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มคอ. 2
รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
: Bachelor of Business Administration
Program in Business Computer
: บริ หารธุ รกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ)
: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
: Bachelor of Business Administration (Business Computer)
: B.B.A. (Business Computer)

3. วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่วยกิต
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5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนิสิต นักศึกษาไทย และนิสิต นักศึกษาต่างชาติที่ตอ้ งการเรี ยนคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย าที่จดั การเรี ยนการสอน
โดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรจะได้รับปริ ญญาบริ หารธุ รกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 กําหนดเปิ ด
สอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โดยหลักสู ตรนี้ปรับปรุ งมา จากหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2552
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรวันที่ 23 ตุลาคม 2554
คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรวันที่ 5 ธันวาคม 2554
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตร
หลักสู ตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ในปี การศึกษา 2557 หลังเปิ ดดําเนินการสอน
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 สองปี การศึกษา
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8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สามารถนําความรู้ทาง คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ไปใช้ประกอบอาชีพได้
ทั้งภาคราชการและเอกชนตลอดจนอาชีพส่ วนตัว อาชีพต่างๆที่สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ อาทิ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3. นักคอมพิวเตอร์
4. ผูบ้ ริ หารโครงการ
5. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
6. ผูด้ ูแลเว็บไซต์
7. นักพัฒนาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
8. นักคอมพิวเตอร์ กราฟิ กและแอนนิเมชัน่ สําหรับธุ รกิจ
9. ผูด้ ูแลและนักวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล
10.ผูด้ ูแลระบบเครื อข่าย
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9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสู ตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ลาดับ
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1021-01425-00-2

ตาแหน่ ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

1

ชื่อ-นามสกุล

ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ใจเย็น

2

3-1001-00708-73-4

อาจารย์

นางสาวอารยา แสงมหาชัย

3

3-3017-00080-28-0

อาจารย์

นายพิทกั ษ์พงษ์ คมพุดซา

4

3-1021-01339-11-4

อาจารย์

นายสรสิ นธุ์ ฉายสิ นสอน
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3-7599-00287-06-0

อาจารย์

นางพรรณา พูนพิน
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5-1002-00225-40-5

อาจารย์

นางสาววิชุณี สารสุวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา

ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ,
2547
บธ.ม (บริ หารธุรกิจ),Australian Catholic University ,
2552
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา, 2538
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551
วท .บ .(วิทยาการคอมพิวเตอร์
) , สถาบันราชภัฏ
นครราชสี มา, 2545
บธ.ม. (การตลาด) , ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2548
ศศ.บ. (การตลาด), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,
2540
คอ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ,
2529
ประกาศนียบัตร(นักเขียนโปรแกรมชั้นต้น),
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ
ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ), ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา ) (เกียรตินิยม ) , ม.ราชมงคล
ธัญบุรี, 2548
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10. สถานทีใ่ นการจัดการเรียนการสอน
สถานที่ต้ งั ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็ นหลัก และสถานีทดลองภายนอก
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของท้องถิ่น
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1**สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจอย่าง
รวดเร็ ว อีกทั้งยังมี ช่องทางในการสื่ อสารต่างๆ ที่ตอ้ ง การใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์ และด้านบริ หารธุ รกิจ พร้อมด้วยความรู ้ทางด้านธุ รกิจ เพื่อนําไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
แสวงหาอาชีพของบัณฑิตต่อไป
11.2**สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความตระหนักในความสําคัญในการใช้นกั คอมพิวเตอร์ที่เป็ นมื ออาชีพ ในการทํางานบน
พื้นฐานของความเข้าใจในเรื่ องผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม ขับเคลื่อนให้เกิดการบริ หาร
ภายในองค์กรโดยเหมาะสมกับวิถีของสังคมไทย
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1**การพัฒนาหลักสู ตร
12.1.1 **ตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกําลังคนและความรู ้ความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง กับคอมพิวเตอร์ และบริ หารธุ รกิจ
12.1.2** ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการสื่ อสาร และเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล
12.1.3 **พัฒนาผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการค้นคว้า ทําวิจยั เพื่อพัฒนาปร ะเทศและ
สังคม
12.1.4** พัฒนาผูเ้ รี ยนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็ นมาตรฐาน มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และดํารงชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 **ส่ งเสริ มให้นิสิตนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สนใจภาษาไทย ได้มีโอกาสได้
ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ และระบบธุ รกิจมากขึ้น
12.2.2** มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเป็ นที่ตอ้ งการของ
สังคมในประเทศ
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12.2.3 * มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวิช าการเพื่อสนับสนุน
ให้ผเู้ รี ยนมี ความพร้อมในการเรี ยนทุกด้าน
12.2.4 **มหาวิทยาลัยต้องเป็ นหน่วยงานที่เป็ นผูน้ าํ เชิงวิชาการและการวิจยั เพื่อการ
พัฒนาสังคมโดยให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมหรื อชุมชน
12.2.5** มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาให้มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในระหว่างคณาจารย์
และผูเ้ รี ยนระหว่างสถาบันเพื่อปรับระดั บมาตรฐานการศึกษาแล ะแลกเปลี่ยนแรงงานกันได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
13. **ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1**กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนี้ที่เปิ ดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสู ตรอื่น
กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชา
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
13.2**กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้องมาเรี ยน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาเฉพาะด้านโดยเปิ ดเป็ นวิชาเลือกเสรี
ให้ นิสิต
นักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นมาเลือกเรี ยนได้
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
ข้ อมูลประกอบหลักสู ตรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจประกอบด้ วย
1. **ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1**ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และระบบธุ รกิจ พร้อมทั้ง
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุ รกิจแต่ละประเภททั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีวนิ ยั ความอดทน มานะ และสู ้งานโดยไม่ทอ้ ถอย ตลอดจนใช้ความรู ้เป็ นเครื่ องมือในการ
ประกอบอาชีพต่างๆเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
1.2**ความสาคัญ
การสร้างความตระหนักในความสําคัญของคอมพิวเตอร์ และระบบธุ รกิจ พร้อมทั้งเปิ ด
โอกาสให้นิสิต นักศึกษาหรื อผูส้ นใจเข้าถึงวิชาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับสู ง และการเลือก
อาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ในภาคธุ รกิจ ซึ่ งได้จดั การเรี ยนการสอนเพื่อให้
นิสิต
นักศึกษาได้รับความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบตั ิโดยผสมผสานศาสตร์ ทางด้านบริ หารธุ รกิจอย่างมี
คุณภาพ เพื่อนําไปสู่ การประยุกต์ใช้วชิ าการในการประกอบอาชีพ
1.3**วัตถุประสงค์
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ พุทธศักราช 2554 ฉบับนี้พฒั นาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์สาํ คัญดังนี้
13.1**เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารธุ รกิจและ
คอมพิวเตอร์ มีความรู ้ความสามารถในการบริ หารหน่วยงานทางด้านระบบสารสนเทศ การบริ หาร
โครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถ ออกแบบ
และสร้างระบบสารสนเทศสําหรับธุ รกิจได้อย่างเหมาะสม
13.2**เพือ่ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์โดยใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
เพื่อสร้างสรรค์ผลสัมฤทธิ์ ในการทํางาน และปฏิบตั ิงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุม
อย่างรอบคอบ
13.3**เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั ซื่อสัตย์ สุจริ ตขยันหมัน่ เพียร
สํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม
13.4**เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ประสบผลสําเร็ จ
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1.4**คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
1.4.1**มีคุณธรรม จริ ยธรรม ถ่อมตนและทําหน้าที่เป็ นพลเมืองดี รับผิดชอบ
ต่อตนเอง
วิชาชีพและสังคม
1.4.2**มีความรู ้พ้นื ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และบริ หารธุ รกิจทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ
อยูใ่ นเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับสู ง
1.4.3**มีความรู้ทนั สมัย ใฝ่ รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อ พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคม
1.4.4 **คิดเป็ น ทําเป็ นและเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
1.4.5**มีความสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีทกั ษะการบริ หารจัดการและทํางานเป็ นหมู่คณะ
1.4.6**รู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและสามารถติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่ นได้เป็ นอย่างดี
1.4.7**มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่ อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดี
1.4.8**มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุ ง
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้สามารถแก้ไขปั ญหาขององค์กรหรื อบุคคลตามข้อกําหนด ไ
ด้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทํางาน
1.4.9**สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
รวมทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายและจริ ยธรรม
1.4.10**มีความสามารถเป็ นที่ปรึ กษาในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร
1.4.11**มีความสามารถบริ หารระบบสารสนเทศในองค์กร
1.4.12**มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใช้งานได้
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
ปรับปรุ งหลักสู ตร
บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจให้มี
มาตรฐานไม่ต่าํ กว่าที่ สกอ.
กําหนด

ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของธุ รกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน
การสอนและบริ การวิชาการ
ให้มีประสบการณ์จากการนํา
ความรู ้ทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ไปปฏิบตั ิงานจริ ง

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสู ตรโดยมี
พื้นฐานจากหลักสู ตรในระดับ
สากล (ACM/IEEE) ที่ทนั สมัย
- ติดตามประเมิน
หลักสู ตรอย่างสมํ่าเสมอ
- เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมามีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาหลักสู ตร
ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการด้าน
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรี ยนการสอนให้ทาํ งานบริ การ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้บณั ฑิต
ของผูป้ ระกอบการ
- ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความพึง
พอใจในด้านทักษะ
ความรู้
ความสามารถในการทํางาน โดย
เฉลี่ยในระดับดี
ผูใ้ ช้บณั ฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ ความ
สามารถในการทํางาน โดยเฉลี่ย
ในระดับดี
ปริ มาณงานบริ การวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสู ตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. **ระบบการจัดการศึกษา
1.1**ระบบ
การจัดระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาคตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา
1.2**การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจํา
หลักสู ตร
1.3*การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. **การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 *วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระยะเวลาการศึกษาให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 *คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า
2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวทิ ยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.3 *ปัญหาของนิสิต นักศึกษาแรกเข้ า
2.3.1 นิสิต นักศึกษา ขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอ ร์ พ้นื ฐานและความรู ้ในด้าน
ภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการเรี ยนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
2.3.2 นิสิต นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเมื่อเข้ามาเรี ยนในระดับอุดมศึกษา
2.4 **กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนิสิต นักศึกษา
2.4.1 จัดหลักสู ตรอบรมเสริ มทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาอังกฤษให้
นิสิต นักศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา
2.4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กบั นิสิต นักศึกษา เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยได้พร้อมจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึ กษา ดูแลและให้คาํ แนะนําปรึ กษาให้กบั
นิสิต
นักศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ
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2.5**แผนการรับนิสิต นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปี การศึกษา ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 รวม จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา
2555
60
60 คาดว่าจะมีผจู ้ บการศึกษาตลอด
2556
60 60
120 หลักสู ตร ปี ละ60 คน เริ่ มจบการศึกษา
2557
60 60 60
180 ปี 2558
2558
60 60 60 60 240
2559
60 60 60 60 240
หมายเหตุ จํานวนนิสิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง และหากจํานวนนิสิตเพิ่มขึ้น อาจมีการเพิ่มจํานวน
คณาจารย์ประจําสาขา
2.6**งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
ปี งบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2555
2556
2557
2558
2559
ค่าบํารุ งการศึกษา 1,526,000.00 1,869,000.00 2,212,000.00 2,279,000.00 2,262,100.00
ค่าลงทะเบียน
144,000.00 288,000.00 432,000.00 1,152,000.00 1,152,000.00
เงินอุดหนุนจาก
130,000.00 143,000.00 156,000.00 169,000.00 185,900.00
รัฐบาล
รวมรายรับ
1,800,000.00 2,300,000.00 2,800,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
ปี งบประมาณ
หมวดเงิน
2555
2556
2557
2558
2559
1. งบดําเนินการ
1.1 ค่าใช้จ่าย
300,000.00 350,000.00 400,000.00 450,000.00 450,000.00
บุคลากร
1.2 ค่าใช้จ่าย
500,000.00 600,000.00 700,000.00 900,000.00 900,000.00
ดําเนินงาน
1.3 ทุนการศึกษา
50,000.00
75,000.00
90,000.00 140,000.00 140,000.00
1.4 รายจ่าย
25,000.00
50,000.00
75,000.00 115,000.00 115,000.00
ระดับมหาวิทยาลัย
รวม (1)
875,000.00 1,075,000.00 1,265,000.00 1,605,000.00 1,605,000.00
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หมวดเงิน
2. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
รวม (2)
รวม (1) + (2)
จํานวนนิสิต
นักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นิสิต นักศึกษา

2555

2556

ปี งบประมาณ
2557

2558

2559

925,000.00 1,225,000.00 1,535,000.00 1,995,000.00 1,995,000.00
925,000.00 1,225,000.00 1,535,000.00 1,995,000.00 1,995,000.00
1,800,000.00 2,300,000.00 2,800,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00
60
120
180
240
240
30,000.00

19,166.67

15,555.56

15,000.00

15,000.00

2.7 **ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8 **การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
นิสิต นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสู ตร
นี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็ นไปตามข้อบังคับที่ มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการ
เทียบโอน 2 รู ปแบบ คือ
2.8.1 การเทียบโอนผลการเรี ยน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของ
รายวิชาใน
ระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใช้นบั เป็ นส่ วน
หนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.8.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า
การขอ
เทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบและ/หรื อการศึกษาตามอัธยาศัย
ของนิสิต นักศึกษา เพื่อนับเป็ นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสู ตรการศึกษาในมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ
ระเบียบว่าด้วยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การศึกษาขั้นปริ ญญาบัณฑิต พ .ศ.
2550
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3**หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 135 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร แบ่งเป็ นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาํ หนดไว้ใ
นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
1) ** หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
9
หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.4) กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
หน่วยกิต
2) **หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ ยกว่า
99
หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
45
หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาวิชาเฉพาะด้าน
54
หน่วยกิต
2.2.1) วิชาบังคับ
33
หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
18
หน่วยกิต
2.2.3) วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3
หน่วยกิต
3) ** หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) ** หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและการสื บค้น
สารสนเทศ
2001102
2001103

30
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)

Thai for Communication and Information Retrieval
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
Neighboring Language and Culture

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior Development
2002102 สุ นทรี ยนิยม
Aesthetic Appreciation
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก
Thai and Global Society
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
Natural Resources and Environments

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
Integrated Information Technology

9 หน่วยกิต
3(2-2-5)

3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2) ** หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่า
101
2.1) ** วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
45
3000201 สถิติธุรกิจ
Business Statistics
3000202 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 1
Business Communication in English 1
3000203 ภาษาอังกฤษธุ รกิจ 2
Business Communication in English 2
3000204 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจและการภาษี
อากร
Business Laws and Taxation
3001100 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3002100 หลักการจัดการ
Principles of Management
3003400 การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ
Production and Operation Management
3005101 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ในงานธุ รกิจ
Application Software in Business
3061102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics 1
3061103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics 1
3061301 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
Business Quantitative Analysis
3011100 หลักการบัญชีเบื้องต้น
Introduction to Accounting Principles
3011203 การเงินธุ รกิจ
Business Finance

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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3011315 การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

3(2-2-5)

2.2) *วิชาเฉพาะด้ าน ไม่ น้อยกว่า
56
2.2.1)*วิชาบังคับ
33
3005102 ระบบฐานข้อมูล
Database System
3005103 แนวคิดระบบปฏิบตั ิการ
Operating System Concept
3005104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Principle of Computer Programming
3005201 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเบื้องต้นและการออกแบบเว็บ
Introduction to Computer Graphic and Web Design
3005202 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ท่ ึม
Data Structure and Algorithm
3005203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
3005204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3005301 การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network
3005302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design
3005303 โครงงานทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1
Business Computer Career Project 1

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(2-2-5)

3005401 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
English for Business Computer Career

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.2.2) **วิชาเลือก
ไม่ น้อยกว่า
3005304 ระบบจัดการฐานข้อมูล
Database Management System
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หน่ วยกิต
3(2-2-5)

3005305 หลักการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
Introduction to Human-Computer Interaction

3(2-2-5)

3005306 การโปรแกรมบนเว็บแบบไดนามิค
Dynamic Web Programming

3(2-2-5)

3005307 การพัฒนาระบบการฝึ กอบรมผ่านเว็บ
Web-Based Training Development

3(2-2-5)

3005308 คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และงาน
โฆษณา
Computer for Publishing Design and Advertising

3(2-2-5)

3005309 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
2D Animation Creation

3(2-2-5)

3005310 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3D Animation Creation

3(2-2-5)

3005311 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติข้ นั สู ง
Advance 3D Animation Creation

3(2-2-5)

3005312 การจัดการธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business Management

3(3-0-6)

3005313 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
Office Automation System

3(2-2-5)

3005314 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจด้านธุ รกิจ
Business Decision Support Systems

3(3-0-6)

3005315 การวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม 3(2-2-5)
สําเร็ จรู ป
Application Software for Research and Statistic Data
Analysis
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3005402 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming

3(2-2-5)

3005403 การผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
Multimedia Production

3(2-2-5)

3005404 กรณี ศึกษาทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Case Study in Business Computer

3(3-0-6)

3005405 โครงงานทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2
Business Computer Career Project

3(2-2-5)

2.2.4) ** กลุ่มฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ/สหกิจศึกษา
3
3005404 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
Professional Internship in Business Computer

หน่วยกิต
3(0-300-0)

3) **หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระ ยา
โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ย นมาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรของสาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจจัดแผนการเรียนรายภาคในระบบทวิภาค ดังนี้
แผนการเรียนหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
รหัสวิชา

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 1 วิชา
วิชาบังคับ

3005102

-

ระบบฐานข้อมูล

รวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 5 วิชา
วิชาบังคับ
3005201
- คอมพิวเตอร์กราฟิ กเบื้องต้น
และการออกแบบเว็บ
3005202

-

โครงสร้างข้อมูล
รวม

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
15
วิชาศึกษาทัว่ ไป 5 วิชา
3
วิชาบังคับ
3 3005103
- แนวคิด
ระบบปฏิบตั ิการ
3 3005104
- หลักการเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
21
รวม

นก.
15
6
3
3
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
15
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 5 วิชา 15
6
6
วิชาบังคับ
3 3005204
- การโปรแกรม
3
คอมพิวเตอร์
3
21

3005203

-

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
รวม

3
21

20
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา

3005301

3005302

รหัสวิชา
3005401

พืน้ ฐานวิชาชีพ 3 วิชา
วิชาบังคับ
- การสื่ อสารข้อมูลและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
-

การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ
วิชาเลือก 2 วิชา
รวม

นก.
6
6
3

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

นก.
6
3
3

3

พืน้ ฐานวิชาชีพ 3 วิชา
วิชาบังคับ
- โครงงานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
วิชาเลือก

6
18

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

3
18

3005303

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาบังคับ
- ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
นก. รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3 3005406 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

6
3
12

รวม

6

นก.
3

3
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3.1.5**คาอธิบายรายวิชา
1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior Development
หลักความเข้าใจชีวติ การเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ ีสุขภาพ
กายและสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์ การพัฒนาค วามฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา การ
บริ หารจัดการตนเอง การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การพัฒนาภาวะผูน้ าํ การพัฒนาความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดําเนินชีวติ
2001101 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสารและการสื บค้ นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ
สรุ ปความ วิเคราะห์ ตีความ การพูด และการเขียนในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อการส่ งสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
2001102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เข้าใจ ตีความ บทฟังและบทอ่านที่พบเห็นในชีวติ ประจําวัน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ภาษาพูดและภาษาเขียนได้เหมาะสมกับบริ บทและวัฒนธรรม นําเสนอข้อมูลเป็ น
ภาษาอังกฤษทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ฝึ กกลยุทธ์ดา้ นกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียน
เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพในการสื่ อสารและการแสวงหาข้อมูล มีเจตคติที่ต่อการเรี ยนใช้ภาษาเพื่อการ
อยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมีความสุ ข
2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ นบ้ าน
3(3-0-6)
Neighboring Language and Culture
ลักษณะและความเป็ นมาของภาษาเพื่อนบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ละภาษา
การออกเสี ยง การเขียนพยัญชนะและสระ พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน
โดยเน้นที่ทกั ษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน
2002102 สุ นทรียนิยม
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ในแง่
ของต้นกําเนิด พัฒนาการ วิธีการรับรู ้และประสบการณ์ทางสุ นทรี ยภาพ ในระดับรําลึก ระดับ
ความคุน้ เคยและระดับความซาบซึ้ ง
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2003101 สั งคมไทยและสั งคมโลก
3(3-0-6)
Thai and Global Society
พลวัตสังคมในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองยุคโลกาภิวตั น์
โดยศึกษา สาเหตุ สถานการณ์ และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก การจัดการสังคมโดย
ดําเนินชีวติ ยึดหลักความพอเพียง เพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างรู ้เท่าทันโลก
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environments
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โครงการและกิจกรร มที่ใช้วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี มาตรการต่างๆ ปั ญหาและสถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมใน
ปั จจุบนั การมีส่วนร่ วมและวิถีชีวติ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อม
4004101 วิทยาศาสตร์ เพือ่ คุณภาพชี วติ
3(2-2-5)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ ในการสื่ อสารและการอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่น การดูแลรักษาสุ ขภาพ กิจกรรมทักษะการเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุ งคุณภาพชีวติ ผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
4004102 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ข่าวสาร ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสิ นใจ กําหนดการเชิงเส้น และคณิ ตศาสตร์
พื้นฐานสําหรับชีวติ ประจําวัน
4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
3(2-2-5)
Integrated Information Technology
บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

23
3000201 สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสถิติและการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ จริ ยธรรมในการเก็บสถิติ
ข้อมูล การเก็บรวบรวมและการนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ มและการแจก
แจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ มประชากรและการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่าการทดสอบ
สมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริ ก การ
วิเคราะห์ สหสัมพันธ์และการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การพยากรณ์และการตัดสิ นใจทาง
ธุ รกิจ
3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business Communication in English 1
รู ปแบบการสื่ อสารที่ใช้ในเชิงธุ รกิจและในที่ทาํ งาน การใช้คาํ ศัพท์และหลักการใช้
คําพูดในเชิงธุ รกิจ คําศัพท์ทางธุ รกิจต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร คําศัพท์ในกลุ่มของตําแหน่งงานและ
หน้าที่การทํางานต่างๆ รู ปแบบการสนทนาทางโทรศัพท์ การเลื่อนตําแหน่งงาน รู ปแบบการติดต่อ
ประสานงานต่างๆ ในที่ทาํ งาน การฝากข้อความ การบันทึกข้อความสั้น ประกาศต่างๆ การเขียน
จดหมายขอราคาสิ นค้า ใบเสนอราคาและการสั่งซื้ อสิ นค้า รวมถึงรายละเอียดและกระบวนการ
สมัครงานในตําแหน่งต่าง ๆ
3000203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business Communication in English 2
รู ปแบบการสื่ อสารทางธุ รกิจโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาสากลทัว่ โลกในการทําการค้าใน
ประเทศและระหว่างประเทศที่มีความหลากหลายในแต่ละสายงาน การนําเข้า -ส่ งออก การพาณิ ชย์
นาวี ธุ รกิจธนาคาร ธุ รกิจโรงแรม โดยจะศึกษาถึงวิธีการสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ การเขียนรายงาน
การนําเสนอรายละเอียดตัวสิ นค้า เครื่ องมือต่างๆ และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการดําเนินธุ รกิจ
อินเทอร์เน็ตระบบมาตรฐาน ISO การเขียนจดหมายตอบรับทางธุ รกิจ การเขียนจดหมายแสดงความ
ไม่พอใจ
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3000204 กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจและการภาษีอากร
3(2-2-5)
Business Laws and Taxation
หลักกฎหมายทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุ รกิจ ได้แก่ รู ปแบบองค์กรธุ รกิจตาม
กฎหมายไทย ลักษณะกฎหมายและการชําระบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุ รกิจ
หลักกฎหมายซื้ อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ กูย้ มื คํ้าประกัน จํา นอง จํานํา ตัว๋ เงิน รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับ
ตราสารทางการเงิน ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ หลักการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี
โรงเรื อน ภาษีบาํ รุ งท้องที่และภาษีป้าย ความรั บผิดชอบและคุณธรรมของบุคคลและองค์กรธุ รกิจ
ในการเสี ยภาษี
3001100 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย ความสําคัญของการตลาด ประเภทของตลาด แนวความคิดทางการตลาด
ระบบการตลาด สิ่ งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ระบบสารสนเทศทางการตลาด ส่ วน
ประสมทางการตลาด และคุณธรรมจริ ยธรรมของนักการตลาด
3002100 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ลักษณะทางการจัดการ วิวฒั นาการของแนวความคิดและทฤษฎีในการบริ หาร
สภาพแวดล้อมทางการจัดการและหน้าที่ทางการจัดการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การนําและ
การควบคุม โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ดงั กล่าว แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สําหรับผูบ้ ริ หารตามสายงาน คุณธรรมของผูบ้ ริ หาร ธรรมาภิบาล รวมทั้งจริ ยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของผูบ้ ริ หาร
3003400 การจัดการเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดการวางแผนและการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการ บริ หารเชิง
กลยุทธ์กบั การบริ หารเชิงยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการบริ หารเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การดําเนินการ
การควบคุมและการประเมินผล การกําหนดทิศทางขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
เป้ าหมายขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การวิเคราะห์สภาพ
ตลาดและสภาพการแข่งขัน กลยุทธ์รวมของธุ รกิจ การศึกษาเครื่ องมือ เทคนิคต่างๆ ในการสร้าง
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน หลักการบริ หารคุณภาพ ระบบบริ หารคุณภาพ องค์กรใฝ่ เรี ยนรู ้ การ
จัดการความรู ้ การบริ หารการเปลี่ยนแปลง บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Production and Operation Management
การวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมการผลิตสิ นค้าและบริ การ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการดําเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานและการผลิต การ
จัดการคุณภาพ การบริ หารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสิ นค้าคงคลัง การวางแผนกําลังการ
ผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นนํ้าจนถึง
อุตสาหกรรมปลายนํ้า เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างยัง่ ยืน
3006102 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics 1
พฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ เช่น
พฤติกรรมส่ วนร่ วมของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับ
เงินเฟ้ อ เงินฝื ด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3006103 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
พฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ เช่น
พฤติกรรมส่ วนร่ วมของการบริ โภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทํางาน ระดับ
เงินเฟ้ อ เงินฝื ด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Accounting Principles
หลักบัญชีคู่ การวิเค ราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุด
บัญชีแยกประเภท กระดาษทําการ จัดทํางบทดลอง การปรับปรุ งและปิ ดบัญชี การทํางบการเงิน
ของกิจการให้บริ การและกิจการซื้ อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรมขนาดย่อม หลักคุณธรรมใน
การทําบัญชี
3011203 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ ายการเงินในธุ รกิจ ตลอดจนเป้ าหมายและ
ความสําคัญของการเงินธุ รกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายใน
ธุ รกิจ การจัดหาเงินทุ นมาเพื่อใช้ในการดําเนินการของธุ รกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่ ม
ลงทุนกิจการ การขายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปั นผล
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3011315 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3(2-2-5)
Managerial Accounting
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3011100 หลักการบัญชีเบือ้ งต้ น
บทบาทของการบัญชีบริ หาร การบัญชีตน้ ทุ น ต้นทุนมาตรฐาน การคิดต้นทุนตา ม
กิจกรรม การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุน่ การวิเคราะห์ตน้ ทุนปริ มาณ -กําไร การบัญชีตาม
ความรับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามส่ วนงาน การกําหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชี
เพื่อการจัดการ
3005101 การประยุกต์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Application Software in Business
คําสั่งและวิธีการใช้ระบบปฏิบตั ิการโปรแกรมต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ และกา ร
ใช้งานโปรแกรมประกอบด้วย โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการ
นําเสนองาน และการฝึ กปฏิบตั ิ
3006301 การวิเคราะห์ เชิ งปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Quantitative Analysis
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3000201 สถิติธุรกิจ
กระบวนการตัดสิ นใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิ ตศาสตร์เชิงปริ มาณ
เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ ได้ แก่ ความน่าจะเป็ น แผนภู มิกิ่งก้านต้นไม้เพื่อการตัดสิ นใจ
(Decision Trees) ตัวแบบเชิงสิ นค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear
Programming) เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของ
มาร์กอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจําลอง
เหตุการณ์ (Simulation)
3005102 ระบบฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database System
แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล และสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศทางธุ รกิจ การศึกษา
ความต้องการในการจัดการสารสนเทศทางธุ รกิจ ความรู ้พ้นื ฐานทางด้านการออกแบบการจัดการ
ข้อมูลในองค์กรธุ รกิจโดยใช้แบบจําลองข้อมูลเชิงแนวคิด องค์ป ระกอบของแบบจําลองข้อมูลเชิง
แนวคิด สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมู ล โมเดลของฐานข้อมูลรู ปแบบ ต่าง ๆ กระบวนการแปลง
แบบจําลองเชิงแนวคิดให้เป็ นแบบจําลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการนอร์ มลั ไลซ์เซชัน่
และการพัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หน้าที่ของผูบ้ ริ หารฐานข้อมูล
คุณภาพของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล
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3005103 แนวคิดระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating System Concept
แนวคิดของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ หน้าที่และเป้ าหมายของระบบปฏิบตั ิการ
องค์ประกอบของระบบปฏิบตั ิการ การ จัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจํา การจัดการหน่วย
ประมวลผล การจัดการอุปกรณ์ การทํางานทีละโปรแกรม การทํางานหลายโปรแกรม การ
จัดลําดับงานและการจัดสรรทรัพยากร แนวคิดระบบปฏิบตั ิการแบบใหม่ และการประยุกต์ใช้
ระบบปฏิบตั ิการ
3005104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) 3 (2-2-5)
Principle of Computer Programming
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วงจรการพัฒนาโปรแกรม
ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม ประเภทของข้อมูล ตัวแปร ตัวแปรแบบค่าคงที่ นิพจน์ ตัวกระทําการ
โครงสร้างหลักและไวยากรณ์ของภาษา รู ปแบบคําสั่งในการควบคุมการทํางาน การเขียนโปรแกรม
แบบเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบวนซํ้า อาร์ เรย์ ฟังก์ชนั อินพุทและเอาท์พุทอย่างง่าย ทักษะ
ในการออกแบบขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน ทักษะในการแก้ปัญหาของโปรแกรม หลักการเขียน
โปรแกรมที่ดี และการจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม
3005201 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเบือ้ งต้ นและการออกแบบเว็บ
3(2-2-5)
Introduction to computer graphics and web design
ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิ ก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิ ก การเลือกใช้สี
และตัวอักษร กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบเว็บเพจ การออกแบบระบบนําทางภายใน
เว็บไซต์ รวม ถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น โดยเน้นการใช้งานซอฟต์แวร์ ดา้ นกราฟิ กในการ
สร้างสรรค์งาน ตลอดจนการเผยแพร่ ขอ้ มูลไปยังกลุ่มเป้ าหมายในรู ปแบบต่างๆและสามารถผลิต
ชิ้นงานได้จริ ง
3005202 โครงสร้ างข้ อมูล และอัลกอริทมึ่
3(3-0-6)
Data Structure
ตัวแปรและโครงสร้างของตัวแปรในภาษาคอมพิวเตอร์ การจัดสรรพื้นที่ใน
หน่วยความจํา การประเมินผลอัลกอริ ท่ ึ มในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา โครงสร้างแบบสแตก คิว ลิสต์
อาร์ เรย์ ทรี เซ็ต และกราฟอัลกอริ ทึมสําหรับการจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูล เช่น การ
ค้นหา การจัดเรี ยงลําดับและแฮชชิ่ง อัลกอรึ ท่ ึ มของการเรี ยกตัวเอง
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3005203 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
Management Information System

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

แนวคิดเบื้องต้นของการจัดการและความสําคัญของระบบสารสนเทศในองค์การ การ
นําวิธีเชิงระบบมาใช้เพื่อการจัดการข้อมูลและสารสนเทศในองค์การ
การบริ หารการตัดสิ นใจ
ประเภทต่าง ๆ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และการสื่ อสารข้อมูล ความรู ้พ้นื ฐาน
เกี่ยวกับฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารกับสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศ การ
จัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารและ
จริ ยธรรมในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3005204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)3 (2-2-5)
Computer Programming
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3005104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศึกษาโครงสร้างขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การออกแบบการเขียนโป รแกรม
แบบเหตุการณ์ (Even Driven) การสร้างโปรแกรมติดต่อกับผูใ้ ช้แบบกราฟิ ก (GUI) การใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบนั ในการพัฒนาโปรแกรมแบบเหตุการณ์ (Even Driven ) โปรแกรม
ย่อยและฟังก์ชนั ต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมแบบอาร์ เรย์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุ รกิจ
ด้วยเครื่ องมือในการพัฒนาโปรแกรม การติดต่อฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลจาก
ระบบฐานข้อมูล การแก้ไขปั ญหาของโปรแกรม
3005301 การสื่ อการข้ อมูลและเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) 3 (2-2-5)
Data Communication and Computer Network
ความหมายของการสื่ อสารข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โทโพโ ลยี (Topology)
ของระบบเครื อข่าย ตัวกลางหรื อสื่ อที่ใช้ในการส่ งข้อมูล อุปกรณ์ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ กฏ
และข้อกําหนดของโพโทคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP Protocal) โพโทคอลค้นหาเส้นทาง ระบบรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
3005302 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5) 3 (2-2-5)
Information System Analysis and Design
วงจรการพัฒนาระบบต่าง ๆ เช่น แบบนํ้าตก การทําต้นแบบ แบบก้นหอย เป็ นต้น การ
วางแผน วิเคราะห์และการออกแบบ การทดสอบ การพัฒนาและการบํารุ งรักษา เครื่ องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบ การทําเอกสาร การออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ การออกแบบเอกสารรายงาน
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3005303 โครงงานทางวิชาชี พคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1
3(2-2-5) 3 (2-2-5)
Business Computer Career Project 1
นิสิต นักศึกษา ต้องจัดทําโคร งงานทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
ที่ได้รับการ
อนุมตั ิจาก คณะกรรมการที่แต่งตั้ งขึ้นโดยหัวหน้าสาขาวิชา การเขียนรายงานเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของโครงงาน การกําหนดขอบเขตของโครงการ การศึกษาทฤษฏีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง
3005401 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(3-0-6) 3 (3-0-6)
English for Business Computer
ทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสารสนเทศ ด้านการฟัง อ่าน เขียนและการพูด
ภาษาอังกฤษซึ่งจําเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านสารสนเทศ การเข้าใจเรื่ องราวที่อ่านเกี่ยวกับ
ความรู ้ทางสารสนเทศ การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ การอธิ บายขั้นตอน การปฏิบตั ิงาน การฝึ ก
กรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ การเขียนคําแนะนํา คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เป็ นต้น
3005304 ระบบจัดการฐานข้ อมูล
3(2-2-5) 3 (2-2-5)
Database Management System
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3005102 ระบบฐานข้ อมูล
แนวคิดการพัฒนาฐานข้อมูลด้วยระบบจัดการฐา นข้อมูล พีชคณิ ตเชิงสัมพันธ์ การ
พัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ด้วยภาษานิยามข้อมูล (DDL) ภาษาจัดการฐานข้อมูล (DML) ภาษา
ควบคุมข้อมูล (DCL) การกําหนดชนิดข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การกําหนดสิ ทธิ ในฐานข้อมูล ความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล โอเปอเรชัน่ และการทรานแซกชัน่ การควบคุมสภาวะการทํางานพร้อมกัน
3005305 หลักการออกแบบปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ และคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) 3 (2-2-5)
Introduction to Human-Computer Interaction
แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยของมนุษย์และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ โดยศึกษาปัจจัยด้านมนุษย์ วิ เคราะห์กระบวนการรับรู้ของมนุษย์ หลักการมองเห็น
หลักการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ สภาพแวดล้อมการใช้งาน แนวทางการออกแบบปฏิสัมพันธ์ของ
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ที่มีมนุษย์เป็ นศูนย์กลาง การเลือกใช้เครื่ องมือในการออกแบบ
ปฏิสัมพันธ์ การพัฒนาวิธีติดต่อปฏิสัมพันธ์ และการประเมินผลการออกแบบปฏิสัมพันธ์
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3005306 การโปรแกรมบนเว็บแบบไดนามิค
3(2-2-5) 3 (2-2-5)
Dynamic Web Programming
แนวคิดเกี่ยวกับระบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ การ
จัดทําหน้าเว็บและการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บแบบไดนามิคด้วยภาษาคอมพิ วเตอร์ การทํางานบน
เครื่ องแม่ข่าย (Web Server) และเครื่ องลูกข่าย (Web Client) การทํางานผ่านฟอร์ มและการติดต่อ
ฐานข้อมูล ภาษาสคริ ปต์ต่าง ๆ และเอ็กซ์เอ็มแอล โดยเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ การ
แก้ไขปั ญหาบนเว็บและจริ ยธรรมในการนําเสนอข้อมูลบนเว็บ
3005307 การพัฒนาระบบการฝึ กอบรมผ่านเว็บ
3(2-2-5) 3 (2-2-5)
Web -Based Training Development
แนวคิดในการจัดฝึ กอบรมบนเว็บ หลักการทฤษฎีการวางแผนการออกแบบระบบการ
ฝึ กอบรมบนเว็บ องค์ประกอบของระบบเว็บฝึ กอบรม หลักการออกแบบเว็บสําหรับฝึ กอบรม การ
ใช้เครื่ องมือสําเร็ จรู ปในการพัฒนาบทเรี ยนสําหรับฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับธุ รกิจ โดยเน้นให้
สามารถพัฒนาระบบการฝึ กอบรมผ่านเครื่ องแม่ข่าย (Server) เทคนิคในการนําเสนอเนื้อหา ระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลผูเ้ ข้าอบรม จริ ยธรรมในการนําเสนอข้อมูลผ่านสื่ อออนไลน์
3005308 คอมพิวเตอร์ เพือ่ การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และงานโฆษณา
3(2-2-5)
Computer for Publishing Design and Advertising
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3005201 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเบือ้ งต้ นและการออกแบบเว็บ
แนวคิด หลักการ กระบวนการสร้างกราฟิ กสําหรับใช้สร้างสื่ อสิ่ งพิมพ์และงาน
โฆษณาอย่างสร้างสรรค์ การกําหนดโครงร่ าง (Layout) ของสื่ อโฆษณาแต่ละประเภท ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ทางการตลาดและตอบรับกับวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยนิสิต นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานจริ ง
3005309 การสร้ างภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ
3(2-2-5)
2D Animation Creation
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับหลักการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 2 มิติ โดยปูพ้นื ฐานจากการสร้างรู ปทรงของวัตถุและสิ่ งมีชีวติ การ
กําหนดวัสดุ พื้นผิว สี และการใช้แสง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู ้ ใช้ โดยสร้างสรรค์งานด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์
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3005310 การสร้ างภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติ
3(2-2-5)
3D Animation Creation
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับหลักการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 3 มิติ โดยปูพ้นื ฐานจากการสร้างรู ปทรงของวัตถุและสิ่ งมีชีวติ การ
กําหนดวัสดุ พื้นผิว สี และการใช้แสง โดยการสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์
3005311 การสร้ างภาพเคลือ่ นไหว 3 มิติข้ นั สู ง
3 (2-2-5)
Advance 3D Animation Creation
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 3 มิติ ที่มีความซับซ้อน
ขึ้น ที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ และใช้เทคนิคชั้นสู ง โดยสร้างสรรค์งานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
3005312 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Business Management
หลักการและแนวคิด องค์ประกอบพื้นฐาน ระบบโครงสร้างพื้นฐา นของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ
ธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารและบริ การทางธุ รกิจ การวิเคราะห์และการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ น
การจัดการธุ รกิจอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตเพื่อเป็ นเครื่ อง มือในการแข่งขัน
ทางธุ รกิจ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นการสร้าง
และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็ จรู ป กฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลในการทําธุ รกรรมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3005313 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3(3-0-6) 3 (3-0-6)
Office Automation System
แนวคิดในการนําระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคมเข้ามาใช้เ ป็ นเครื่ องมือ
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิง านในสํานักงาน การประยุกต์ใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เพื่อ
การบริ หารงานสํานักงาน เทคนิคและวิธีการจัดการสํานักงาน สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี
สํานักงาน การใช้ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สาํ นักงานต่าง ๆ สํานักงานไร้กระดาษ
ระบบการติดต่อสื่ อสารภายในองค์กร การพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ
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3005314 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจด้ านธุรกิจ
3(3-0-6) 3 (3-0-6)
Business Decision Support Systems
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3005303 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
ความหมาย ปั จจัยของการตัดสิ นใจด้านธุ รกิจ การใช้ระบบสนับสนุนเพื่อตัดสิ นใจใ น
ธุ รกิจ การจัดการส่ วนต่อประสานผูใ้ ช้ การปฏิบตั ิงานและการตัดสิ นใจกลุ่ม เทคนิคการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ เทคนิคการค้นหาข้อมูลทางธุ รกิจ ระบบสนับสนุนสําหรับผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ปั ญญาประดิษฐ์และระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ กรณี ศึกษาเกี่ยว กับการใช้และการสร้างแบบจําลอง
เพื่อตัดสิ นใจทางด้านธุ รกิจ และแนวโน้มเทคโนโลยีการตัดสิ นใจ
3005315 การวิจัยและวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ป
3(2-2-5) 3 (2-2-5)
Application Software for Research and Statistic Data Analysis
แนวคิดและปรัชญาด้านการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
ความสําคัญ ของการวิจยั
กระบวนการออกแบบและขั้นตอนในการทําวิจยั การกําหนดประเด็นปั ญหาการวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศ การทบทวนวรรณกรรม การกําหนดกรอบแนวคิด ข้อสมมติฐาน เทคนิคในการ
สร้างเครื่ องมือวิจยั วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป การวิเคราะห์และการตีความข้อมูลจากการวิจยั การเขียนรายงานวิจยั
และจรรยาบรรณของนักวิจยั
3005402 การโปรแกรมเชิ งวัตถุ
3 (2-2-5)3 (2-2-5)
Object Oriented Programming
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3005204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศึกษาและ เข้าใจแนวคิดทางโปรแกรมเชิงวัตถุ อธิบายความหมายของวัตถุและ
แนะนําวิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส หลักสําคัญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เช่น Encapsulation, การถ่ายทอดคุณสมบัติ รวมถึงวิธีการเขียนโปรแกรมแบบ การนํากลับมาใช้
ใหม่ การจัดการข้อผิดพลาด การจัดเรี ยงข้อมูล ขั้นตอนวิธีการค้นหาข้อมูล และ โครงสร้างข้อมูล
แบบไดนามิค รวมถึงวิธีกาํ หนดข้อมูลในรู ปแบบต่างๆ การใช้คาํ สั่งต่างๆ การสร้างส่ วนปฏิสัมพันธ์
กับผูใ้ ช้ และการใช้คาํ สั่งเกี่ยวกับการป้ อนข้อมูลเข้า (Input) และการแสดงผลลัพธ์ขอ้ มูล (Output)
3005403 การผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Production
ความหมายของสื่ อ สื่ อมัลติมีเดีย ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ปในการออกแบบผลิตสื่ อ โดยผสมผสานสื่ อหลายชนิดทั้งข้อความ กราฟิ ก เสี ยง
ภาพเคลื่อนไหว และวิดีทศั น์ ในลักษณะ 2 มิติ หรื อ 3 มิติ
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3005404 กรณีศึกษาทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3 (3-0-6)3 (3-0-6)
Case Study in Business Computer
การวิเคราะห์ปัญหา การศึกษากรณี ตวั อย่าง จากการประกอบธุ รกิจในปั จจุบนั ศึกษา
ปั ญหา ความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการทางธุ รกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ หารระดับต่าง ๆ ขององค์กรและการประกอบธุ รกิจประเภทต่าง ๆ
3005405 โครงงานทางวิชาชี พคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2
3(2-2-5)
Business Computer Career Project 2
จัดทําโครงการทางคอมพิวเตอร์ ที่มีความต่อเนื่องจากโครงงานทางวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 1 โดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยหัวหน้าสาขาวิชา และ
เขียนรายงานเพื่อแสดงถึงผลการทํางานของโครงการ รวมถึงการสรุ ปผลที่ได้จากการจัดทํา
โครงการ โดยมีการนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและหน้าชุมนุมชน
3005406 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิชาชี พทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
5(0-600-0)
Professional Internship in Business Computer
การฝึ กปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ธุรกิจทั้ง ภายใต้การควบคุม
ของอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมกับหน่วยงานภายนอก โดยต้องผ่านการประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
และอาจารย์ที่ปรึ กษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและสอ ดคล้องกับ TRENDS MODEL การเขียน
บัณฑิตนิพนธ์จากการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และการนําเสนอผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพต่อ
หน้าชุมนุมชน
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี เป็ นรายวิชาที่นิสิตสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาที่สาขาวิชาต่างๆใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปิ ดให้นิสิตจากต่างสาขาวิชาสามารถเลือกเรี ยนได้อย่างเสรี
โดยเรี ยนตามเนื้อหาวิชาที่กาํ หนดไว้ในคําอธิ บายรายวิชาของวิชานั้นๆ ที่นิสิตนักศึกษาได้เลือก
จํานวน 6 หน่วยกิต
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4) **หมวดวิชาโท
นิสิต นักศึกษา หลักสู ตร / สาขาวิชาอื่น ที่ประสงค์เลือกเรี ยนวิชาโท สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ธุ รกิจจะต้องเลือกเรี ยนในรายวิชาโทของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจที่ไม่ซ้ าํ ซ้อน หรื อ ปรากฏอยูใ่ น
หลักสู ตรของนิสิต นักศึกษานั้น
นิสิต นักศึกษา ที่เรี ยนหลักสู ตร บริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ถ้ามีความ
ประสงค์จะเรี ยนกลุ่มวิชาโท ในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เปิ ดสอนในคณะวิทยาการจัดการ หรื อคณะอื่นๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาโทในสาขาวิชาที่ประสงค์
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต และไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่มีอยูใ่ นหลักสู ตร บริ หารธุ รกิจ ส าขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ต้องแจ้งให้ทางสาขาวิชาและภาควิชาทราบก่อนจะเริ่ มเรี ยน
ในชั้นปี ที่ 3 และต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาที่นิสิตเลือกเรี ยนวิชาโทด้วย รายวิชาที่เลือก
เรี ยนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของหลักสู ตรวิชาโทของสาขาวิชาที่นิสิต นักศึกษาเลือก
3005102
3005104
3005201

3005203
3005302
3005309

ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database System
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Principle of Computer Programming
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเบื้องต้นและการออกแบบเว็บ 3(2-2-5)
Introduction to Computer Graphic and Web
Design
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Analysis and Design
การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3(2-2-5)
2D Animation Creation
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5. ชื่ อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบ
หลักสู ตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
5.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ลาดับ
ที่
1

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1021-01425-00-2

ตาแหน่ ง
ชื่อ-นามสกุล
ทางวิชาการ
อาจารย์
ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ใจเย็น

2

3-1001-00708-73-4

อาจารย์

นางสาวอารยา แสงมหาชัย

3

3-3017-00080-28-0

อาจารย์

นายพิทกั ษ์พงษ์ คมพุดซา

4

3-1021-01339-11-4

อาจารย์

นายสรสิ นธุ์ ฉายสิ นสอน

5

3-7599-00287-06-0

อาจารย์

นางพรรณา พูนพิน

6

5-1002-00225-40-5

อาจารย์

นางสาววิชุณี สารสุวรรณ

คุณวุฒิการศึกษา
ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยีราชมงคล
กรุ งเทพ, 2547
บธ.ม (บริ หารธุรกิจ),Australian Catholic University ,
2552
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ), สถาบันราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา, 2538
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551
วท .บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ), สถาบันราช ภัฏ
นครราชสี มา, 2545
บธ.ม. (การตลาด) , ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2548
ศศ.บ. (การตลาด), สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
, 2540
คอ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539
กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา), ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ,
2529
ประกาศนียบัตร(นักเขียนโปรแกรมชั้นต้น),
ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ แห่ งชาติ
ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์), ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552
ศษ.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา ) (เกียรตินิยม) , ม.ราชมงคล
ธัญบุรี, 2548

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ก
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5.2 อาจารย์ ประจา
ลาดับ
ที่
1

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1005-00246-614

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นายปรเมสฐ์ บุญศรี

2

3-8001-00403-66-0

รองศาสตราจารย์

นางสุนนั ทา เลาหนันทน์

คุณวุฒิการศึกษา
ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ),
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2552.
วท.ม. ( เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ),
ม.เกษตรศาสตร์, 2533.
ค.บ., ( เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ) เกียรตินิยม,
ม.รามคําแหง, 2524.
Ph.D. (การจัดการและการวางแผน), The
University of Alabama, U.S.A., 2526.
M.S.in Ed. (การบริ หาร), Southern Illinois
University, U.S.A., 2522.
กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดี ), มศว.ประสาน
มิตร, 2521.
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส), เกียรตินิยม,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515.
Cert. Concept Towards Modernization,
IATSS Forum, Japan, 2532.

3

3-1018-01030-701

รองศาสตราจารย์

นางเอื้อมพร เธียรหิ รัญ

DMS. (Management Sciences),
Technologicial University of the
Philippines, Philippines, 2546.
กศ.ม. (แนะแนว), ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2523.
กศ.บ. (ชีววิทยา), ม.ศรี นคริ นทรวิโรฒ
มหาสารคาม, 2513.

4

3-1898-00007-591

รองศาสตราจารย์

นางปรี ยานุช กิจรุ่ งโรจน์เจริ ญ บช.ม. (บัญชีตน้ ทุน), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2528.

5

3-1022-00778-175

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายกัมพล เชื้อแถว

บช.บ. ( บัญชีการเงิน), ม.หอการค้าไทย,
2524.
Ph.D. ( Economics), University Utara
Malaysia, Malaysia, 2551.
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ), ม.เกริ ก, 2536.
ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา),
ม.รามคําแหง, 2526.
ค.บ. (เศรษฐศาสตร์ ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช,
2540.
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ลาดับ
ที่
6

เลขประจาตัว
ประชาชน
4-1599-00002-336

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

7

3-1019-00124-380

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

8

3-1024-00281-371

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

9

3-1014-00943-314

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

10

3-1021-01320-81-2

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

11

3-1011-00231-114

อาจารย์

12

5-3505-90011-187

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นางสุพรรณี จองวิวฒั สกุล

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ) ม.ธรรมศาสตร์ , 2548.
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด) (เกียรตินิยม
อันดับ 2), 2535.
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2520.

นางสาวชริ นพร กุลดิลกรัตน์ บธ.ม. (การบริ หารการตลาด),
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2534.
บธ.บ. (การตลาด), ม.รามคําแหง, 2520.
นางสาวนฤมล สุ่นสวัสดิ์
บธ.ม. (การจัดการและการบริ หารองค์การ),
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2545
M.P.S.( Educational Management) , The
University of the Philippines, Los Banos,
Philippines,2529
กศ.บ.(ภูมิศาสตร์ -อังกฤษ) (เกียรตินิยม),
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทวิโรฒปทุมวัน, 2522
นางระวีพนั ธ์ สะอาดเอี่ยม
บธ.ม. (การเงิน), ม.ศรี ปทุม, 2543
บช.บ.(การบัญชี ),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2525
นางนงนุช อุณอนันต์
บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป),
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
บธ.บ. (การจัดการทัว่ ไป),
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
นางสาวณุศณี มีแก้วกุญชร
Ph.D. (Business Administration) (Finance),
The University of Texas at Arlington, USA,
2532.
พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) (เกียรตินิยม),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2538.
บธ.บ. (บริ หารธุรกิจ) (เกียรตินิยม),
ม.เกษตรศาสตร์ , 2535.
นายธีระวัฒน์ มิ่งขวัญ
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร),
ม.เกษตรศาสตร์ , 2532.
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ ), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช,
2543.

13

3-1002-02517-539

อาจารย์

นางสาวสุภาพร
ปริ ญญาเศรษฐกุล

ค.บ. (เกษตรศาสตร์ ), ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ,
2525.
วุฒิการศึกษาหลังปริ ญญาโทมุ่งสุ่ ความเป็ น
ผูน้ าํ ทางการศึกษา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2549.
บธ.ม. (การตลาด), ม.ศรี ปทุม, 2542.

38
ลาดับ
ที่

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.บ. (การตลาด), ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 2537.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู,มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา,2550

14

3-1015-00158-228

อาจารย์

นายอรรถวิทย์
เฉลียวเกรี ยงไกร

15

3-1022-0053-563-9

อาจารย์

นางสาวเดือนเด่น วสุนนั ต์

16

3-1022-00174-23-7

อาจารย์

นางสาวภัทิรา มาศมาลัย

17

3-7701-00243-98-1

อาจารย์

นายอุกฤต คูหพันธ์

18

3-1012-0746-83-7

อาจารย์

นางนิตยา มณี วงศ์

19

3-3601-00400-18-5

อาจารย์

นางสาวธีร์วรา บวชชัยภูมิ

20

3-1014-01278-40-3

อาจารย์

นางเกษรา โพธิ์เย็น

21

3-1009-03466-27-2
.

อาจารย์

นางสาวอาภา วรรณฉวี

22

3-1012-01127-81-8

อาจารย์

นายธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

ศ.ม. ( เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2545.
ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ),
ม.หอการค้าไทย, 2539.
บธ.ม. (การบริ หารการตลาด),ม.สยาม, 2540.
ศศ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว),
ม.สยาม, 2537.
M.B.A. (Finance & International Business),
St. Thomas University, U.S.A., 2540.
วท.บ. (สถิติ), ม.ศรี นคริ นทร์ฯ, 2537.
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ), ม.ธรรมศาสตร์ , 2548.
บช.บ. (การบัญชี ), ม.ธรรมศาสตร์ , 2544.
M.B.A. (Logistics Management), Royal
Melbourne Institute of Technology,
Australia, 2541.
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มศว.ปทุมวัน, 2532.
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), ม.รามคําแหง,
2552.
บธ.บ. อุตสาหกรรมการบริ การ (การขนส่ ง),
ม.รามคําแหง, 2553.
ศศ.บ. การบริ หารงานทัว่ ไป (การบริ หารงาน
ทัว่ ไป), ม.ราชภัฏราชนคริ นทร์ , 2543.
บธ.ม. (การบริ หารธุรกิจ), ม.เชียงใหม่, 2550.
ศศ.บ. (การจัดการทัว่ ไป), วิทยาลัยครู สวน
ดุสิต, 2537.
พบ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์), สถาบัน
บัณฑิตพัฒน บริ หารศาสตร์ , 2539.
ศศ.บ. (การบริ หารรัฐกิจ), ม.รามคําแหง,
2525
บธ.ม. (การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ), ม.ธรรมศาสตร์ , 2548
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้ าอุตสาหกรรม),
เกียรตินิยม, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2542.

39
ลาดับ
ที่
23

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-7109-00115-37-6

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

24

3-1021-00774-25-9

อาจารย์

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวรัชนก ปัญญา
สุพฒั น์
นายณัฐพนธ์ เกษสาคร

คุณวุฒิการศึกษา
บธ.ม.(การประกอบการ), ม.ศิลปากร, 2554
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา),
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548
บธ.ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง , 2552
วท.บ( ฟิ สิ กส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2546

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ข
5.3 อาจารย์พเิ ศษ
ลาดับ
ที่

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

1

อาจารย์

นางสาวสุชิรา มีอาษา

วท.ม (การศึกษาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2552.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู ),ม.ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา, 2550.
วท.บ(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ), เกียรตินิยมอันดับ 1
ม.ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา, 2549.

2

อาจารย์

นางสาวอภิชญา เธียรวรกิจ

3.

อาจารย์

นายณงค์ วุฒิกวินทิพย์

4

อาจารย์

นางสาวยุวดี แซ่เอีย

บธ.ม. (การจัดการ), ม.เกษตรศาสตร์, 2550.
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2548.
ค.อ.ม(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ), ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2544.
บ.ธ.บ(การบริ หารทัว่ ไป), ม.รามคําแหง, 2535.
คอ.ม (สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2553.
วท.บ(วิทยาการคอมพิวเตอร์ ) นานาชาติ, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2549.

หมายเหตุ : ประวัติ ภาระงานและผลงานทางวิชาการ ดูที่ภาคผนวก ค
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6.**องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณั ฑิต มีความต้องการให้บณั ฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนั้นในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชี
พทาง
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจซึ่ งจะจัดอยูใ่ นกลุ่มวิชากลุ่มฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ของประสบการณ์ภาคสนาม
6.1**มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดงั นี้
6.1.1**ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถ านประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจหลักการ
ความจําเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
6.1.2**บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาในการทํางานจริ งได้อย่างเหมาะสม
6.1.3**มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
6.1.4**มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒ นธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้
6.1.5**มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
6.1**ช่ วงเวลา
ภาคเรี ยนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4 หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสู ตร
6.2 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาและออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพใน ภาคเรี ยนที่ 2 ของ ชั้น
ปี ที่ 4 หรื ออยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสู ตร
7. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ในการทําโครงงานหรื อวิจยั ในหลักสู ตรนี้มีอยูใ่ นรายวิชาโครงงานทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ธุ รกิจ
1 ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะทางคอมพิวเตอร์ และระบบธุ รกิจ ใน
ระดับบุคคลและมีรายงานที่ตอ้ งนําส่ งตามรู ปแบบและระยะเวลาที่หลักสู ตรกําหนด อย่างเคร่ งครัด
7.1 คาอธิบายโดยย่อ
มุ่งเน้นความรู ้และการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางคอมพิวเตอร์ และระบบธุ รกิจ
7.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถบูรณาการความรู ้และสามารถทํางานอย่างเป็ นระบบ
7.3 ช่ วงเวลา
ภาคเรี ยนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 3
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7.4 จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
7.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ
ปรึ กษาเพื่อดําเนินงานจัดทํา
โครงงาน อีกทั้งมีตวั อย่างโครงงานและงานวิจยั ให้ศึกษา
7.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการจัดทําโครงงานที่นาํ เสนอต่อคณะกรรมการสาขา
โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาและ
นําเสนอผลงานต่อที่ชุมนุมชน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต นักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม
1. ส่ งเสริ มและสอดแทรกด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและมีจรรยาบรรณ
ซื่ อสัตย์ รับผิดชอบต่อ
ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ส่ งเสริ มให้มี
ตัวเองและสังคม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงเน้นการ
พัฒนาจิตอาสา
2. มีความรู้ความสามารถ 2. รายวิชาในหลักสู ตรเน้นทั้งความรู ้เชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิโดยจัด
ด้านคอมพิวเตอร์และระบบ กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและกําหนดให้มี
ธุ รกิจเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและเขียนบัณฑิตนิพนธ์ก่อนจบการศึกษา
ในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อ
3. มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ 3. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มุ่งฝึ กการคิดวิเคราะห์ การตอบ
และสามารถแก้ไขปั ญหา คําถาม การอภิปราย การโต้แย้งและนําเสนอความคิดอย่างมีเหตุผล
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
4. มีทกั ษะในการสื่ อสาร
4. ส่ งเสริ มให้นิสิต นักศึกษาเรี ยนรู้ดา้ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้เทคโนโลยี
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
สารสนเทศในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองใน
สังคมอย่างต่อเนื่อง
5. มีทกั ษะในการทํางาน
5. กําหนดให้นิสิต นักศึกษาทํางานเป็ นกลุ่ม และมีการกําหนดให้มี
ร่ วมกับผูอ้ ื่น
การทํางานเป็ นกลุ่มตลอดจนกําหนดให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
นําเสนอรายงาน เพื่อเป็ นการฝึ กให้นิสิต นักศึกษามีความสามารถ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี และมีกติกาที่จะสร้าง
วินยั ในตนเอง เช่น การเข้าเรี ยนตรงเวลาเข้าเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอการมี
ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน และส่ งเสริ มให้มีความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น
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6. มีบุคลิกภาพดี

6. การแต่งกายอย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ มีมารยาทในการเข้าสังคม
เทคนิ คในการสื่ อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ และมีการวางตัวที่เหมาะ
สามในการทํางาน
7. ด้านภาวะผูน้ าํ และความ กําหนดให้ นิสิต นักศึกษา ทํางานเป็ นกลุ่ม และมีการกําหนดหัวหน้า
รับผิดชอบตลอดจนการมี กลุ่มในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้ทุ กคนมีส่วนร่ วมในการ
วินยั ในตนเอง
นําเสนอรายงาน เพื่อเป็ นการฝึ กให้ นิสิต นักศึกษา ได้สร้างภาวะผูน้ าํ
และการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี และมีกติกาที่จะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น
การเข้าเรี ยนตรงเวลาเข้าเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอการมีส่วนร่ วมในชั้น
เรี ยน และส่ งเสริ มให้มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม
กลยุทธ์ การสอน
จริยธรรม
2.1.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์ 1.ให้รางวัลนิสิตที่ทาํ ดี
สุ จริ ต
2.มอบใบประกาศเกียรติคุณ
นิสิต
3.สอดแทรกการสอนเรื่ อง
คุณธรรมจริ ยธรรมใน
รายวิชาต่างๆ อย่างเข้มข้น

2.1.2 มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ี
พระคุณ

1.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ ให้
ทราบถึงพระคุณของบิดร
มารดา ครู อาจารย์และผูม้ ี
พระคุณหรื อผูม้ ีคุณูปการต่อ
แผ่นดิน
2.สอดแทรกคุณธรรมด้าน
ความกตัญญูในการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
1.ประเมินจากการทําความดี
เพื่อประโยชน์ต่อผูอ้ ื่นและ
ต่อส่ วนรวม
2.ประเมินจากการทําความดี
ของนิสิตที่ได้รับคํายกย่อง
ชมเชยจากสังคมและเป็ น
แบบอย่างที่ดีต่อผูอ้ ื่น
3.ประเมินจากการเขียนแนว
การสอน
1.การประเมินผลจากการเข้า
ร่ วมกิจกรรมและสังเกตจาก
การปฏิบตั ิ
2.ประเมินจากการเขียนแ นว
การสอน
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ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

กลยุทธ์ การสอน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา
เน้นเรื่ องการปฏิบตั ิตาม
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
กฎระเบียบ การเข้าชั้นเรี ยน
การเข้าชั้นเรี ยน การ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
2.1.4 มีความเสี ยสละและมีจิตสํานึก จัดกิจกรรมการสอนโดยเน้น
สาธารณะ
การเป็ นผูใ้ ห้ เคารพสิ ทธิของ
ผูอ้ ื่น มีจิตอาสาในการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม
2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
กลยุทธ์ การสอน
2.2.1 มีความรู้ความเข้าใจใน
1.บรรยาย อภิปราย สัมมนา
เนื้อหาวิชา
ร่ วมกันระหว่างอาจารย์กบั
นิสิต
2.บทบาทสมมุติ สาธิต
ตัวอย่าง สถานการณ์จริ ง
ทัศนศึกษา ประเด็นปัญหา
3.วิเคราะห์ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ศาสตร์
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4.เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาบรรยาย
ในรายวิชาต่าง ๆ

2.2.2**มีความสามารถในการ

วิธีการวัดและประเมินผล

ประเมินผลจากการเข้าชั้น
เรี ยนและจากงานที่ได้รับ
มอบหมายประสบผลสําเร็ จ

ประเมินจากการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคม การมี
จิตเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อผูอ้ ื่น

วิธีการวัดและประเมินผล
1.การสังเกต การแสดง
ความคิดเห็น การมีส่วน
ร่ วมของผูเ้ รี ยน
2.ผลของการแสดงบทบาท
สมมุติที่ถูกต้องสอดคล้อง
กับสถานการณ์
3.ผลการวิเคราะห์งานที่
ได้รับมอบหมาย
4.สรุ ปผลการบรรยายของ
วิทยากรและผูเ้ ชี่ยวชาญ
5.การทดสอบย่อยใน
รายวิชาที่เรี ยน
6.การสอบกลางภาคเรี ยน
และปลายภาคเรี ยน

1. กําหนดประเด็นหัวข้อให้ ผลการจัดนําเสนอความรู้
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ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ การสอน
ผูเ้ รี ยนค้นคว้าและนํามา
เขียนรายงาน เพื่อนําเสนอ
ผลการค้นคว้าในรู ปแบบ
ต่าง ๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

2.2.3**มีความสามารถในการ
จัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่

กําหนดให้ผเู ้ รี ยนศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่างๆแล้วนํามา
วิเคราะห์จดั หมวดข้อมูล
อย่างเป็ นระบบในรู ปแบบ
ของการทํารายงานทั้งเป็ น
รายบุคคลและรายกลุ่ม
1. กําหนดประเด็นปั ญหา
หรื อสถานการณ์จริ งที่
เกิดขึ้นและให้ผเู ้ รี ยน
แบ่งกลุ่มวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา
โดยใช้ศาสตร์ที่เรี ยนมา
2. สร้างความร่ วมมือในการ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพของ
นิสิต นักศึกษากับและ
สถานประกอบการ

ผลการจัดทํารายงานที่
แสดงการวิเคราะห์อย่าง
เป็ นระบบ

2.2.4**มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์
จริ ง

1. ผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์การประยุกต์ใช้
ความรู้ในสถานการณ์จริ ง
2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการต่อนิสิต
นักศึกษาหลังการฝึ ก
ประสบการณ์
3. รู ปเล่มบัณฑิตนิพนธ์
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2.3**ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา
2.3.1 มีความสามารถวิเคราะห์
อธิบายทางหลักและเหตุผล โดย
ใช้แนวคิดทางด้านคอมพิวเตอร์
ระบบธุ รกิจ หรื อศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
เน้นให้ผเู้ รี ยนฝึ กวิเคราะห์ ดา้ น
คอมพิวเตอร์ และระบบธุ รกิจ
โดยใช้ทฤษฎีต่างๆ อย่างบูรณา
การ

ผลการวิเคราะห์/รายงาน
ทางหลักการและเหตุผล
โดยใช้แนวคิดทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ระบบธุ รกิจ
หรื อศาสตร์อื่น ๆ

2.3.2 มีความสามารถในการ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
สร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ ฝึ กฝนการประยุกต์และเชื่อมโยง
ได้ศึกษาค้นคว้าได้
ความรู้ ความคิดที่ได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
2.3.3 มีความสามารถในการคิด จัดกิจกรรมกลุ่มที่เน้นให้ผเู ้ รี ยน
เชิงสนับสนุนโต้แย้งอย่างมี
เป็ นสําคัญและ ได้ร่วมกัน
เหตุผลรองรับ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ
กลยุทธ์ การสอน
ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2.4.1มีความสามัคคีและสามารถ 1.กําหนดกลยุทธ์การสอน
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
แบ่งกลุ่มอภิปรายแสดงความ
คิดเห็น
2.กําหนดให้เข้าร่ วมประชุมและ
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภายใน
และนอกห้องเรี ยน
2.4.2มีความสามารถในการ
กําหนดให้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่มเพื่อ
บริ หารจัดการและมีภาวะผูน้ าํ
ร่ วมกันจัดทําโครงการเกี่ยวกับ
รายวิชาที่เรี ยน

รายงานการศึกษาค้นคว้า ที่
เป็ นการเชื่อมโยงมโนทัศน์
และความรู้ที่ได้ศึกษา
ค้นคว้า
ผล การแสดงความคิดเชิง
สนับสนุน /อภิปรายและ
นําเสนอต่อหน้าชุมนุมชน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรม
2.แบบสรุ ปรายงานผลการ
เข้าร่ วมประชุมสัมมนา

1.ผลสัมฤทธิ์ ของการจัด
โครงการที่ได้รับมอบหมาย
2.สังเกตพฤติกรรมในการ
จัดทําโครงการแบบ
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

กลยุทธ์ การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

รายบุคคลและรายกลุ่ม
3.การจัดทําโครงการโดย
ผูเ้ รี ยน
2.4.3**มีความสามารถใช้ทกั ษะ 1.มอบหมายให้ผเู้ รี ยนเป็ นพิธีกร 1.แบบประเมินทักษะการพูด
ในการสื่ อสารได้อย่างมี
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
ต่อหน้าชุมชน
ประสิ ทธิภาพ มีปฏิสัมพันธ์และ สาขาวิชา
2.แบบรายงานผลการ
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.กําหนดให้ผเู ้ รี ยนเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์และการเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยใช้วธิ ีการ
ภาคสนาม
สัมภาษณ์และการสังเกตแบบมี 3.การสังเกตพฤติกรรมการมี
ส่ วนร่ วม
ส่ วนร่ วมในชั้นเรี ยน
3.จัดกิจกรรมการเรี ยนโดยเน้น
ทักษะให้ผเู้ รี ยนแสดงความคิด
2.4.4**มีความรับผิดชอบต่องาน การมอบหมายงานและกิจกรรม 1.การประเมินคุณภาพจาก
ที่ได้รับมอบหมาย
ในรายวิชา
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2.ประเมินการส่ งงานที่ตรง
ต่อเวลา
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการ
กลยุทธ์ การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1**มีทกั ษะในการสื่ อสาร 1.ให้ผเู้ รี ยนฝึ กการพูดสื่ อสาร
1.การประเมินผลการสื่ อสาร
ระหว่างบุคคลและต่อหน้า
ระหว่างบุคคลและต่อหน้าชุมชน ระหว่างบุคคลตาม
ชุมชนได้เป็ นอย่างดี
2.สถานการณ์จาํ ลองการพูดใน สถานการณ์ต่าง ๆ
รู ปแบบต่าง ๆ
2.ประเมินผลตามรู ปแบบ
3.ฝึ กใช้การประเมินผลการพูดใน และหลักวิธีการสื่ อสาร
รู ปแบบต่างๆ และยอมรับฟังผล 3. สามารถเลือกใช้
การประเมิน เพื่อการปรับปรุ ง
เทคโนโลยีสาํ หรับการ
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ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ การสอน

และพัฒนาการพูดของผูเ้ รี ยน

วิธีการวัดและประเมินผล

สื่ อสารได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ
2.5.2**มีทกั ษะในการใช้
1.ให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง
1.การนําเสนอรายงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
และนําเสนอผลการค้นคว้าโดย อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
ตัดสิ นใจและการสื่ อสาร
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสม
2.กําหนดให้ผเู ้ รี ยนเข้าอบรมการ 2.ใบประกาศนียบัตรการ
ใช้เทคโนโลยีจากหน่วยงาน
อบรมคอมพิวเตอร์
ต่างๆ
2.5.3**มีทกั ษะในการวิเคราะห์ มอบหมายงานให้นิสิตใช้
การนําเสนอผลงานในชั้น
ข้อมูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการ เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม
เรี ยนและในวงวิชาการ
ตัดสิ นใจ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
2.5.4**มีความรู ้เท่าทันสื่ อและ 1.มอบหมายงานให้นิสิตติดตาม 1.ประเมินผลงานของผูเ้ รี ยน
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร การใช้ภาษาผ่าน ที่ได้รับมอบหมาย
สื่ อและช่องทางต่าง ๆ
2.การทํารายงานและการ
2.ให้ผเู้ รี ยนวิเคราะห์ขอ้ มูล
นําเสนอผลงาน
ข่าวสารที่ได้รับอย่างมี
3.ตรวจชิ้นงานหรื อผลงานที่
วิจารณญาณ
ได้รับมอบหมาย
3.ผูเ้ รี ยนประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ได้รับอย่างสร้างสรรค์
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3. สรุ ปมาตรฐานผลการเรียนรู้ และแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้จาํ แนกเป็ น 2 ส่ วน คือ มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวมทั้งวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (พื้นฐานคณะ) และมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หมวดวิชาเฉพาะ สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปและกลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ (พืน้ ฐานคณะ)
จําแนกเป็ น 6 ด้าน ดังนี้
3.1.1 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวที
3) มีความมีระเบียบวินยั
4) มีความเสี ยสละ
5) มีความสามัคคี
3.1.2 ความรู้
1) มีความรอบรู ้ในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่/ชีวติ จริ ง
3.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์
3) มีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล
4) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
5) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) มีความสามารถในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3) มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่สมบูรณ์
4) มีความฉลาดทางอารมณ์
5) มีความสามารถในการบริ หารจัดการภาวะผูน้ าํ
3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
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4) รู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ จําแนกเป็ น 6 ด้านดังนี้
3.2.1ด้าน คุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีความกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
3) มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีความเสี ยสละและมีจิตสํานึกสาธารณะ
3.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
2) มีความสามารถในการแสวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3) มีความสามารถในการจัดการความรู ้ให้เป็ นหมวดหมู่
4) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์จริ ง
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) มี ความสามารถวิเคราะห์อธิบายทาง หลักและเหตุผล โดยใช้ แนวคิดทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ระบบธุ รกิจ หรื อศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความสามารถในการสร้างมโนทัศน์เชื่อมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้
3) มีความสามารถในการคิดเชิงสนับสนุนโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับ
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามัคคีและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
2) มีความสามารถในการบริ หารจัดการและมีภาวะผูน้ าํ
3) มีความสามารถใช้ทกั ษะในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีปฏิสัมพันธ์และมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี
4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
3.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษาในการสื่ อสารระหว่างบุคคลและต่อหน้าชุมชนได้เป็ นอย่างดี
2) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและตัวเลขเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
4) มีความรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum mapping)
1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร


และการสื บค้นสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ


สื่ อสาร
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อน
  
บ้าน
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์

สังคมไทยและสังคมโลก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม





2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2
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4.1

4.2









4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4
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○

○

○

○

○



○

○
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○

○

○

○
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การพัฒนาพฤติกรรม
มนุษย์
สุนทรี ยนิยม

1.5

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ



○
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1.ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

2.ด้านความรู้

3. ด้านทักษะปัญญา

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3



















































4.4

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

































1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ
ชีวิต

การคิดและการตัดสิ นใจ























○
















○

○
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
บูรณาการ
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2

1.3

1.4

2.1 2.2 2.3 2.4

3.1

3.2 3.3 4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3 5.4

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาพิน้ ฐานวิชาชีพ
3000201 สถิติธุรกิจ







































3000202 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1







































3000203 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

















































































































3002100 หลักการจัดการ







































3003400 การจัดการเชิงกลยุทธ์







































3004201 การจัดการการผลิตและปฏิบตั ิการ







































3005301 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ







































3006102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1







































3006103 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1



















































































































3000204 กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและ
การภาษีอากร
3001100 หลักการตลาด

3006301 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางธุรกิจ
3011100 หลักการบัญชีเบื้องต้น
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1.1
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.2

1.3

1.4

2.1 2.2 2.3 2.4

3.1

3.2 3.3 4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3 5.4

3011203 การเงินธุรกิจ







































3011315 การบัญชีเพื่อการจัดการ







































2.2) วิชาเฉพาะด้ าน
2.2.1) วิชาบังคับ
3005102 ระบบฐานข้อมูล





































3005103 แนวคิดระบบปฏิบตั ิการ























































































































































































































































































































































3005104 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3005201 คอมพิวเตอร์กราฟิ กเบื้องต้นและการ
ออกแบบเว็บ
3005202 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ท่ ึม
3005203 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3005204 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3005301 การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
3005302 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สารสนเทศ
3005303 โครงงานทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
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1.1

55
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

3005401 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2.2) วิชาเลือก

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1 2.2 2.3 2.4

3.1

3.2 3.3 4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3 5.4
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3005304 ระบบจัดการฐานข้อมูล
3005305 หลักการออกแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์
3005306 การโปรแกรมบนเว็บแบบไดนามิค
3005307 การพัฒนาระบบการฝึ กอบรมผ่านเว็บ
3005308 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่ อ
สิ่ งพิมพ์และงานโฆษณา
3005309 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
3005310 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
3005311 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติข้ นั สูง
3005312 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
3005313 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
3005314 ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจด้านธุรกิจ
3005315 การวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ย

2. ความรู้
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

หมายเหตุ :

สัญลักษณ์
สัญลักษณ์




3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1 2.2 2.3 2.4

3.1

3.2 3.3 4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3 5.4

























































































































































หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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3005402
3005403
3005404
3005405

โปรแกรมสําเร็ จรู ป
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
กรณี ศึกษาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงงานทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

2. ความรู้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต นักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
2. กระบวนการทดสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต นักศึกษา
2.1 การทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนิสิตยังไม่ สาเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทดสอบผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู ้ของนิสิต นักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบันและนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ ทดสอบในระดับรายวิชา ควรให้ นิสิต นักศึกษา
ประเมินการเรี ยนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตาม
แผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ทดสอบในระดับหลักสู ตร สามารถทําได้โดยมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทดสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทดสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทดสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ของนิสิต นักศึกษา ควรเน้นการทําวิจยั สัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาํ อย่างต่อเนื่องและนําผลวิจยั ที่ได้ยอ้ นกลับมาปรั บปรุ งกระบวนการการ
เรี ยนการสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยการวิจยั อาจจะดําเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) สภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) ตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การแบบส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี
ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
(3) ประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) ประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริ ญญาที่
สู งขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) ประเมินจากนิสิตเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรี ยน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่ประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของ
นิสิต นักศึกษา ในการเรี ยน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์ความรู ้ของ
นิสิต นักศึกษา
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3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสู ตร รวมทั้งรายวิชาที่สภากําหนดให้เรี ยนเพิ่ม
3. ได้ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 2.00
4. มีเวลาเรี ยนไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยน ในการเรี ยนหลักสู ตร 4 ปี
5. มีสภาพเป็ นนิสิตไม่ต่าํ กว่า 6 ภาคเรี ยนปกติ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน
1.2 กําหนดแนวทางให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง โดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจเป็ นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
/หรื อ
ต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทําวิจยั าสยตรงในสาขาวิชเกีา ่ยวข้องหรื อเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา สนับส
นุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมิน ผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
(1) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาทางคอมพิวเตอร์ หรื อเกี่ยวข้องกับ
ทางด้านธุ รกิจหรื อทั้งสอง
(3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสู ตร หรื อหัวหน้าภาค และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแล
และคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่ อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
1. อาจารย์ จันทรัศมิ์
สิ ริวฒ
ุ ินนั ท์
ประธาน
2. อาจารย์พิทกั ษ์พงษ์

คมพุดซา

กรรมการ

3. อาจารย์สุเมธ

ใจเย็น

กรรมการ

4. อาจารย์มนัสวี

พัวตระกูล

กรรมการ

5. อาจารย์ปิยะ

ถิระพันธ์เมธี

กรรมการ

6. อาจารย์สุชิรา

มีอาษา

กรรมการ

7. อาจารย์อารยา

แสงมหาชัย

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและอาจารย์
ผูส้ อน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
1. มีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรจัดให้
1.หลักสู ตรที่สามารถอ้างอิง
ทันสมัย โดยอาจารย์และ หลักสู ตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้าน กับมาตรฐานที่กาํ หนดโดย
นิสิต นักศึกษาสามารถ เทคโนโลยีในระดับสากลหรื อระดับชาติ
หน่วยงานวิชาชีพด้าน
ก้าวทันหรื อเป็ นผูน้ าํ ใน 2. ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
คอมพิวเตอร์
การสร้างองค์ความรู้
พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุก
2.หลักสู ตรมีความทันสมัย
ใหม่ ๆ ทางด้าน
5 ปี
และมีการปรับปรุ งอย่าง
คอมพิวเตอร์
3. จัดแนวทางการเรี ยนในวิชาเรี ยนให้มีท้ งั
สมํ่าเสมอ
2. กระตุน้ ให้นิสิต
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และมีแนวทางการ 3.จํานวนวิชาเรี ยนที่มี
นักศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้ มี เรี ยนหรื อกิจกรรมประจําวิชา ให้ นิสิต
ภาคปฏิบตั ิและวิชาเรี ยนที่มี
แนวทางการเรี ยนที่สร้าง นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทนั สมัยด้วยตนเอง แนวทางให้นิสิต นักศึกษา
ทั้งความรู ้วามสามารถ 4. จัดให้มีผสู ้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ และหรื อผูช้ ่วย ได้ศึกษาค้นคว้าความรู ้ใหม่
ในวิชาการวิชาชีพที่
สอน เพื่อกระตุน้ ให้นิสิต นักศึกษาเกิดความ ได้ดว้ ยตนเอง
ทันสมัย
ใฝ่ รู้
4.จํานวนและรายชื่อ
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การดาเนินการ
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง 5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่า
หลักสู ตรให้มีคุณภาพ
ปริ ญญาโทหรื อเป็ นผูม้ ีประสบการณ์หลายปี มี
มาตรฐาน
จํานวนคณาจารย์ประจําไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์
4. มีการประเมินมาตรฐาน
มาตรฐาน
ของหลักสู ตรอย่าง
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูน้ าํ ในทาง
สมํ่าเสมอ
วิชาการ และหรื อ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์ หรื อระบบธุ รกิจ หรื อในด้าน
ที่เกี่ยวข้อง
7. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสู ตรให้ไปดูงาน
ในหลักสู ตรหรื อวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี
9. จัดฐานข้อมูลทางด้านนิสิต นักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ ความ
ร่ วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษา

การประเมินผล
ผูส้ นับสนุนและผูช้ ่วยสอน
5.จํานวนและรายชื่อ
คณาจารย์ประจําประวัติ
อาจารย์ดา้ นคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรมของอาจารย์
6.จํานวนบุคลากร
ผูส้ นับสนุนการเรี ยนรู้ และ
บันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้
7.ผลการประเมินการเรี ยน
การสอน อาจารย์ผสู้ อน
และการสนับสนุนการ
เรี ยนรู้ของผูส้ นับสนุนการ
เรี ยนรู้โดยนิสิต นักศึกษา
8.ฐานข้อมูลอาจารย์และ
นิสิตเสนอผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์และ
นิสิต
9.ประเมินผลโดย
คณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน
คณะฯทุก 2 ปี
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 4 ปี
และบัณฑิตผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาทุก ๆ 2 ปี
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อจัเพืด่ ซื้ อตํารา สื่ อการเรี ยนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนิสิต นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสาํ นักหอสมุดกลางที่มีหนังสื อ
ด้านการบริ หารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสื อ ตําราเฉพาะทาง
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้ อหนังสื อ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การให้อาจารย์
และนิสิต นักศึกษาได้คน้ คว้า และให้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น อาจารย์
ผูส้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่น ๆ ที่จาํ เป็ น นอกจากนี้อาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ สําหรับใ ห้หอสมุดกลาง
จัดซื้ อหนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะจะมีหอ้ งสมุดย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตํารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้อง
จัดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่ อง
ถ่ายภาพ 3 มิติ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่ งจะประสานงานการจัดซื้ อจัดหาหนังสื อเพื่อเข้าหอสมุดกลาง
และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ดา้ นโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่ งจะอํานวย
ความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย
โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ 1. จัดให้มีหอ้ งเรี ยนมัลติมีเดีย ที่มี 1.รวบรวมจัดทําสถิติจาํ นวน
ระบบเครื อข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
ความพร้อมใช้งานอย่างมี
เครื่ องมืออุปกรณ์ ต่อหัว นิสิต
การทดลอง ทรัพยากร สื่ อและ
ประสิ ทธิ ภาพทั้งในการสอนการ นักศึกษา
ชัว่ โมงการใช้งาน
ช่องทางการเรี ยนรู ้ ที่เพียบพร้อม
บันทึกเพื่อเตรี ยมจัดสร้างสื่ อ
ห้องปฏิบตั ิการและเครื่ องมือ
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
สําหรับการทบทวนการเรี ยน
ความเร็ วของระบบเครื อข่ายต่อหัว
ห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน และเพื่อ 2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบ ั ติการทดลอง นิสิต นักศึกษา
การเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง อย่าง
ที่มีเครื่ องมือทันสมัยและเป็ น
2.จํานวนนิสิต นักศึกษาลงเรี ยน
เพียงพอ มีประสิ ทธิภาพ
เครื่ องมือวิชาชีพในระดับสากล ในรายวิชาเรี ยนที่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
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การดาเนินการ
เพื่อให้ นิสิต นักศึกษา สามารถ
ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3. จัดให้มีเครื อข่ายและ
ห้องปฏิบตั ิการทดลองเปิ ด ที่มีท้ งั
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และพื้นที่ที่
นิสิต นักศึกษาสามารถศึกษา
ทดลองหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ย
ตนเอง ด้วยจํานวนและ
ประสิ ทธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ
4. จัดให้มีหอ้ งสมุดให้บริ การทั้ง
หนังสื อตํารา และสื่ อดิจิทลั เพื่อ
การเรี ยนรู ้ท้ งั ห้องสมุดทาง
กายภาพและทางระบบเสมือน
5. จัดให้มีเครื่ องมือทดลอง เช่น
ระบบแม่ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์
เครื อข่าย เพื่ อให้นิสิต นักศึกษา
สามารถฝึ กปฏิบตั ิการในการ
บริ หารระบบ

การประเมินผล
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ
3.สถิติของจํานวนหนังสื อตํารา
และสื่ อดิจิทลั ที่มีให้บริ การและ
สถิติการใช้งานหนังสื อตํารา สื่ อ
ดิจิทลั
4.ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นิสิต นักศึกษา ต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู้และการ
ปฏิบตั ิการ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวฒ
ุ ิ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไป ในสาขา
คอมพิวเตอร์ หรื อบริ หารธุ รกิจ โดยมีหน่วยกิตโดยรวมทาง
คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 30 หน่วยกิต และหน่วยกิตทางด้านบริ หารธุ รกิจอย่างน้อย 30 หน่วยกิต
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการปรับปรุ ง
หลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็ นผูถ้ ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิ
ให้กบั นิสิต นักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายว่า กึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ
หรื อวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว่ โมง และอาจารย์พิเศษนั้น ไม่วา่ จะสอนทั้งรายวิชาหรื อบางชัว่ โมง
จะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่าปริ ญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ทกีี่เยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
และมีความรู้ดา้ น
คอมพิวเตอร์ เป็ นอย่างดี
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร แล ะจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์สามารถ
ใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่ งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการ
ในวิชาที่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานิสิต นักศึกษา
การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่ นิสิต นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นิสิต นักศึกษาทุกคน โดยนิสิต นักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรี ยน สามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทํา
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นิสิต นักศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษา(Office Hours)
เพื่อให้นิสิต นักศึกษาเข้าปรึ กษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึ กษากิจกรรมเพื่อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแก่นิสิต นักศึกษา
การอุทธรณ์ ของนิสิต นักศึกษา
กรณี ที่ นิสิต นักศึกษา มีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใ ด สามารถที่จะยืน่
คําร้องขอดูกระดาษคําตอบ ในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับความต้องการกําลังคนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจนั้น คาดว่ามีความต้องการกําลังคนในด้ านนี้ และ
ได้กาํ หนดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตของผูป้ ระกอบการโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ ดี- ดีมาก ทั้งนี้ คณะฯ
โดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต เพื่อนํา
ข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุ งหลักสู ตร รวมถึงการศึกษาข้อมูล
วิจยั อันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับ นิสิต นักศึกษา
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้กาํ หนดดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้
7.1 มีการจัดรายละเอียดของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ .2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
7.2 อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
7.3 มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม ตามแบบ มคอ . 3
และมคอ. 4 ก่อนการเปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.4 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบมคอ .7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี
การศึกษา
7.6 มีการพัฒนา / /ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้
จากผลการดําเนินการของหลักสู ตร ตามแบบมคอ.7 ปี ที่แล้ว
7.7 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนิสิ ต นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ . 3และ
มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
7.10 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ / หรื อวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาปี สุ ดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพต่อหลักสู ตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
แผนติดตามประเมินผลการดาเนินงานในแต่ ละปี
ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
1.อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ





ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
2.มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุณวุฒสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
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ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
3.มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์





ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .3และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ





ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ .5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษ าที่เปิ ดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7





ภายใน 60 วันหลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6.มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ ของนิสิต นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้ อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อการประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนําด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน





































10.จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี





11.ระดับความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0





9.อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง

12.ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสู ตร
1. การประเมินและประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะผูส้ อนหรื อระดับภาควิชาและ /หรื อการ
ปรึ กษาหารื อกับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอน ส่ วนหลังการสอนควรมี การวิเคราะห์ผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิต นักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนิสิต นักศึกษา
ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุ ง สามารถทําโดยรวบรวมปัญหา /ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุ งและกําหนดประธานหลักสู ตรและคณะผูส้ อนนําไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
(1) ประเมินโดยนิสิต นักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร และ/หรื อคณะผูส้ อน
(3) ภาพรวมของหลักสู ตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
(4) การทดสอบผลการเรี ยนรู้ของนิสิต นักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสู ตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจากนิสิต นักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ ผูใ้ ช้
บัณฑิต และ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลัก สู ตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสู ตรและจัดการเรี ยนกา รสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญ า
ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
(IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต นักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร
4.3 เสนอการปรับปรุ งหลักสู ตร และแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

