์สาหรับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile Application Development 

3 (2-2-5) 

     235023 การเขยีนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 

Internet Programming 

3 (2-2-5) 

     235024 การเขยีนโปรแกรมแบบวชิวล 

Visual Programming 

3 (2-2-5) 

 

                  กลุ่มประเดน็ด้านองคก์ารและระบบสารสนเทศ 

     221336 เทคโนโลยสีารสนเทศและโลจิสติกส ์

Information Technology and logistics 

3 (2-2-5) 

     221337 ระบบส านกังานอัตโนมัต ิ

Office Automation Systems 

3 (2-2-5) 

     221438 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Business Decision Support System 

3 (2-2-5) 

     222320 การจดัการโครงการด้านระบบสารสนเทศ 

Information System Project Management 

3 (2-2-5) 

 

              3) หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 หน่วยกติ 

         นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเวน้รายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศกึษาตน้ 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental  English 

3 (3-0-6) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 

Life  and  Health 

3 (3-0-6) 

005173 ทักษะชีวิต 

Life Skills 

2 (1-2-3) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Economics 

3 (3-0-6) 

221100 คณิตศาสตร์ธรุกจิ 

Business Mathematics 

3 (2-2-5) 

221110 เทคโนโลยสีารสนเทศพืน้ฐาน 

Fundamental Information Technology 

3 (2-2-5) 

004XXX กลุ่มวชิาพลานามัย 

Personal Hygiene Courses 

1 (0-2-1) 

 รวม 18 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language  Skills 

3 (3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental  English 

3 (3-0-6) 

* 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization  and  Indigenous  Wisdom 

3 (3-0-6) 

* 003136 พะเยาศึกษา 

Phayao Studies 

3 (2-2-5) 

122130 หลักการจดัการ 

Principles of Management 

3 (3-0-6) 

128221 หลักการตลาด 3 (2-2-5) 
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Principle of Marketing 

221120 การเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น 

Introduction to Programming 

3 (2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกติ 

       หมายเหต ุ   * ให้นสิิตเลือกเรียนเพยีง 1 รายวชิา 
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ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาตน้ 

100004 กฎหมายธุรกิจ 

Business Law 

3 (3-0-6) 

122241 การวเิคราะห์เชิงปริมาณและสถติิธุรกิจ 

Quantitative Analysis and Business  Statistics 

3 (2-2-5) 

146111 การอ่านและการเขยีนภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 

Practical Reading and Writing 

3 (2-2-5) 

235012 โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวธิ ี

Data Structures and Algorithms 

3 (2-2-5) 

00XXXX วชิาศึกษาทั่วไปเลือก 

General Elective 

3 (X-X-X) 

00XXXX วชิาศึกษาทั่วไปเลือก 

General Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

005172 การจดัการการด าเนินชีวิต 

Living Management 

3 (2-2-5) 

124151 การบัญชีการเงิน 

Financial Accounting 

3 (2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเ์ฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3 (3-0-6) 

235013 แนวคิดและการเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

Object-Oriented Concepts and Programming 

3 (2-2-5) 

235031 ระบบฐานขอ้มูล 

Database System 

3 (2-2-5) 

00XXXX วชิาศึกษาทั่วไปเลือก 

General Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศกึษาตน้ 

221301 ระเบียบวธิีวิจัย 

Research Methodology 

3 (2-2-5) 

221331 การวเิคราะห์และการออกแบบระบบทาง ธุรกิจ 

Business System Analysis and Design 

3 (2-2-5) 

221332 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยคอมพวิเตอร ์

Computer Management Information System 

3 (2-2-5) 

221334 ธุรกิจอจัฉริยะ 

Business Intelligence 

3 (2-2-5) 

XXXXXX วชิาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

XXXXXX วชิาเลือกเสร ี

Free Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

121201 การเงนิธุรกิจ 

Business Finance 

3 (3-0-6) 

122232 การจดัการการผลติและการปฏิบตัิการ 

Production and Operations Management 

3 (2-2-5) 

221335 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 

Financial Information System 

3 (2-2-5) 

221390 โครงงานด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 1 

Project in Business Computer I 

1 (0-3-2) 

235032 ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร ์

Computer Networks 

3 (2-2-5) 

XXXXXX วชิาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 16 หน่วยกติ 
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ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศกึษาตน้ 

221433 สถาปัตยกรรมวสิาหกิจ 

Enterprise Architecture 

3 (2-2-5) 

221490 โครงงานด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 2 

Project in Business Computer II 

2 (0-3-6) 

235034 ความม่ันคงในระบบคอมพวิเตอร์และ เครือขา่ย 

Security in Computer Systems and Networks 

3 (2-3-6) 

XXXXXX วชิาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

XXXXXX วชิาเอกเลือก 

Major Elective 

3 (X-X-X) 

XXXXXX วชิาเลือกเสร ี

Free Elective 

3 (X-X-X) 

 รวม 17 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย 

* 221491 การฝึกงาน 

Professional Training 

6 (0-18-9) 

* 221492 สหกจิศกึษา 

Co-operative Education 

6 (0-18-9) 

 รวม 6 หน่วยกติ 

       หมายเหต ุ   * ให้นสิิตเลือกเรียนเพยีง 1 รายวชิา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

001103 ทักษะภาษาไทย 3 (3-0-6) 

 Thai Language  Skills 

 ทักษะการใช้ภาษาไทย ทั้งในด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขยีน เพื่อการสื่อสาร 

โดยเน้นทักษะการเขยีนเป็นส าคัญ 

 Thai  language  skills  in  listening, reading, speaking  and  writing  for 

communication emphasizing on writing skills 

 

001111 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) 

 Fundamental  English 

 ทักษะการฟัง พูด  อ่าน  เขยีนภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร

ในปริบททางวชิาการและปริบทอ่ืน ๆ 

 English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar for 

communicative purposes  in academic contexts and others 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3 (3-0-6) 

 Developmental  English 

 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขยีน ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ระดับซับซ้อน  เพื่อการสื่อสาร     

ในปริบททางวชิาการและปริบทอ่ืนๆ 

 More complete English listening, speaking, reading, and writing skills, and grammar 

for communicative purposes in academic contexts and others 

 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3 (3-0-6) 

 English for Academic Purposes 

 ทักษะภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการอ่านและการเขยีนงานวิชาการ การศึกษาคน้คว้าวจิัย

ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของผู้เรียน 

 English skills emphasizing on reading and writing pertaining to students’ academic 

areas and research interest 

 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3 (3-0-6) 

 Information Sciences for Study and Research 
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 ความหมาย ความส าคัญและประเภทของแหล่งสารสนเทศ การจัดระบบสารสนเทศ  

การเขา้ถึงสารสนเทศตา่ง ๆ  การสืบคน้สารสนเทศด้วยคอมพวิเตอร์ บริการฐานขอ้มูล การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห์และการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนเสริมสรา้งให้ผู้เรียนมเีจตคติ

ที่ดีและมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ 

 Meaning and significance of information sources, approaches, and database 

services; information technology application, selection, synthesis, and presentation of information as 

well as creating positive attitudes and sense of inquiry in students 

 

002122 ปรัชญาเพ่ือชีวิต 3 (3-0-6) 

 Philosophy for  Life 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิดโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการ

ด าเนินชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณคา่ ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุก

มิติของผู้มีช่ือเสียง เพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค ์พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ และคุณคา่ต่อ

สังคม 

 Introduction to philosophy, philosophical concepts on life and world, philosophy of 

life, way of life, valuable experiences, factors leading to success in life and works of outstanding 

persons as to apply for creativity and life enhance 

 

002123 ภาษา  สังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

 Language Society and Culture 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา สังคมและวัฒนธรรมไทย  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่มี

ต่อสังคมและวัฒนธรรม วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของภาษา

อันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

 Knowledge about language Thai society and culture, relation between language 

and society and language and culture and language change caused by social and cultural factors 

 

002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3 (3-0-6) 

 Thai Performing Arts 

 ลักษณะและคุณคา่ของนาฎศิลป์ไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกดิสุนทรียะ

ในการชมนาฏศิลป์ไทยประเภทต่าง ๆ 

 The characteristics and values of both Thai classical and local dance to enable 

student to understand and have background knowledge of different kinds of Thai dance 
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002125 ดุริยางควิจักขณ์ 3 (3-0-6) 

 Music Appreciation 

 ลักษณะ ความส าคัญ พัฒนาการ องค์ประกอบทางด้านดนตรี บทเพลง คีตกว ี

สุนทรียศาสตร์ทางดา้นดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใช้ในการแสดงดนตรี มารยาทใน

การเขา้ฟังดนตรี การวจิารณ์และอภิปรายจากการฟังและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของดนตรี

ไทย และตะวันตกในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 Musical characteristics, importance of music development, musical components, 

lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the characteristics and repertoire 

for musical performance, music etiquette, criticism and discussion on the musical performance 

including the roles of Thai and Western music in Thai society from the past to the present 

 

002126 ศิลปะในชีวติประจ าวัน 3 (3-0-6) 

 Arts in Daily Life 

 การรับรู้ทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟช่ัน ศิลปะภาพถ่าย 

ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการสื่อสาร รวมทั้งความรู้ ทางสถาปัตยกรรม ด้าน การประหยัดพลังงาน 

คติความเช่ือต่างๆ อันจะน าไปสู่การเห็นคุณค่าของรสนิยมและสุนทรีย์ในการด ารงชีวิตที่สัมพันธ์กับ

บริบทต่างๆ ทั้งของไทยและสากล 

 Recognition of the arts and architecture for application in daily life, Topics include 

visual art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation and visual 

communication design, Knowledge of architecture in energy-saving management, Beliefs 

concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in harmony in national and 

international contexts 

 

003131 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (3-0-6) 

 Fundamental Laws for Quality of Life 

 ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย สิทธมินุษยชนและสิทธิ 

ขัน้พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายแพง่และพาณิชย ์กฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของนิสิต 

 Fundamental knowledge of legal systems and types of laws, human rights and 

basic rights under the constitution, civil and commercial law, criminal law, intellectual property law, 
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information technology law, law concerning local administration, law on natural resources and 

traditional knowledge preservation, an laws concerning contemporary phenomenon and student’s 

quality of life 

 

003132 ไทยกับประชาคมโลก 3 (3-0-6) 

 Thai and the World Community 

 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับสังคมโลกภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่างๆ 

ตั้งแต่ก่อนสมัยใหมจ่นถึงสังคมในยุคปัจจุบัน บทบาทของไทยบนเวทโีลกและแนวโน้มในอนาคต 

 Relations between Thailand and the world community under changes during various 

times stating from the pre-modern age up to the present, roles of Thailand in the world forum and 

future trends 

 

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์ 3 (3-0-6) 

 Thai Way and Vision 

 ความหมาย ความส าคัญของวิถีไทย วิถีทัศน์ พัฒนาการของวิถีไทยสู่ปัจจุบัน 

ลักษณะเฉพาะและอัตลักษณ์ความเป็นไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่เกี่ยวกับวิถีไทย การ

ด ารงความเป็นไทยในโลกปัจจุบัน 

 Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up to the 

present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts regarding the 

Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world 

 

003134 อารยธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 3 (3-0-6) 

 Civilization  and  Indigenous  Wisdom 

 อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต  ประเพณี  พิธีกรรม คติความเช่ือ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  และการอนุรักษ์  สืบทอด  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 Civilization throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 

practices, beliefs and contribution and development are preservative of wisdom 

 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3 (3-0-6) 

 Politics  Economy and Society 

 ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการเมืองไทยและ

ระดับสากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก 
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ผลกระทบของโลกาภิวัตน์กับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศ

ไทย 

 Meaning and relation among politics, economy, and society, Thai and international 

political development, politics and adjustment of developed countries, the global economics system, 

impacts of globalization on politics economy and society, relations between the world system and 

Thailand 

 

003136 พะเยาศึกษา 3 (2-2-5) 

 Phayao Studies 

 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดี พลวัตทางสังคม การเมืองการปกครอง 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

การวเิคราะห์แนวโน้มการพัฒนาด้านต่างๆในอนาคต ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์และประชาคมอาเซียน 

 History, archeology, social dynamics, politics, economics and culture from the past 

to present, factors influencing the changes, analytical study of the sustainable development in the 

future; globalization and ASEAN communities context 

 

004150 กอล์ฟ 1 (0-2-1) 

 Golf 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ       กีฬา

กอล์ฟ การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬากอล์ฟ 

 History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training, rules, 

and etiquette of golf 

 

004151 เกม 1 (0-2-1) 

 Game 

 ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะของเกมชนิดต่างๆ การเป็นผู้น าเกม

เบื้องต้น และการเขา้ร่วมเกม 

 History, philosophy, definition, and importance of games; basic game leadership 

and games participation 

 

004152 บริหารกาย 1 (0-2-1) 

 Body Conditioning 
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 ประวัติ  ความหมาย  ความส าคัญของการบริหารกาย หลักการออกก าลังกาย  

กิจกรรมการสร้างสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

 History, definition and importance of body conditioning; principle of exercises, 

physical fitness activities and physical fitness test 

 

004153 กจิกรรมเข้าจังหวะ 1 (0-2-1) 

 Rhythmic Activities 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น ท่าเต้นร าพื้นเมือง       และ

วัฒนธรรมการเต้นร าของนานาชาติ 

 History, definition, importance and basic movements of folk dances and international 

folk dances 

 

004154 ว่ายน้ า 1 (0-2-1) 

 Swimming 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ       กีฬา

วา่ยน้ า การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวา่ยน้ า 

 History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and 

etiquette of swimming 

 

004155 ลลีาศ 1 (0-2-1) 

 Social Dance 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น รูปแบบการเต้นร าสากล และ

มารยาทของการเต้นร าสากล 

 History, definition, importance, basic movement, types and etiquette of social dance 

 

004156 ตะกร้อ 1 (0-2-1) 

 Takraw 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ        กีฬา

ตะกร้อ การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกร้อ 

 History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and 

etiquette of takraw 
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004157 นันทนาการ 1 (0-2-1) 

 Recreation 

 ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความส าคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม

นันทนาการ และการเขา้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ 

 History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of activities and 

recreation participation 

 

004158 ซอฟท์บอล 1 (0-2-1) 

 Softball 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ       กีฬา

ซอฟทบ์อล การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบ์อล 

 History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill training, 

rules and etiquette of softball 

 

004159 เทนนิส 1 (0-2-1) 

 Tennis 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายส าหรับ        กีฬา

เทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส 

 History, definition, importance and physical fitness for tennis; basic skill training, 

rules and etiquette of tennis 

 

004160 เทเบิลเทนนิส 1 (0-2-1) 

 Table Tennis 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ        กีฬา

เทเบิลเทนนิส การฝึกทักษะเบื้องต้นและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส 

 History, definition, importance and physical fitness for table tennis; basic skill 

training, rules and etiquette of table tennis 

 

004161 บาสเกตบอล 1 (0-2-1) 

 Basketball 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ       กีฬา

บาสเกตบอล การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล 
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 History, definition, importance and physical fitness for basketball; basic skill training, 

rules and etiquette of basketball 

 

004162 แบดมนิตัน 1 (0-2-1) 

 Badminton 

 ประวัติ   ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ        

กีฬาแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน 

 History, definition, importance and physical fitness for badminton; basic skill training, 

rules and etiquette of badminton 

 

004163 ฟุตบอล 1 (0-2-1) 

 Football 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ       กีฬา

ฟุตบอล การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล 

 History, definition, importance and physical fitness for football ; basic skill training, 

rules and etiquette of football 

 

004164 วอลเลย์บอล 1 (0-2-1) 

 Volleyball 

 ประวัติ  ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับ       กีฬา

วอลเลยบ์อล  การฝึกทักษะเบื้องต้น และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบ์อล 

 History, definition, importance and physical fitness for volleyball; basic skill training, 

rules and etiquette of volleyball 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตวั 1 (0-2-1) 

 Art of Self – Defense 

 ประวัติ ความหมาย ความส าคัญ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายส าหรับศิลปะการ

ต่อสู้ป้องกันตัว ทักษะเบื้องต้นของศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว กฎหมายส าหรับการป้องกันตัว และกฎ

กติกามารยาทของศิลปะการต่อสู้ปอ้งกันตัว 

 History, definition, importance and physical fitness for the art of self-defense; basic 

skill of self-defense, laws for self-defense, rules and etiquette of the art of self-defense 
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005170 พฤติกรรมมนุษย์ 3 (3-0-6) 

 Human Behavior 

 แนวคดิเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของ

พฤติกรรม ความรู้สึกและการรับรู้ การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรู้และความจ า การคดิและภาษา เชาว์

ปัญญาและการยกระดับเชาว์ปัญญา การจัดการอารมณ์และการสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมมนุษย์ทาง

สังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะห์กรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

 Concept of human behavior, biology and type of behavior, sensation and 

perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language, intelligence and 

intelligence management of emotions and development of motivation, human social behavior, 

abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for application in daily life 

 

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3 (3-0-6) 

 Life  and  Health 

 ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของ

มนุษย ์วัยรุ่นและสุขภาพการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต อาหาร

และสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ 

ประกันสังคม การป้องกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด 

 Integrated knowledge and understanding about the life cycle, healthy behavior and 

human health care, adolescence and exercise and recreation for health, enrichment of mental 

health, medicine and health, environment and health, health insurance, life insurance, accident 

insurance. And social security; protection from danger, accidents, natural disasters and 

communicable diseases 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 3 (2-2-5) 

 Living Management 

 ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว

และสังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการ ความ

ขัดแยง้ การคดิแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์เศรษฐศาสตร์กับการด าเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม 

 Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity as a member of a 

family and a member of a society, adaptation to changes in a global society, world  

communication, conflict management resolutions, methods of creative problem solutions, a good 

economy and living conditions and ethics 
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005173 ทักษะชีวิต 2 (1-2-3) 

 Life Skills 

 การพัฒนาบุคลิกภาพทัง้ภายในและภายนอก การฝึกทักษะการท างานเป็นทีมที่เน้นการ

เป็นผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของ

บุคคล 

 Development of personality both mental and physical characteristics, practice in 

team working skills focusing on leader and follower roles, development of public consciousness and 

other desirable personal characteristics 

 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 

 Man and Environment 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการ

เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์  และสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้ งในระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก อุบัติภัยธรรมชาติและการรับมือ การ

พัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึก การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

 Relationship between man and the environment, cause of environmental problems, 

effects of population change related to environmental problems case studies of global climate 

change, natural disasters and encounter, at the global and local scale and the building of 

environmental awareness and participation in sustainable environmental management 

 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 

 Introduction to Computer Information Science 

 ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

อินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ ใช้งาน ระบบส านักงานอัตโนมัติ ระบบจ านวนและการแทนข้อมูล การ

จัดการข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม 

ปัญญาประดิษฐ์ ระบบเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ 

 Computer system, hardware, software, operating system, computer networks, the 

Internet and its applications, office automation systems, number system and data representation, 

data management and database systems, information systems, programming languages, program 

design, artificial intelligent, geographic information system 
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006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ 3 (3-0-6) 

 Mathematics for Life in the Information Age 

 การประยุกต์ใช้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อใช้จริงกับชีวิตประจ าวัน เช่น การเงินการธนาคาร 

การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอ้มูลทางสถิติเพ่ือการส ารวจและการตัดสินใจ

เบื้องต้น 

 Application of mathematics for daily life including banking and finance, insurance, 

business and statistics for data collection and decision making 

 

006143 ยาและสารเคมใีนชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 

 Drugs and Chemicals in Daily Life 

 ความรู้ของยาและเคมีภัณฑ์  เครื่องส าอาง อาหารและยาจากสมุนไพรที่ ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับ

สุขภาพ  และสิ่งแวดล้อม 

 Basic knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal medicinal 

product commonly used in daily life and related to health as well as their proper selection and 

management for health and environmental safety 

 

006144 อาหารและวิถีชีวติ 3 (3-0-6) 

 Food  and  Life  Style 

 บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศ

ต่อพฤติกรรมการบริโภคของไทย เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย  การเลือกอาหารที่

เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย อาหารเพื่อสุขภาพ ขอ้มูลประกอบการพจิารณาเลือกซ้ืออาหาร 

และอาหารและวถิีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 

 Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior 

around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior, identity 

and wisdom of food in Thai, proper food selection according to basic needs, health foods, 

information for purchasing food, and food and life style according in the age of globalization 

 

006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว 3 (3-0-6) 

 Energy and Technology around Us 
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 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่าง

ฉลาด  ผลกระทบของการใช้พลังงานที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาของพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่นๆ 

และการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัย หลักการท างานและการเลือกใช้ระบบปรับ

อากาศ รถยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน การใช้พลังงานในอนาคต การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

นิวเคลียร์ เทคโนโลยสี าหรับรถยนต์ในอนาคต ระบบขนส่งมวลชน การเตรียมความพร้อมส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ีและการตัดสินใจเลือกใช้อยา่งเหมาะสม 

 Basic knowledge of energy and technology, energy conservations, intelligent 

methods for consuming energy, impact of consuming energy on environment, source of electricity 

and other energy, proper, economical and safe methods for consuming energy, principle of 

selecting air conditioner and vehicle, consuming energy in the future, electricity generation by 

nuclear energy, mass transportation system, preparation for changing technology and decision 

making on proper use 

 

006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 

 Science in Daily Life 

 บทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

บูรณาการความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์ของโลกทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม สารเคมี 

พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารและคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ รวมถึงการประยุกต์ใช้

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวัน 

 Role of biological science and physical science and integration of earth science in 

daily life organisms, environments, chemical substances, energies and electricity, 

telecommunications, meteorology, earth and space including, the applications of science and 

technology in daily life 

 

100004 กฎหมายธุรกจิ 3 (3-0-6) 

 Business Law 

 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดตั้ง

ธุรกิจ  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก หลักทั่วไปในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์   เอกเทศสัญญารวมทั้งสัญญาทางธุรกิจ   และกฎหมายส าคัญอื่นๆ  ที่

เกี่ยวขอ้ง  เช่น   กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา   กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์   กฎหมายแรงงาน   

และกฎหมายภาษีอากร 

 An introduction to the legal environment of business, the course provides an 

understanding of the nature of public law and the regulation of business and of the basic principles 
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which control business practice; topics include important laws, intellectual law, labor law, and 

taxation 

 

121201 การเงินธุรกจิ 3 (3-0-6) 

 Business Finance 

 ภาพรวมของการบริหารการเงินของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง

การเงินที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน แนวคิดพืน้ฐานทางการเงินการวเิคราะห์ฐานะทางการเงิน การ

วางแผนทางการเงินหลักการและแนวทางในการจัดหาเงินทุน การลงทุนในสินทรัพยถ์าวร การบริหาร

สินทรัพย์หมุนเวียน การจัดโครงสร้างเงินทุนและการหาต้นทุนของเงินทุน นโยบายเงินปันผล รวมถึง

เครื่องมือและการบริหารทางการเงินใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ 

  

 

122130 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 

 Principles of Management 

 ความหมายและความส าคัญของธุรกิจ  องค์ประกอบหลักของการบริหารทั่วไป   

ทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นการวางระบบการบริหารงานสมัยใหม่ประสิทธิผลขององคก์าร สิ่งแวดล้อม

องคก์ร การวางแผนองคก์าร โครงสร้างองคก์าร วัฒนธรรมองคก์าร  ภาวะผู้น า 

 Meaning and importance of the business, a key component of general management 

in both publican private sectors, a modern management system, effectiveness of the organization, 

environmental organizations, organization planning, organizational structure, organizational culture 

and leadership are planned 

 

122232 การจัดการการผลติและการปฏบิัติการ 3 (2-2-5) 

 Production and Operations Management 

 สภาพการณ์ของธุรกิจ การพยากรณ์การผลิต การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางแผนผัง

โรงงาน การออกแบบกระบวนการผลิตและระบบการปฏิบัติการ การบริหารโครงการ การควบคุม

สินค้าคงเหลือ และการควบคุมคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีเชิงปริมาณและเทคโนโลยี การวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาการวางแผนการปฏิบัติการ 

  

 

122241 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกจิ 3 (2-2-5) 

 Quantitative Analysis and Business  Statistics 
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 ความเป็นมาของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะ

เป็นโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาควบคู่ ตัวแบบถอยคอย การจ าลองเหตุการณ์ สถิติเพ่ือการตัดสินใจ

ทางธุรกิจการทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการ

วเิคราะห์การถอถอย 

  

 

122433 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (2-2-5) 

 Strategic Management 

 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภท

ของกลยุทธ์ กระบวนการจัดการกลยุทธ์และกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธข์องหน่วยงาน 

  

 

122446 การเป็นผู้ประกอบการทางธุรกจิ 3 (2-2-5) 

 Business Entrepreneurship 

 ความหมาย ลักษณะ ประเภทรูปแบบความเป็นเจ้าของ ลักษณะและคุณสมบัติของ

ผู้ประกอบการที่ดี หลักทฤษฏีและหลักปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ วสิาหกิจขนาดยอ่ม วสิาหกิจขนาด

กลาง และวิสาหกิจขนาดใหญ่ การจัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดรูปแบบ

องค์กร การวา่จ้าง แผนธุรกิจ บทบาทของธุรกิจขนาดเล็ก บทบาทของวิสาหกิจในการพัฒนาประเทศ 

สาเหตุและปัจจัยที่ผลต่อธุรกิจ 

  

 

124151 การบัญชีการเงิน 3 (2-2-5) 

 Financial Accounting 

 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บท

การบัญชีและขอ้สมมติฐานทางการบัญชี หลักการและวธิีการบันทึกตามหลักการบัญชีคู่ในสมุดรายวัน

ทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี กิจการ

ซ้ือขายสินค้า กิจการอุตสาหกรรม ระบบใบส าคัญ 

 Definitions and objectives of accounting, benefits of accounting information, 

accounting framework and accounting assumptions, principles and process of recording transactions 

in double entry system in general journal and special journals, posting transactions to journal 

ledgers, adjusting and closing, reversing, preparation of trial balance, working papers, accounting 
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and financial statements for service businesses, merchandising businesses, industrial businesses, 

and vouching system 

 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 

 Introduction to Economics 

 ความหมายและความส าคัญของวชิาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคา

โดยอุปสงค์  อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน 

นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด  และการคา้ระหว่างประเทศ 

  

 

128221 หลักการตลาด 3 (2-2-5) 

 Principle of Marketing 

 แนวความคิด บทบาท และหน้าที่ของการตลาดที่รวมพฤติกรรมของผู้บริโภค การ

ก าหนดตลาดเป้าหมาย การเลือกส่วนแบ่งตลาด การวเิคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด 

การก าหนดนโยบายการตลาด การเลือกกลยุทธ์การตลาด และการจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมทาง

การตลาด ความรับผิดชอบขององคก์รทางธุรกิจต่อสังคม 

  

 

146111 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงปฏบิัต ิ 3 (2-2-5) 

 Practical Reading and Writing 

 หลักเบื้องต้นการอ่าน การเขียน ปัญหาในการอ่านและการเขียน ระดับ ค า วลี อนุ

ประโยค ประโยคประเภทต่างๆ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรค

ตอน การแบ่งประโยค การเขยีนตามหลักการเกี่ยวกับการเขยีนเบื้องต้น 

 Basic principle of reading and writing, problems in reading and writing at lexical 

level, types of phrases, clauses and sentence, reading focusing on problems on incomplete 

sentences, the use of punctuation marks, writing following the basic principle 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 (3-0-6) 

 English for Specific Purposes 
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 ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม

หัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตก าลังศึกษาให้มีความ

สอดคล้องกับค าศัพท์ 

 English in more specific contexts through listening, speaking, reading, and writing 

skill with additions of various speaking and writing topics 

 

221100 คณิตศาสตร์ธุรกจิ 3 (2-2-5) 

 Business Mathematics 

 สมการและอสมการฟังก์ชันและกราฟการแก้ปัญหาก าหนดการเชิงเส้นโดยใช้กราฟเมท

ริกซ์การตั้ งราคาสินค้าส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสดเงินรายงวดอนุพันธ์ค่าสูงสุดและ  

คา่ต่ าสุดของฟังก์ชันและการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ 

 Equations and inequalities, functions and graphs, graphical solutions of linear 

programming, matrix, priced, trade discount and cash discount, amount of an annuity, 

derivatives,maximum and minimum values of function and applications in business 

 

221110 เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 3 (2-2-5) 

 Fundamental Information Technology 

 เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริการที่มีบนอินเทอร์เน็ต เครื่องมือในการสืบคน้ขอ้มูล การจัดการขอ้มูล

และสารสนเทศระบบฐานข้อมูลระบบการจัดการฐานข้อมูลการฝึกใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปมารยาท

และข้อควรปฏิบัติในการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย และ

แนวโน้มเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคตเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ 

 Fundamental of information technology, computer technology, telecommunication 

technology,network system, internet, service on internet, search engine, data and information 

management, database system, database management system (DBMS), packaged software 

practice, manners and etiquette for using computer and networksystem, information technology 

contemporary and trend,  information technology in geography 

 

221120 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 (2-2-5) 

 Introduction to Programming 

 ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น การเขียนผังงาน แนวคิดในการเขียนโปรแกรม ภาษาในการเขียน

โปรแกรม ตัวแปรชนิดข้อมูลและการด าเนินการต่างๆ การรับและแสดงขอ้มูล ค าสั่งควบคุมการท างาน 
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แถวล าดับ แนวคดิการเขยีนโปรแกรมแบบโครงสร้างและเชิงวัตถุ และการประยุกต์การเขยีนโปรแกรม 

ส าหรับทางธุรกิจด้วยภาษาที่ใช้ในการเขยีนโปรแกรม 

 Introduction to algorithms, flowchart, concept of programming, programming 

language, variables, data types and operations, data input and output, control structures, array, 

concept of structured and object-oriented programming and application programming for business 

with programming language 

 

221301 ระเบียบวธิีวิจัย 3 (2-2-5) 

 Research Methodology 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย การก าหนดปัญหาเพื่อการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง วธิีก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอยา่ง เครื่องมือที่ใช้ใน

การวจิัย การเก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล การเขยีนอภิปรายและสรุปผลการวจิัย, การเขยีนรายงาน

การวจิัย ซอฟต์แวร์เพ่ือการวจิัยด้านคอมพวิเตอร์ 

 Basic of research, types of research, defining problem for research, literature 

review, population and sample, sampling size method, research tool, data collection and analysis, 

research discussion and conclusion report writing, software in computer research 

 

221302 การวิจัยด าเนินการ 3 (2-2-5) 

 Operations Research 

 แบบจ าลองการโปรแกรมเชิงเส้นตรง การจัดตั้งแบบจ าลองระบบของปัญหา การหา

ผลลัพธ์แบบจ าลองระบบของปัญหา วิธีกราฟ วิธีทางพีชคณิตทั่วๆ ไป วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาทางการ

ขนส่ง วธิีตามกฏของมุมทิศเหนือ-ตก วธิีโดยประมาณของโวเกล วธิีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดวธิีสเตปปิงสโตน 

วธิีโมได แบบจ าลองการมอบหมายงาน 

 linear programming model, model formulation, model solution, graphical method, 

general algebraic method, simplex method, transportation problem; nort-west corner rule, vogel’s 

approximation method, least – cost method, the stepping stone method, modified distribution 

method:MODI, assignment model 

 

221303 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Computer Organization 

 องค์ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร์ เบื้อ งต้น  สถาปัตยกรรมของคอมพิ วเตอร์ 

ระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของหน่วยความจ า การจัดระบบคอมพิวเตอร์ และหลักการพิจารณา

ฮาร์ดแวร์ของคอมพวิเตอร์ 
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 Introduction computer components, computer architecture, operating system, 

structure of memory units, computer system manipulations, and principles of considerate computer 

hardware 

 

221311 ธุรกจิอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) 

 Electronic Business 

 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เบื้องต้นการคา้ปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ การ

ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบช าระเงินสด การ

พัฒนาระบบงานการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ กฎหมายการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

 Introduction internet technology, introduction to electronic business and electronic 

commerce, electronic retailing, electronic commerce advertising, electronic auction, electronic 

service, electronic government, security and payment system, electornic commerce application 

development, electronic commerce law 

 

221331 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทาง ธุรกจิ 3 (2-2-5) 

 Business System Analysis and Design 

 แนวคดิการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ ระเบียบวิธีการวเิคราะห์ระบบทางธุรกิจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวเิคราะห์และพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนาระบบ ระบบแผนภูมิสายงาน ตารางการ

ตัดสินใจ การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ การก าหนดความต้องการของผู้ใช้ ระเบียบ

วธิีการออกแบบระบบ การออกแบบฟอร์มและระเบียบข้อมูล ระบบการจัดเก็บเอกสาร การตรวจสอบ

การประเมินผล แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ หลักการวิเคราะห์ออกแบบเชิงวัตถุ 

กระบวนการวเิคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 

 Business system analysis and design concept, business system analysis 

methodology, system analysis and development tools, system development life cycle, organization 

chart, decission tables, feasibility study of system development, user requirement determination, 

system design method, form design and data methodology, document storage system, inspection, 

evaluation, object-oriented analysis and design concept, object-oriented analysis and design 

principle, object-oriented analysis and design process 

 

221332 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโดยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Computer Management Information System 
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 หลักการของของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ แนวความคิดของสารสนเทศ การ

ประมวลผลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศและการบริหารองค์กรประเภทของระบบสารสนเทศ การ

จัดการระบบสารสนเทศในอนาคตและระบบสารสนเทศในปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การวางแผนการใช้ทรัพยากรของวิสาหกิจ การ

บริหารห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ และปัญญาประดิษฐ์ 

 Management information system principles, information concepts, information 

processing, the information system and the organization managements, types of information 

systems, developing of information system in future and current information system; internet, 

electronic commerce, customer relationship management (CRM), enterprise resource planning 

(ERP), supply chain management (SCM), logistics and artificial intelligence 

 

221334 ธุรกจิอัจฉริยะ 3 (2-2-5) 

 Business Intelligence 

 กรอบแนวคิดเกี่ยวกบัธุรกจิอัจฉรยิะ คลังขอ้มูลการวเิคราะห์ทางธุรกิจ การประมวลผล

เชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การสนับสนุนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ การน า

ขอ้มูลมาแสดงเป็นภาพ เหมืองข้อมูล เหมืองข้อความ เหมืองเว็บ การจัดการประสิทธิภาพของธุรกิจ 

โปรแกรมประยุกต์ทางด้านธุรกิจอัจฉริยะ 

 Business Intelligence framework, data warehousing (DW), business analytics (BA), 

online analytical processing (OLAP), decision support system (DSS), automated decision support 

(ADS), data visualization, data mining,text mining, web mining, business performance management 

(BPM), business intelligence applications 

 

221335 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 3 (2-2-5) 

 Financial Information System 

 แนวคิดระบบสารสนเทศทางการเงิน โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการเงิน หลักการ

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน การวิเคราะห์สารสนเทศทางการเงิน ระบบ

สารสนเทศส าหรับการวเิคราะห์การลงทุน การวเิคราะห์รายงานทางด้านการเงิน 

 Financial information system concept, application program in financial,financial 

information systemdesign and development principle, financial information analysis, information 

system for investment analysis, finance report analysis 

 

221336 เทคโนโลยีสารสนเทศและโลจิสติกส ์ 3 (2-2-5) 

 Information Technology and logistics 
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 กระบวนการธุรกิจ กระบวนการโลจิสติกส์เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับจัดการธุรกิจ

และโลจิสติกส์การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ส าหรับโลจิสติกส์ 

 Business process, logistics process, information technology for business and logistics 

management, logistics information technology system designs, logistics information system 

development 

 

221337 ระบบส านักงานอัตโนมัต ิ 3 (2-2-5) 

 Office Automation Systems 

 องค์ประกอบของส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีเพื่อส านักงานอัตโนมัติ การสื่อสารที่

เกิดขึ้นในส านักงานการผลิตภาพในส านักงาน อุปกรณ์ในการจัดการข้อมูลการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

การน ามาใช้ การออกแบบระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาองค์กรในรูปแบบใหม่ การ

บ ารุงรักษาองค์กรและประสิทธิภาพขององค์กรรูปแบบใหม่ งานที่เหมาะสมกับการใช้การประมวลค า 

ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับระบบส านักงาน และการพจิารณาความคุม้ค่าในการลงทุน

ทางเทคโนโลยี 

 Components of office automation, technology for office automation, office 

communication, in office photo production,data management device, data collection and its usage, 

the design of the data collection system and the development of new organization, maintenance 

and efficiency of new office, appropriate work for word processing, database, and data analysis for 

office system and consideration for technology investment worthiness 

 

221390 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 1 1 (0-3-2) 

 Project in Business Computer I 

 การเตรียมหัวข้อโครงงาน เก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาความเป็นไปได้ การก าหนด

ความต้องการ การวิเคราะห์ และการออกแบบโครงงาน จัดท าต้นแบบ จัดท าเอกสารแผนการด าเนิน

โครงงาน และการน าเสนอหัวขอ้โครงงาน 

 Project preparation, data collection,feasibility study, requirements definition, analysis 

and design project, prototyping, documentation and project topic presentation 

 

221412 การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ด้านการเงิน และการบัญชี 3 (2-2-5) 

 Computer Application in Finance and  Accounting 

 หลักการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางด้านการเงินและการบัญชี บัญชีลูกหนี้ บัญชี

เจ้าหนี ้บัญชีเงินเดือน บัญชีต้นทุน งบการเงิน ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางด้านการเงินและการบัญชี 
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 Application of information systems in finance and the accountancy principle, account 

receivable, account payable, payroll, cost accounting, financial statement, software package in 

finance and accounting 

 

221413 การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ด้านการตลาด 3 (2-2-5) 

 Computer Applications in Marketing 

 แนวคิดการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการตลาด การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

สารสนเทศเพื่อการจัดการทางด้านตลาด การวิเคราะห์และออกแบบระบบการตลาด การซอฟต์แวร์

ส าเร็จรูปทางด้านการตลาด 

 Computer applications in marketing concept, electronic commerce, marketing 

management information system, marketing system analysis and design, software packages in 

marketing 

 

221414 การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ด้านงานบุคคล 3 (2-2-5) 

 Computer Applications in Personal 

 แนวคดิทางด้านทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ด้านบุคคล การวเิคราะห์และออกแบบระบบงานบุคคล การซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางด้านงานบุคคล 

 Personal information and payroll concept, personal management information 

system, personal system analysis and design, software packages in personal 

 

221415 การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ด้านงานโรงแรม 3 (2-2-5) 

 Computer Applications in Hotel 

 แนวคิดการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านงานโรงแรม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ด้านงานโรงแรมการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานโรงแรม การซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทางด้านงาน

โรงแรม 

 Computer applications in hotel concept, hotel management information system, 

hotel system analysis and design, software packages in hotel 

 

221416 การประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์ด้านการผลติ 3 (2-2-5) 

 Computer Applications in Production 
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 แนวคิดระบบสารสนเทศทางด้านการผลิตหลักการระบบสารสนเทศทางด้านการผลิต 

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการผลิต ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปใน

ด้านการผลิต 

 Production information system concept, production information system principle, 

analysis and design in production management information system, software packages in 

production 

 

221421 เทคโนโลยีส่ือประสม 3 (2-2-5) 

 Multimedia Technology 

 ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยสีื่อประสม สื่อชนิดต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับสื่อประสมเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม และการประยุกต์

เทคโนโลยสีื่อประสมส าหรับทางธุรกิจ 

 Fundamental multimedia technology, media types, technology types in multimedia, 

hardware and software technologies and application with multimedia technology for business 

 

221433 สถาปัตยกรรมวิสาหกจิ 3 (2-2-5) 

 Enterprise Architecture 

 กรอบแนวคิด องค์ประกอบ ของสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ การส่งมอบบริการของ

โปรแกรมประยุกต์ทางด้านวิสาหกิจ การบูรณาการระบบ การจัดการเนื้อหาสถาปัตยกรรมระหว่าง

องค์กร กระบวนการพัฒนาสถาปัตยกรรมวสิาหกิจ การจัดการการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม การ

ติดตั้งสถาปัตยกรรมวสิาหกิจสถาปัตยกรรมวิสาหกิจ การควบคุมการจัดการซอฟต์แวร์ทางด้านการ

วางแผนทรัพยากรวสิาหกิจ (อีอาร์พี) 

 Frameworks and component of enterprise architecture, enterprise application 

service delivery, systems integration, content management, inter organizationalarchitectures, 

processes for developing enterprise architecture, architecture change management, implementing 

enterprise architecture, enterprise architecture, management controls, enterprise resource planning 

software (ERP) 

 

221438 ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจทางธุรกจิ 3 (2-2-5) 

 Business Decision Support System 

 สถาปัตยกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการขอ้มูล การจัดการแบบจ าลอง 

การจัดการองค์ความรู้ การจัดการส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม การ
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พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระดับวิสาหกิจวิธีการสร้างการ

ประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ 

 Architecture of Decision Support Systems, data management, model management, 

knowledge Management, user interfacemanagement, group decision support systems, decision 

support system development, enterprise decision support systems, how to develop online analytical 

processing (OLAP) 

 

221490 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 2 2 (0-3-6) 

 Project in Business Computer II 

  รายวิชาบังคับก่อน :     221390  โครงงานด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 1 

  Prerequisite  :     221390  Project in Business Computer I 

 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามขอบเขตของระบบและตรงตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว ้การทดสอบซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและแกจุ้ดบกพรอ่ง การติดตั้งระบบ การเขยีนคู่มือการ

ใช้งาน น าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 

 Applicationsoftware development, software testing, debugging, system Installation, 

user manual writing and project presentation 

 

221491 การฝึกงาน 6 (0-18-9) 

 Professional Training 

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพวิเตอร์

ธุรกิจ ในสถานประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

  

 

221492 สหกจิศึกษา 6 (0-18-9) 

 Co-operative Education 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้  เพิ่ มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่ เกี่ ยวข้องกับ

คอมพวิเตอร์ธุรกิจ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องคก์รภาครัฐหรือเอกชน 

 Training, learning, gaining experience, improving working skills in business computer 

in private or government sectors 

 

222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Human-Computer Interaction 
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 หลักการของการปฏิสมัพันธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละคอมพวิเตอร์ การออกแบบที่มีมนุษยเ์ป็น

ศูนย์กลาง การสร้างต้นแบบ การพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้แบบกราฟิก การออกแบบระบบเชิง

โต้ตอบ 

 Principles of human-computer interfaces, user centered design, prototyping,  

graphical user interfaces development, interactive systems design 

 

222320 การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

 Information System Project Management 

 องค์ประกอบของโครงการ การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ วัฏจักรของ

โครงการ การวางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตามและการควบคุมโครงการ การ

ทบทวนโครงการ การประเมินโครงการ 

 Components of project, Information system project management, project life cycle, 

project planning, project estimating, project monitoring and controlling, project reviewing, project 

evaluating 

 

235011 ตรรกะพ้ืนฐานและการแก้ปญัหา 3 (2-2-5) 

 Basic Logic and Problem Solving 

 กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การใช้ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผลและการ

แก้ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุมแบบล าดับ โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก 

โครงสร้างควบคุมแบบท าซ้ า หลักการเขยีนโปรแกรม รหัสเทียม ผังมโนภาพ 

 Computer process, reasoning and solving problems using logic, problem analysis, 

flowchart, sequence control structure, selection control structure, repetition control structure, 

principle of programming, pseudo code, mind map 

 

235012 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธ ี 3 (2-2-5) 

 Data Structures and Algorithms 

 โครงสร้างขอ้มูลขั้นพื้นฐาน อาร์เรย์ รายการแบบเช่ือมโยง สแตก ควิ ต้นไม้ กราฟ การ

วเิคราะห์ประสิทธภิาพและความซับซ้อนของขัน้ตอนวธิี การเรียงลาดับและการคน้หาข้อมูล การจัดเก็บ

ขอ้มูลแบบฮีพ แฮชช่ิง การเวยีนเกิดการประยุกต์ใช้โครงสร้างขอ้มูลและขัน้ตอนวธิ 

 Basic data structures, array, linked-listed, stack, queues, trees, graph, analysis of 

algorithm efficiency and complexity, sorting and searching, heap storage, hashing, recursion, 

application of data structures and algorithms 
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235013 แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3 (2-2-5) 

 Object-Oriented Concepts and Programming 

 แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยยูเอ็มแอล แบบจาลองยูสเคส 

แบบจาลองเชิงโครงสร้าง แบบจาลองเชิงพฤติกรรม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาในการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและการซ่อนขอ้มูล การรับทอด การพอ้งรูป 

ส่วนต่อประสาน 

 Concept of object-oriented, system analysis and design with UML, USE-CASE 

model, structural model, behavioral model, object-oriented programming, object oriented 

programming language, class, object, attribute, method, encapsulation and information hiding, 

inheritance, polymorphism, interface 

 

235014 ระบบปฏิบัตกิาร 3 (2-2-5) 

 Operating System 

 แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การประสานจังหวะ

กระบวนการ การจัดตารางและการส่งต่อกระบวนการ การขัดจังหวะ การติดตาย การจัดการหน่วย

ความจาหลักและหน่วยความจาเสมอืน การจัดการอุปกรณ ์การจัดการแฟม้ขอ้มูล ความม่ันคงและการ

ปกป้องระบบ การประเมินประสิทธิภาพและเทคโนโลยใีหม่ของระบบปฏิบัติการ 

  

 

235015 ปัญญาประดิษฐ ์ 3 (2-2-5) 

 Artificial Intelligence 

 หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสถานะและการค้นหา ขั้นตอนวิธีการ

ค้นหาการแทนความรู้โดยใช้ตรรกะเพรดิเคต วิศวกรรมความรู้ โปรล็อกเบื้องต้น การประมวลผล

ภาษาธรรมชาติเบื้องต้น การเรียนรู้ของเครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม 

หุ่นยนต์ 

  

 

235021 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5) 

 Structure Programming 

 โครงสร้างของโปรแกรม ชนิดของตัวแปร ตัวกระท าการและนิพจน์ ไลบรารีฟังก์ช่ัน การ

รับและแสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุมแบบล าดับ ค าสั่งควบคุมแบบทางเลือก ค าสั่งควบคุมแบบท าซ้ า 

แถวล าดับ ฟังก์ชัน ชนิดขอ้มูลแบบโครงสร้าง ตัวช้ีต าแหน่ง การด าเนินการกับไฟล์ 



56 

 Program structure, type of variables, operators and expression, library function, 

input and output, sequence control statement, selection control statement, repetition control 

statement,  array, function, structure data type, pointer, file operation 

 

235022 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับ อุปกรณ์เคลื่อนท่ี 3 (2-2-5) 

 Mobile Application Development 

 สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ ปฏิบัติการ พื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์

อุปกรณ์เคลื่อนที่วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์ การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก 

การส่งผ่านขอ้มูล การเก็บขอ้มูล การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 Mobile architecture, operating system, basics of a mobile application, application 

lifecycle, design and developing graphic users interface, data passing, data storing, internal device 

interfacing, mobile applications development 

 

235023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3 (2-2-5) 

 Internet Programming 

 อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบกระจาย การเขยีนโปรแกรม

ด้านลูกขา่ยการเขยีนโปรแกรมด้านแม่ข่าย ภาษา เครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เฟรมเวริ์ค

ทั่วไปและเฟรมเวิร์คทางภูมิสารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต์และเว็บเพจกรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ 

 Intranet and Internet, distributed software architecture, client side programming, 

server side programming, language, tools and web development procedure, general and GIS 

frameworks, web page and web site designs, case study of website development 

 

235024 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3 (2-2-5) 

 Visual Programming 

 องค์ประกอบของภาษาวิชวล การเขียนโปรแกรมประยุกต์แบบวินโดวส์ การใช้กล่อง

เครื่องมือ การสร้างวินโดว์ฟอร์ม การสร้างวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์  การแก้

จุดบกพร่องและการจัดการขอ้ผิดพลาด การติดต่อกับฐานขอ้มูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

 Visual languages component, windows application programming, toolbox usage, 

creating window form, building objects, even-driven programming, debugging and error handling, 

database connectivity, developing application 
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235031 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 

 Database System 

 แนวคิดเบื้องต้นของระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล 

ฐานขอ้มูลเชิงสัมพันธ์ การวเิคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การทาให้อยู่ในรูปบรรทัด

ฐาน ภาษาสอบถาม การประมวลผลรายการ ฐานข้อมูลแบบกระจาย การออกแบบฐานข้อมูลเชิง

กายภาพ การบูรณภาพและความม่ันคงของข้อมูล การควบคุมภาวะพร้อมกัน ความม่ันคงและการ

ป้องกันฐานข้อมูล การสารองข้อมูลและการคืนสภาพ การล็อคเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ฐานขอ้มูล ขอ้มูลเชิงพื้นที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานขอ้มูล 

 Basic concept of database system and database management system, data 

modeling, relational database, relational database analysis and design, normalization, query 

language, transaction processing, distributed database, physical database design, data integrity 

and security, concurrency control, database security and protection, backup and recovery, locking, 

new technology of database system, spatial data, application of database development 

 

235032 ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) 

 Computer Networks 

 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลและสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร เทคนิคการ

สื่อสารข้อมูลแบบอนาลอกและดิจิตอล แบบจ าลองโอเอสไอ โปรโตคอลเครือข่าย อินเทอร์เน็ต แบบ

โครงสร้างเครือข่าย ชนิดของเครือข่าย อุปกรณ์สลับเส้นทาง อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางอุปกรณ์เช่ือม

เครือข่าย ไอพีแอดเดรส เครือข่ายย่อย การจัดเส้นทางแบบคงที่และแบบพลวัต ความม่ันคงของ

เครือขา่ย 

 Computer network technology, data transmission and communication media, analog 

and digital communication techniques, OSI model, network protocol, Internet, network topologies, 

network types, switching, router, bridge, IP address, subnet, static and dynamic routing, network 

security 

 

235033 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5) 

 Structured Analysis and Design 

 องค์ประกอบของระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การ

วเิคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ การออกแบบซอฟต์แวร์ รับเข้า ประมวลผล ส่งออก หน่วย

เก็บข้อมูล แบบจาลองเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบ ข้อกาหนดความต้องการ กรณีศึกษาการ

วเิคราะห์และออกแบบระบบ 
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235034 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และ เครอืข่าย 3 (2-3-6) 

 Security in Computer Systems and Networks 

 การบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ การรักษาความ

ปลอดภัยเบื้องต้น การเข้ารหัสลับเบื้องต้น กุญแจส่วนตัวและกุญแจสาธารณะ ลายเซ็นดิจิทัล การ

พสิูจน์สิทธิ์และ การยืนยันตัวบุคคลใบรับรองสิทธิ์ การบริหารกุญแจ ความม่ันคงของระบบเมล์ ความ

ม่ันคงไอพีความม่ันคงเว็ปไซต์ การบุกรุกในระบบเครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก ตรวจจับการบุกรุก

และระบบป้องกัน ไฟล์วอลล์ ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย 

 Intrusion in computer networks and network security, basic computer security, basic 

cryptography, private key and public key, digital signature, authentication and personal identifier, 

certificate, key management, mail system security, IP security, website security, network intrusion, 

kind of attack, intrusion detection and prevention system, firewall, security software 

 

235035 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (2-2-5) 

 Software Engineering 

 หลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประโยชน์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการ

ซอฟต์แวร์ แบบจาลองกระบวนการซอฟต์แวร์ เครื่องมือช่วยทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความต้องการ

ซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การทาให้เกิดซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การบารุ งรักษา

ซอฟต์แวร์ การรือ้ปรับซอฟต์แวร์ การจัดการซอฟต์แวร์ การจัดการความเสี่ยง การจัดการโครงแบบ

ซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ หลักการเชิงวัตถุและยูเอ็มแอล กรอบงาน หัวข้อทางวชิาชีพ

และจริยธรรม 

  

 

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

    1. เลขสามล าดับแรก 221  หมายถึง สาขาวชิา 

    2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

        2.1 เลข 1  หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีที ่1 

        2.2 เลข 2  หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีที ่2 

        2.3 เลข 3  หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีที ่3 

        2.4 เลข 4  หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีที ่4 

        2.5 เลข 5  หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีที ่5 (ถ้ามี) 

        2.6 เลข 6  หมายถึง รายวชิาในระดับช้ันปีที ่6 (ถ้ามี) 

    3. เลขในล าดบัที่ 5  หมายถึง หมวดหมูใ่นสาขาวชิา 
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    4. เลขในล าดับที่ 6  หมายถึง อนุกรมของรายวชิา 
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3.2. ช่ือ-นามสกุล เลขบตัรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวฒุิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายธนภณ ถิรดาธนภัทรเด

ชา 

35606004XXXXX - บธ.บ. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542 

วท.ม. คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2549 

2* นางสาวนภา ราชตา 15799000XXXXX - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

วท.ม. การจัดการระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552 

3* นางสาวสดุารัตน์ อาจหาญ 55607900XXXXX - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา 

2548 

วท.ม. การจัดการการขนส่ง

และโลจิสตกิส ์

มหาวิทยาลัยบูรพา 2553 

4 นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร 36701003XXXXX - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

(เกียรตินยิมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 

วท.ม. สถิตปิระยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2555 

5 นางสาวสุรินทร์ทิพ ศักดิ์

ภูวดล 

35205001XXXXX - วท.บ. สถิต ิ มหาวิทยาลัยบูรพา 2537 

วท.ม. ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2544 
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หมายเหต ุ* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายภาณุ พรหมมาล ี 31014013XXXXX - บธ.บ. การบัญชกีารเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2529 

MBA Finance Western International University 2541 

Ph.D Information System 

Management 

Walden University 2554 

2 นายธนภณ ถิรดาธนภัทรเด

ชา 

35606004XXXXX - บธ.บ. การจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542 

วท.ม. คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2549 

3* นางสาวนภา ราชตา 15799000XXXXX - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

วท.ม. การจัดการระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552 

4* นางสาวสดุารัตน์ อาจหาญ 55607900XXXXX - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548 

วท.ม. การจัดการการขนส่ง

และโลจิสตกิส ์
มหาวิทยาลัยบูรพา 2553 

5 นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร 36701003XXXXX - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 

วท.ม. สถิตปิระยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 2555 



62 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

6 นางสาวสมพร สายปัญญา 35708001XXXXX - วส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2544 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2547 

หมายเหต ุ* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

1 ผศ.ดร. สุรางคนา ธรรมลขิิต ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2 ผศ.สนิท สิทธิ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. สถิตปิระยุกต ์

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3 นายกุลฉัตร ฉัตรกลุ ณ อยุธยา - วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการ 

4 นายพลรบ สวสัด ี - วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 

 จากผลการประเมินความพงึพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอก

บังคับและมีความต้องการให้นิสิตทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ แต่ในทางปฏิบัติกรณีที่นิสิต มีปัญหาไม่

สามารถไปฝึกในรายวชิาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวชิาการฝึกงานแทนสหกิจศึกษาได้ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้ 

1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความจ าเป็น

ในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

เครื่องมือได้อยา่งเหมาะสม 

3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขา้ใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 

5. มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคดิสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 4.2 ช่วงเวลา 

      การฝึกงาน ช้ันปี 4 ภาคการศึกษาปลาย 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

      จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
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 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

      หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถ

แก้ไขปัญหา สามารถคดิวเิคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการท า

โครงงานได้ มขีอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

      นิสิตสามารถท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ

สื่อสารด้วยภาษาเขยีนและภาษาพูด มีความเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีในการ

ท าโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

 5.3 ช่วงเวลา 

      1) โครงงานด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 1 ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 

      2) โครงงานด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 2 ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

 5.4 จ านวนหน่วยกติ 

      3 หน่วยกิต 

 5.5 การเตรียมการ 

      ก าหนดให้มีอาจารย์ประจ าวชิา อาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม ช่ัวโมงการให้ค าปรึกษาของ

อาจารยท์ี่ปรึกษาประจ ากลุ่ม สมุดจดบันทึกการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มแก่นิสิต 

คู่มือการเขียนรายงานรายวิชาโครงงาน ตลอดจนจัดให้มีห้องเรียนและเว็บไซต์เพื่อช้ีแจงรายละเอียด

หรือกระจายขา่วสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนิสิต 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

      1) ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าโครงงาน สมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา 

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

      2) ประเมินผลจากผลส าเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ใน

เบื้องต้น และการจัดสอบการน าเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากวา่ 3 คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

มีบุคลิกภาพที่ด ีแตง่กาย และประพฤตติัว

เหมาะสมกับการเป็นนิสิต 

สร้างนโยบายให้นสิิตแต่งกายถกูระเบียบของ

มหาวิทยาลัย และส่งเสริมใหน้ิสติมีความประพฤตดิ ี

มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่

เป็นพลเมอืงดี รับผิดชอบต่อตนเอง วชิาชีพ

และสังคม 

การสอดแทรกในวชิาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มีจรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ปลูกฝัง ช้ีน า และส่งเสริมใหน้ิสติเป็นผู้ที่มีความซ่ือสัตย์

ต่อวชิาชีพ 

มีภาวะความเป็นผู้น า ส่งเสริม และจัดตั้งโครงการอบรมภาวะความเป็นผู้น า

ของนิสิต 

มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการ

บริหาร และเทคโนโลยสีารสนเทศทางการ

สื่อสาร 

ส่งเสริมการท ากิจกรรม และการพัฒนาผลงานทางด้าน

คอมพวิเตอร์ โดยใช้ความรู้ทางด้านการบริหารการ

จัดการทางธุรกิจ 

มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทกัษะ

การบรหิารจดัการและท างานเปน็หมูค่ณะ 

มีการท างานเปน็ทีม การท าโครงงานในวชิาเรียน 

รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและน าไป

พัฒนางานต่างๆได ้

การมอบหมายงานทีต่้องศกึษาคน้คว้าด้วยตนเอง  และ

มีการสร้างสรรคผ์ลงานขึ้นมา 

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้

เทคโนโลยไีดด้ ี

การท ากจิกรรมที่มีการสื่อสารทางด้านภาษา หรืออาจ

จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา 

มีความสามารถวเิคราะห์ ออกแบบ พัฒนา 

ติดตัง้ และปรับปรุงระบบคอมพวิเตอร์ให้

ตรงตามขอ้ก าหนด 

มอบหมายงานที่ต้องมีการวเิคราะหร์ะบบ หรือน า

เทคโนโลยมีาใช้ให้เหมาะสมกับงาน โดยใช้กรณีศกึษา

จากสถานประกอบการจรงิ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

      2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     2.1.1.1 ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตยส์ุจริต 

     2.1.1.2 มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวชิาชีพและสังคม 



66 

     2.1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข ข้อ

ขัดแยง้และล าดับความส าคัญ 

     2.1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

     2.1.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอ้บังคับต่างๆขององคก์รและสังคม 

     2.1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและ

สังคม 

     2.1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

      2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     2.1.2.1 ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวนิัย  ความรับผิดชอบ ความช่ือสัตย์ เช่นการเขา้ ช้ัน

เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

     2.1.2.2 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ 

การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

     2.1.2.3 ปลูกฝังให้มีความซ่ือสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือ ลอก

การบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น 

     2.1.2.4 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน ทุก

รายวชิา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกยอ่งนิสิตที่ท าดี ท าประโยชน์

แก่ส่วนรวม เสียสละ 

      2.1.3 วิธกีารวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

     2.1.3.1 ประเมินความรับผิดชอบ จากการตรงเวลาของนิสิตในการเขา้ช้ันเรียน 

     2.1.3.2 การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

     2.1.3.3 ประเมินความมีวนิัยจากการมีวนิัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเขา้ร่วม 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     2.1.3.4 ประเมินความซ่ือสัตยจ์าก การไม่ทุจริตในการสอบ 

 

 2.2 ด้านความรู้ 

      2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     2.2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา

สาขาวชิาที่ศึกษา 

     2.2.1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์

รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

     2.2.1.3 สามารถวิเคราะห์ออกแบบติดตั้ งปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบ

องคป์ระกอบต่างๆของระบบคอมพวิเตอร์ให้ได้ตรงตามขอ้ก าหนด 
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     2.2.1.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

     2.2.1.5 รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความช านาญทางคอมพวิเตอร์อยา่งต่อเนื่อง 

     2.2.1.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง

และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆที่เกี่ยวข้อง 

     2.2.1.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

     2.2.1.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

      2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     2.2.2.1 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและมี การ

ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ

รายวชิาตลอดจนเนือ้หาสาระของรายวชิานั้นๆ 

     2.2.2.2 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ

ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ 

      2.2.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     2.2.3.1 การทดสอบยอ่ยทัง้ทษฎี และปฏิบัติ 

     2.2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

     2.2.3.3 ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท าทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 

     2.2.3.4 ประเมินจากโครงงานที่นิสิตท า 

     2.2.3.5 ประเมินจากการฝึกงาน 

 

 2.3 ทักษะทางปัญญา 

      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     2.3.1.1 คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

     2.3.1.2 สามารถสืบคน้ตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอยา่ง

สร้างสรรค์ 

     2.3.1.3 สามารถรวบรวมศึกษาวเิคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

     2.3.1.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้

อยา่งเหมาะสม 

     2.3.1.5 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
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     2.3.2.1 ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมจากการเรียนในช้ันเรียน 

     2.3.2.2 การท างานเดี่ยว 

     2.3.2.3 การท างานกลุ่ม 

     2.3.2.4 ให้นิสิตพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านคอมพวิเตอร์ข้ึนจริง 

     2.3.2.5 ให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา

รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง 

      2.3.3 วิธกีารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     2.3.3.1 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นีส้ามารถท าได้โดย 

การออกข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดย การ

ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา มีข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา 

     2.3.3.2 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจาก 

การน าเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสอบปากเปล่า เป็นต้น 

 

 2.4 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

     2.4.1.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้

อยา่งมีประสิทธภิาพ 

     2.4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

     2.4.1.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

     2.4.1.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

     2.4.1.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ งส่วนตัว และ

ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

     2.4.1.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

      2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

     2.4.2.1 ท างานกลุ่ม 

     2.4.2.2 มีวิชาเรียนที่เรียนร่วมกันหลายสาขาวชิา 

     2.4.2.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลนอกสถานที่ พบผู้ประกอบการจริง 

      2.4.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 



69 

     2.4.3.1 ประเมินความสามารถในการท างานกลุ่ม 

     2.4.3.2 ประเมินด้วยวธิีการแก้ปัญหาของนิสิตเม่ือนิสิตต้องไปท างานร่วมกัน 

     2.4.3.3 ประเมินจากคุณภาพของงาน เม่ือเป็นงานที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนอก

สถานที่ หรือพบผู้ประกอบการจริง 

 

 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.5.1.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ

คอมพวิเตอร์ 

     2.5.1.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์

หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอยา่งสร้างสรรค์ 

     2.5.1.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนพร้อมทั้ง

เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 

     2.5.1.4 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 

      2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.5.2.1 ให้นิสิตได้ฝึกวเิคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหา 

     2.5.2.2 ใช้โปรแกรมประยุกต์เข้ามาประกอบในการเรียนรู้ 

     2.5.2.3 ให้นิสิตน าความรู้ที่ได้เรียนมาน าไปพัฒนาระบบจริง 

     2.5.2.4 มีการน าเสนอผลงาน 

      2.5.3 วิธกีารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง 

     2.5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้ 

เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการน าเสนอต่อช้ันเรียน 

     2.5.3.3 ประเมินจากคุณภาพของระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาจริง 

 

 2.6 สุนทรียศิลป ์

      2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป ์

     มีความซาบซ้ึงในคุณคา่ของศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม 
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      2.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป ์

     2.6.2.1 ใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือสร้างสรรคผ์ลงานได้ 

     2.6.2.2 ให้นิสิตน าความรู้ที่ได้เรียนมาน าไปพัฒนาระบบจริง 

     2.6.2.3 มีการน าเสนอผลงาน 

      2.6.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสนุทรียศิลป์ 

     2.6.3.1 นิสิตสามารถสร้างสรรคผ์ลงานที่ง่ายต่อการใช้งาน 

     2.6.3.2 นิสิตสามารถออกแบบระบบงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบคุลิกภาพ (ถ้าม)ี 

      2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

     2.7.1.1 มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

     2.7.1.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม 

      2.7.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

     2.7.2.1 อบรมก่อนเรียนและระหว่างเรียนอย่างน้อยครั้งละ 5 นาทีในเรื่องมารยาท 

และบุคลิกภาพที่ดี 

     2.7.2.2 ในรายวิชาที่มีปฏิบัติการซ่ึงอาจต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน 

โดยอาจารย์ควรมีเวลาพักให้นิสิตเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ รวมถึงแนะน าวิธีผ่อนคลายความเม่ือยล้า 

เช่น การพักผ่อนสายตา การบริหารมือ หรืออาจเรียกนิสิตให้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาหน้าช้ัน อาจให้นิสิต

แบ่งเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา และให้น าเสนอต่อนิสิตในช้ันเรียน 

      2.7.3 วิธกีารวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

     ประเมินจากบุคลิภาพและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน ช้ัน

เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก รวมถึงสุขภาพ การขาดเรียนของนิสิต 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

 3.1 คุณธรรม จริยธรรม 

      (1) ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซ่ือสัตยส์ุจริต 

      (2) มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวชิาชีพและสังคม 

      (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข ขอ้ขัดแยง้และ

ล าดับความส าคัญ 

      (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืนรวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 

      (5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บังคับต่างๆขององคก์รและสังคม 

      (6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพวิเตอร์ต่อบุคคลองคก์รและสังคม 

      (7) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 

 3.2 ด้านความรู้ 

      (1) มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาสาขาวชิาที่ศึกษา 

      (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

      (3) สามารถวเิคราะห์ออกแบบติดตั้งปรับปรงุและ/หรือประเมินระบบองคป์ระกอบต่างๆของ

ระบบคอมพวิเตอร์ให้ได้ตรงตามขอ้ก าหนด 

      (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการ

น าไปประยุกต์ 

      (5) รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความช านาญทางคอมพวิเตอร์อยา่งต่อเนื่อง 

      (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆที่เกี่ยวข้อง 

      (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

      (8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 3.3 ทักษะทางปัญญา 

      (1) คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 

      (2) สามารถสืบคน้ตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

      (3) สามารถรวบรวมศึกษาวเิคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

      (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
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      (5) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

 3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 

      (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ 

      (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ

ทั้งในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

      (3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

      (4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

      (5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวมพร้อม

ทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

      (6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทัง้ของตนเองและทางวชิาชีพอยา่งต่อเนื่อง 

 

 3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ 

      (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ

แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอยา่งสร้างสรรค์ 

      (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีนพร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 

      (4) สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งเหมาะสม 

 

 3.6 สุนทรียศิลป์ 

      (1) มีความซาบซ้ึงในคุณคา่ของศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม 

 

 3.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ถ้าม)ี 

      (1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

      (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ 
กลุ่มวิชาภาษา 

 001103 ทักษะภาษาไทย                                  

 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน                                  

 001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา                                  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 003134 อารยธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
                                 

 003136 พะเยาศึกษา                                  
กลุ่มวิชาพลานามัย 

 004150 กอล์ฟ                                  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

 004151 เกม                                  

 004152 บริหารกาย                                  

 004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ                                  

 004154 ว่ายน้ า                                  

 004155 ลีลาศ                                  

 004156 ตะกร้อ                                  

 004157 นันทนาการ                                  

 004158 ซอฟท์บอล                                  

 004159 เทนนิส                                  

 004160 เทเบิลเทนนิส                                  

 004161 บาสเกตบอล                                  

 004162 แบดมินตัน                                  

 004163 ฟุตบอล                                  

 004164 วอลเลย์บอล                                  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

 004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว                                  
กลุ่มวิชาบูรณาการ 

 005171 ชีวิตและสุขภาพ                                  
 005172 การจัดการการด าเนิน

ชีวิต 
                                 

 005173 ทักษะชีวิต                                  
1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก 
กลุ่มวิชาภาษา 

 001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ                                  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อ

การศึกษาค้นคว้า 
                                 

 002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต                                  

 002123 ภาษา  สังคมและ

วัฒนธรรม 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

 002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดง

ไทย 
                                 

 002125 ดุริยางควิจักขณ์                                  

 002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน                                  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อ

คุณภาพชีวิต 
                                 

 003132 ไทยกับประชาคมโลก                                  

 003133 วิถีไทย วิถีทัศน์                                  

 003135 การเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม 
                                 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                  

 006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

ขั้นพื้นฐาน 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

 006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิต

ในยุคสารสนเทศ 
                                 

 006143 ยาและสารเคมีใน

ชีวิตประจ าวัน 
                                 

 006144 อาหารและวิถีชวีิต                                  

 006145 พลังงานและเทคโนโลยี

ใกล้ตัว 
                                 

 006245 วิทยาศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
                                 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

 005170 พฤติกรรมมนุษย์                                  

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกน 

 100004 กฎหมายธุรกิจ                                  

 121201 การเงินธุรกิจ                                  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

 122130 หลักการจัดการ                                  

 122232 การจัดการการผลิตและ

การปฏิบัติการ 
                                 

 122241 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

และสถิติธุรกิจ 
                                 

 124151 การบัญชีการเงิน                                  

 126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                                  

 128221 หลักการตลาด                                  

 146111 การอ่านและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชงิปฏิบัติ 
                                 

 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงคเ์ฉพาะ 
                                 

2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

 221100 คณิตศาสตร์ธุรกิจ                                  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

 221110 เทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐาน 
                                 

 221120 การเขียนโปรแกรม

เบื้องต้น 
                                 

 221301 ระเบยีบวิธีวิจัย                                  

 221331 การวิเคราะห์และการ

ออกแบบระบบทาง ธุรกิจ 
                                 

 221332 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการโดยคอมพิวเตอร์ 
                                 

 221334 ธุรกิจอัจฉริยะ                                  

 221335 ระบบสารสนเทศทาง

การเงิน 
                                 

 221390 โครงงานด้าน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
                                 

 221433 สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ                                  
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

 221490 โครงงานด้าน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 
                                 

 221491 การฝึกงาน                                  

 221492 สหกิจศึกษา                                  

 235012 โครงสร้างข้อมูลและ

ขั้นตอนวิธี 
                                 

 235013 แนวคิดและการเขียน

โปรแกรมเชงิวัตถุ 
                                 

 235031 ระบบฐานข้อมูล                                  

 235032 ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
                                 

 235034 ความม่ันคงในระบบ

คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย 
                                 

2.2.2 วิชาเอกเลือก 
กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

 122433 การจัดการเชงิกลยุทธ์                                  

 122446 การเป็นผู้ประกอบการ

ทางธุรกิจ 
                                 

 221302 การวิจัยด าเนินการ                                  

 221303 โครงสร้างคอมพิวเตอร์                                  

 222230 การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
                                 

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 

 221311 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์                                  

 221412 การประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ด้านการเงิน และ

การบัญชี 
                                 

 221413 การประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ด้านการตลาด 
                                 

 221414 การประยุกต์ใช้                                  



82 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

คอมพิวเตอร์ด้านงานบุคคล 
 221415 การประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ด้านงานโรงแรม 
                                 

 221416 การประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ด้านการผลิต 
                                 

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

 221421 เทคโนโลยีสื่อประสม                                  

 235022 การพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์สาหรับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
                                 

 235023 การเขียนโปรแกรมบน

อินเทอร์เน็ต 
                                 

 235024 การเขียนโปรแกรมแบบ

วิชวล 
                                 

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
 221336 เทคโนโลยีสารสนเทศ

และโลจิสติกส์ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย

ศลิป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (1) (1) (2) 

 221337 ระบบส านักงานอัตโนมัติ                                  

 221438 ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ 
                                 

 222320 การจัดการโครงการด้าน

ระบบสารสนเทศ 
                                 

กลุ่มวิชาบริการ 
 235011 ตรรกะพื้นฐานและการ

แก้ปัญหา 
                                 

 235014 ระบบปฏิบัติการ                                  

 235015 ปัญญาประดิษฐ์                                  

 235021 การเขียนโปรแกรมเชงิ

โครงสร้าง 
                                 

 235033 การวิเคราะห์และ

ออกแบบเชงิโครงสร้าง 
                                 

 235035 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                                  
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิติ 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

      2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมี

คณะกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตาม

แผนการสอน 

      2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

      2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ

นักศึกษา  

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิติส าเร็จการศึกษา 

      การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา 

เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรใช้การประเมินจาก 

      2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

      2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพงึพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา

และเขา้ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

      2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถีงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อม 

และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

      2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวชิาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

      2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็น

อาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองคค์วามรู้ของ นักศึกษา 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหมทุ่กคนจะต้องเขา้ปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2 ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวจิัยอยา่งต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวจิัยสายตรงในสาขาวชิาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพวิเตอร์ศึกษาเป็น

อันดับแรก 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

      ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวจิัยอยา่งต่อเนื่องโดยผ่านการท าวจิัยสายตรงในสาขาวชิา ที่ไม่ใช่วิจัยในแนวคอมพวิเตอร์ศึกษาเป็น

อันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวชิาการและวชิาชีพในองคก์รต่าง ๆ  การ

ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และจัด

กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการประเมินผลให้ทันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

      2.2.1 คณะมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรมโดยมีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือบริการองคก์ภายในชุมชน 

      2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพวิเตอร์ 

      2.2.3 ส่งเสริมการท าวจิัยสร้างองคค์วามรู้ใหมเ่ป็นหลัก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวชิาชีพ เป็นรอง 

      2.2.4 จัดให้อาจารย์ทุกคนเขา้ร่วมกลุม่วจิัยตา่งๆและกิจกรรมบริการวชิาการตา่งๆของคณะ 



87 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การบริหารหลักสูตร 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่   หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552และ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 2.1 การบริหารงบประมาณ 

      มีการประมาณการรายจ่ายต่อนิสิตหนึ่งคนต่อปี และมีการค านวณรายรับจากงบประมาณ

แผ่นดิน และรายได้จากคา่ลงทะเบียนเรียนของนิสิต ให้เพียงพอต่อการด าเนินการ 

 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

      มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ดังต่อไปนี้ 

      1. ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 

       1.1 ห้องละ 100 เครื่อง 2 ห้องเรียน ณ อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

       1.2 ห้องละ 80 เครื่อง 6 ห้องเรียน ณ อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

      2. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ

อุปกรณ์เครือขา่ยแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

      มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง สืบค้น

ขอ้มูลและสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

      3. ห้องคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อเครือขา่ย 133 เครื่อง พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่ายความเร็ว

ในการรับส่งขอ้มูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา 

      4. บริการ Wireless Access Point จ านวน 146 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและ

หอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 54 Mbps 

      จ านวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ

จ านวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 6,844 รายการ โดยเม่ือรวมกับวิทยานิพนธ์และ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซ่ึงเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2544 นิสิต

สามารถค้นและจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย

ออนไลน์ได้ 

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
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      คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายจัดการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธภิาพ โดยในอนาคตจะมีการจัดหาทรัพยากรส าหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติมดังนี้ 

      1. โต๊ะฝึกปฏิบัติการและชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัล 20 ชุด 

      2. ชุดฝึกปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

      3. ชุดฝึกปฏิบัติการระบบเครือข่าย อาทิเช่น เราท์เตอร์ สวิทช์เลเยอร์สอง สวิทช์เลเยอร์

สาม ไฟร์วอล ชุดปฏิบัติการ VOIP ชุดปฏิบัติการระบบเครือขา่ยไร้สาย 

      4. การจัดซ้ือหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้คน้คว้าและใช้

ประกอบการเรียนการสอน โดยประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซ่ึงการประสานงาน

นั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆที่จ าเป็น

นอกจากนีอ้าจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวชิาและบางหัวขอ้ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ

ด้วยเช่นกัน 

      5. ห้องอ่านหนังสือเพื่อบริการหนังสือต าราหรือวารสารเฉพาะทางของคณะ และคณะ

จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์เช่นเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

คอมพวิเตอร์เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติเครื่องฉายสไลด์เป็นต้น 

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

      มีการประเมินความพอเพียงและความทันสมัยของทรัพยากรตามปริมาณนิสิตที่รับเข้ามา

ทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของคณะให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

 3.1 การรับอาจารย์ใหม ่

      อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

       3.1.1 ส าเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

เช่น   วทิยาการคอมพวิเตอร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรือ 

       3.1.2 มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

       3.1.3 มีคุณสมบัติ อื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความเข้าใจ

ถึง   วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลักสูตร 

       3.1.4 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นิสิต    และมีประสบการณ์ท าวจิัยหรือประสบการณ์ประกอบวชิาชีพในสาขาวชิาที่สอน 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

      คณาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา และเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
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พัฒนาและเปลี่ยนแปลงหลกัสตูรเตรยีมไวส้ าหรบัการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง

ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

      คณะมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการเชิญและการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษมาร่วมสอน 

โดยอยา่งน้อยหนึ่งรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารยพ์ิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอยา่งน้อยวชิา

ละ 3ช่ัวโมงและอาจารย์พิเศษนั้นไมว่า่จะสอนทั้งรายวชิาหรือบางช่ัวโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง

หรือมีวุฒิการศึกษาอยา่งต่ าปริญญาโท 

 

4. การบริหารบคุลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

      บุคลากรสายสนับสนุนควรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ ยวข้องกับสายงานที่

รับผิดชอบและมีความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 4.2 การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏบิัติงาน 

      บุคลากรสายสนับสนุนสามารถไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพ ในการ

ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน และร่วมเป็นทีมวจิัยหรือมีส่วนร่วมในการท าวจิัยของอาจารย์เพ่ือ

เพิ่มประสบการณ์และความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แกน่ิสติ 

      คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตทุกช้ันปี 

โดยท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การท ากิจกรรม การฝึกงาน การศึกษาต่อ และแนวทางการ

ประกอบอาชีพ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและให้ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับ

ทุนการศึกษาต่างๆ 

 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

      ในกรณีที่นิสิตมีข้อสงสัยหรือไม่ชัดเจนเกี่ยวกับผลการเรียน  นิสิตสามารถยื่นค าร้องขอดู

คะแนนและกระดาษค าตอบ รวมทั้งวธิีการประเมินผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนได้ตามหลักเกณฑ์

และวธิีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรือองคก์ร

ที่เป็นนายจ้างของบัณฑิตเพื่อประเมินความพงึพอใจและความสามารถของบัณฑิต และเพื่อน าขอ้มูลมา
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เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอยา่ง

แท้จริง 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อยา่งน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และ

ทบทวนการด าเนนิการของหลกัสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญา

ตร ี
     

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา และ

รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศกึษา  ที่เปดิสอน

ให้ครบทกุรายวชิา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปกีารศกึษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน

ผลการเรยีนรู้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อยา่งน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่เปดิสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอน กล

ยุทธ ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนิเทศ

หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

9. อาจารย์ประจ าทกุคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้า

มี) ได้รับการพัฒนาวชิาการและ/หรือวชิาชีพ ไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพงึพอใจของนิสติปสีุดท้าย/บัณฑติใหม่

ที่มีต่อคุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติ

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     



92 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมนิกลยุทธ์การสอน 

      1.1.1  มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง

กระบวนการเรียนการสอน วธิีการถ่ายทอดความรู้ของอาจารยแ์ต่ละคน เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์ใน

การเรียนการสอนของแต่ละรายวชิาที่แต่ละคนรับผิดชอบ 

      1.1.2  ประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัยเม่ือสิน้สุดการเรียนการสอน

ในแต่ละภาคการศึกษา 

      1.1.3  ใช้การสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมทั้งในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย 

      1.1.4  ประเมินจากผลการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็น การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและ

การสอบปลายภาค 

      1.1.5    ประมวลผลจากการท า มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6รวมถึง การท าวิจัยในช้ันเรียนในแต่

ละรายวชิาเพื่อประเมินกลยุทธก์ารสอนและการวางแนวทางปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

      1.2.2 ประเมินผลจากการท า มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6ผลการเรียนด้านวชิาการและพฤติกรรม

ของนิสิต 

      1.2.3 ประเมินจากการวัดสมรรถนะ การท างานระหว่างนิสิตกับนักศึกษาสถาบันอื่นในการ

ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการเป็นผู้ประเมินร่วมกับอาจารย์ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินความเห็นจากแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน และ

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 

 2.2 ประเมินความเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากอาจารยท์ี่ท าการสอนในวชิาเอก

ตลอดหลักสูตร 

 2.3 ประเมินความเห็นจากแบบประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรจากการสุ่มสถานประกอบการที่รับ

บัณฑิตเขา้ท างาน 

 2.4 สร้างช่องทางต่างๆ เพื่อรับทราบข้อคดิเห็นจากฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร 

 2.5 ประเมินจากการท า มคอ. 7 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
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 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปตีามดัชนีบง่ช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ้ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอนในวิชาที่

รับผิดชอบตามกลยุทธ์ต่างๆ และปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศเม่ือมี

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 4.2 อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จาก

การประเมินนคุณภาพภายในสาขาวชิา 

 4.3 อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี โดยรวบรวมข้อมูล

การประเมินประสิทธิผลการสอน รายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

รายงานผลการประเมินการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก รายงานผลการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในมิติต่างๆ เช่น สังคม วัฒนธรรม 

และธุรกิจ เป็นต้น จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปีเสนอคณบดี 

 4.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรเพื่อ

วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 


