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สารบัญ 
 

  เรื่อง  หน้า 
   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 1 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 
5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 2 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 4 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปน็ต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 4 
12. ผลกระทบจาก 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
7 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบนั 9 
   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 11 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 11 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 11 
   

หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 13 
1. ระบบการจัดการศึกษา 13 
2. การดำเนินการหลักสูตร 13 
3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 16 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  32 
5 ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจยั   34 
   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 37 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 37 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 38 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
45 

   
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 60 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 60 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 60 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 61 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

    เรื่อง  หน้า 
   
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 62 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 62 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 62 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 64 
1. การกำกับมาตรฐาน 64 
2. บัณฑิต 64 
3. นักศึกษา 65 
4. อาจารย ์ 65 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 66 
6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 67 
7. ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 69 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 70 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 70 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 70 
3. การประเมินผลการดำเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 70 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 70 

ภาคผนวก  71 
ภาคผนวก ก   คำอธิบายรายวิชา 72 
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 กับ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
99 

ภาคผนวก ค ตารางเปร ียบเทียบคำอธิบายรายว ิชาหลักสูตรบร ิหารธ ุรก ิจบ ัณฑิต สาขาวิชา  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2558 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

108 

ภาคผนวก  ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 136 
ภาคผนวก  จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ  

ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
144 

ภาคผนวก  ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด ้วยการเทียบโอนผลการเร ียน พ.ศ. 2552  
และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2558 

152 

ภาคผนวก  ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื ่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2557 

158 

ภาคผนวก  ซ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร ื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 

163 

ภาคผนวก ฌ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ญ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา 
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ภาคผนวก ฎ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต             
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 
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ภาคผนวก ฐ ประวัติ/ผลงานทางวชิาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

185 

ภาคผนวก ฑ จำแนกรายวชิากลุ่มบังคับ ตามประเด็นความรู้ 4 ด้าน 196 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทลั 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ      คณะวิทยาการจัดการ     
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย       :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล  
ภาษาอังกฤษ   :    Bachelor of Business Administration Program in Business  

Computer of Digital 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย)      :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล) 
                    ชื่อย่อ (ไทย)       :   บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล)  
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :   Bachelor of Business Administration  

(Business Computer of Digital) 
  ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :   B.B.A. (Business Computer of Digital) 

3. วิชาเอก (ถ้ามี)  
- 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า  136  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 (มคอ.1) 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
5.3.1 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
5.3.2 เอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย  

ได้เป็นอย่างดี 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง   

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
     หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ.2558 กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
  คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 6 กันยายน 2562 
  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 23 กันยายน 2562 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
      ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 (มคอ.1)  ในปีการศึกษา 2565  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 1. นักพัฒนาโปรแกรม 
  2. นักพัฒนาเว็บไซต์ 
  3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
  4. นักออกแบบกราฟิกและแอนิเมชัน 
  5. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
  6. ผู้ทดสอบระบบและโปรแกรม 
  7. ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์ 
  8. ผู้บริหารฐานข้อมูล 
  9. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  10. ครูและอาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
  11. นักวิชาการ หรือ เจ้าหน้าที่สายงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
  12. ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระในงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

13. งานทางด้านบริหารธุรกิจ 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

 

9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำดับที ่
เลขประจำตัว

ประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายชวลิต ยศสุนทร วท.ม. 

 
บธ.บ. 

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2552 
 

2546 
2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวณิชนันทน์ จงใจสิทธิ ์ วท.ม. 

 
บธ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2556 
 

2549 
3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวปฐมาวดี คำทอง วท.ม. 

บธ.บ. 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

มหาวิทยาลยันเรศวร
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 
2550 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวภัทรณ์ัฐสดุา จารุธรีพันธุ ์ บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2551 
2548 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาววัชรีภรณ์   ดีสุทธิ 
 

บธ.ม. 
 

บธ.บ. 

ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
มหานคร 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 

2550 
 

2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โลกการค้าในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันทางด้านการค้าที่เปลี่ยนรูปแบบไปสู่ความ

เป็นเสรีมากขึ้น เป็นแรงกระตุ้นให้มีการแข่งขันทางด้านข้อมูลข่าวสารและความทันสมัย ซึ่งต้องเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ กระแสโลกาภิวัตน์ ที่ระบบทุนนิยมโลกได้แผ่ขยายครอบคลุมในทุกภาค
ส่วน ทำให้เกิดการขยายการค้าระหว่างประเทศในลักษณะของ ประเทศคู่ค้าและประเทศคู่แข่ง มีทั้ง
การเชื่อมโยงพึ ่งพา มีการปฏิรูปทางด้านการค้า การลงทุน และการเงิน โดยลดข้อจำกัดเพื ่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป สินค้าและบริการ รวมทั้งรูปแบบการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การค้าแบบเดิม อาจ
กลายเป็นคำตอบที่ล้าสมัยหรือไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้  

 การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ ทั้งพฤติกรรมการ
บริโภค การจับจ่ายใช้สอย รูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและบริการ โดยมีความเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งมีความเป็นอัจฉริยะและอัตโนมัติมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล 
(Digital) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) ถือเป็นสะพานเชื่อมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน จาก
การที่ทุกสิ่งถูกเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( IoT) ผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ
กับอินเตอร์เน็ตประกอบกับการพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งการพัฒนาระบบการ
เก็บข้อมูลดิจิทัลจำนวนมหาศาล ระบบวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ 
(Big data & AI) เพื่อสร้างประโยชน์ได้ในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลก่อให้เกิด
รูปแบบใหม่ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social media) 
การซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่าน Digital platform การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) 
การทำธุรกรรมผ่านระบบบล็อกเชน (Block chain) เป็นต้น 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถช่วยในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ได้ทั่วทุก
มุมโลก นอกจากนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ยังถูกพัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น แท็บเล็ต 
(Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที ่ถูกออกแบบให้มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก และมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานสูง มีแอปพลิเคชัน (Application) รองรับการทำงานที่หลากหลาย อีกทั้ง
สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่าย 4G (Fourth Generation) ทำให้การรับส่งข้อมูลมีความครบถ้วน 
ทั้งข้อความที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ และมัลติมีเดีย ดังนั้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีบทบาท
สำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ด้านอุตสาหกรรม ด้านการติดต่อสื่อสาร 
ด้านความบันเทิง พาณิชย์ ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงด้านธุรกิจและการพาณิชย์ 

 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) หรือ อีคอมเมิร ์ซ (e-
Commerce) คือ การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุก ๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำผ่าน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต 
แม้กระทั่งซื้อขายออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดย
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การลดบทบาทของความสำคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ทำเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ 
โกดังสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนำสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็น
ต้น ดังนั้น จึงลดข้อจำกัดของระยะทางและเวลาในการทำธุรกรรมลงได้ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ปัจจุบันยังได้มีการสร้างเครือข่ายกับผู้ให้บริการขนส่ง (Logistics) และผู้ให้บริการชำระเงิน (e-
Payment) ที่สามารถลดต้นทุนและสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  

 การทำการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในปัจจุบันยงัมี
หลากหลายมากขึ้น เช่น 1) การตลาดโดยใช้เนื้อหา (Content Marketing) การตลาดโดยใช้เนื้อหา
เป็นเทคนิคการตลาดในการสร้างเนื้อหาที่มีค่าให้เกี่ยวข้อง สอดคล้องกันเพื่อทำการเผยแพร่เนื้อหาที่มี
คุณค่าออกไปและนำมาเรียบเรียงเป็นบทความที่น่าสนใจ พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม เพื่อดึงดูด
ความสนใจของลูกค้า 2) การตลาดทางวิดีโอ (Video Marketing) การทำการตลาดในรูปแบบวีดีโอ
หรือการถ่ายทอดสดโดยใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น ยูทูป (YouTube) หรือ
เฟซบ ุ ๊ค (Facebook) 3) โฆษณาบนม ือถ ือ (Mobile Advertising) เน ื ่องจากป ัจจ ุบ ันท ุกมี
โทรศัพท์มือถือเป็นของตนเองและสามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเลือก
โฆษณาบนมือถือผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ จึงเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดได้เป็นอย่างดี 4) 
โฆษณาเฟซบุ๊ค (Facebook Advertising) เฟซบุ๊คสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ดังนั้น 
จึงควรเครื่องมือทำการตลาดที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงง่าย และช่วยสื่อสารกับผู้คนได้แบบใกล้ชิด ช่วย
เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากเฟซบุ๊คมีเครื่องมือช่วยให้สามารถกำหนดกลุ่มประชากรได้ ซึ่ง
โฆษณาก็สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้แบบเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน  

 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนจัดหา
วัตถุดิบ การจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การเงินและการบัญชี  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด
และการจัดจำหน่าย การชำระเงิน การขนส่ง ตลอดจนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ช่วยให้กระบวนการ
ทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าได้ตรงใจและรวดเร็วเพื่อลด
ต้นทุน และขยายโอกาสทางการค้าและการบริการ รองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและ
เศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ ทั้งพฤติกรรมการบริโภค การจับจ่ายใช้สอย รูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้า
และบริการ โดยมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความเป็นอัจฉริยะและอัตโนมัติมากขึ้น ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล  

11.1.2 ทิศทางจากนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะ
เป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) ที่กำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้า
และบริการ พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหม่ในระยะยาว ภายใต้การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงจาเป็นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศสาหรับ
ธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะ
ส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มุ่งเน้นการ
พัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital workforce) ขึ้นมารองรับการทำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้น
ทั้งกลุ่มคนทำงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลิตภาพ (Productivity) ในระบบเศรษฐกิจและ
กลุม่คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล การพัฒนากำลังคนดิจิทัล หมายถึง การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ผู้ทำงานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบ
อาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง
รองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อน แผนงานการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคคลากรในตลาดแรงงาน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
สืบเน ื ่องจาก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที ่ เน ้นการขายเป็นหลัก การส ื ่อสาร                          

สื่อความหมาย และการเลือกเครือข่าย วิธีการสื่อสาร ตองมีความถูกต้อง รวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่                   
ซึ่งความเป็นโลกาภิวัตน์ จะถูกนำมาเป็นตัวช่วยได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ดึงโลกกว้างให้แคบลง 
ถือเป็นอิทธิพลที่ทำให้คนในศตวรรษที่ 21 ตองสร้างทักษะการเรียนรูไดหลายช่องทาง ปรากฏการณที่
เกิดขึ้นในโลกศตวรรษที่ 21 ก็คือ การพึ่งพากันในระดับโลกจะมีมากขึ้นในเรื่องการดำเนินชีวิตแล ะ
แก้ไขปัญหาของโลก การเป็นพลเมืองของโลกดิจิทัล และการเป็นประชาธิปไตย ความต้องการ
ผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน คิดงานใหม่ขึ้นมาและความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล
แบบออนไลน ซึ่งในโลกเทคโนโลยี เครือข่ายธุรกิจต้องการผู้ประกอบการที่เป็นผู้สร้างสรรค์มากขึ้น 
ส่วนด้านการเรียนรูตองไม่ใช่สถานการณสมมติในห้องเรียนแต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ได้เรียนใน
สภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด 

กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายไปที่ผู้เรียนจะใช้ความรูในสาระ
หลักไปบูรณาการการสั่งสมประสบการณกับทักษะ 3 ทักษะ เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ 
ทักษะด้านการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 
ซึ่งการจัดการศึกษาจะใช้ระบบส่งเสริมการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 มี 5 ระบบ คือ ระบบมาตรฐาน
การเรียนรู ระบบการประเมินผลทักษะการเรียนรู ระบบหลักสูตรและ วิธีการสอน ระบบการพัฒนา
งานอาชีพและระบบแหล่งเรียนรูและบรรยากาศการเรียนรู้  ดังนั้น การพัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบ
แนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งสำคัญจะต้องมีการวางแผนเพื่อพัฒนาในการสร้าง
บุคลากรรองรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป โดยบูรณาการประสบการณทักษะ 3 ด้าน เพื่อการดำรงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้านการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
และทักษะชีวิตและอาชีพ 

แนวโน้มความต้องการแรงงานสายงานไอทีของตลาดแรงงานในประเทศไทยในปัจจุบัน 
บริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส (Robert Walters) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากรระดับโลก
สัญชาติอังกฤษ เปิดเผยข้อมูลการสำรวจเงินเดือนล่าสุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 20 ชี้ให้เห็นว่า ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้ม
ที่จะกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลงทุนที่แข็งแกร่งจาก
ต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศจีน ซึ ่งนับเป็นแรงกระตุ ้นสำคัญในการขยายตลาดอย่างมี
เสถียรภาพ ดังนั้น บุคลากรมืออาชีพที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ จึงเป็นที่ต้องการ
ในตลาดแรงงานอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทต่างๆ เร่งปรับกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรเพ่ือดึงดูดผู้สมัครที่
เป็นที่ต้องการในตลาดมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดอัตราเงินเดือนและสวัสดิการที่ สูงขึ้น รวมไป
ถึงการแสดงให้เห็นว่า ผู้สมัครที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวจะมีความสำคัญต่อบริษัท รวมทั้งบุคลากรที่มี
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ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการขยายงานในตลาดแรงงานมากขึ้นในปี 
2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้บริษัทหลายแห่งต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในด้าน
ดิจิทัล ทั้งในเชิงการตลาดและไอที ( IT) โดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่มีความเติบโตอย่าง
แพร่หลาย เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI), การวิเคราะห์
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Cyber security) ตลอดจน
บุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีอ่ืนๆ และความสามารถในการทำอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) 
ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาต่างๆ ได้ สอดคล้องกับข้อมูลจากบริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป 
(NYSE: MAN) คือ ผู้นำระดับโลกในธุรกิจการให้บริการการจ้างงาน ที่มีสำนักงานกว่า 2,800 แห่งใน 
80 ประเทศทั่วโลก ผลตลาดแรงงานในประเทศไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาสายงานไอทีเป็นสายงานที่มี
ความต้องการสูง เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการทำงานในยุคดิจิทัล
มากขึ้น ดังนั้น สายงานไอทีจึงมีความต้องการสูงขึ้นทุกปีเพราะเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ
และอุตสาหกรรมต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ควบคุมดูแล แนวโน้มความต้องการ
แรงงานสายไอที ที่มีความต้องการเพื่อรองรับกับแนวโน้มในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยี AI, Fintech / 
Digital Payment Banking, Internet of Thing, Cloud Computing, Big Data, Block chain, AR-
VR Tech และ Cyber security ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญในยุค
ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและเศรษฐกิจ

การค้ายุคใหม่ ทั้งพฤติกรรมการบริโภค การจับจ่ายใช้สอย รูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้าและ
บริการ โดยมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความเป็นอัจฉริยะและอัตโนมัติมากขึ้นด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล มีรูปแบบการทำการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า
และบริการที่หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น ซึ่งการค้าสมัยใหม่จะพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที ่อยู ่ในคอมพิวเตอร์           
ซึ่งคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน โดยอาศัยช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจในยุค
ดิจิทัลที่เกิดข้ึน ทำให้บริษัทหลายแห่งต้องการจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในด้านดิจิทัล ทั้งในเชิง
การตลาดและไอที (IT) โดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่มีความเติบโตอย่างแพร่หลาย 

การนำแนวคิดการจัดการการเรียนรู้ โดยการสร้างทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21  
ประเด็นที ่สำคัญคือเรื ่องเครือข่ายที ่จับมือในกลุ ่มเดียวกัน ที ่ต้องสร้างความร่วมมือกันทำงาน 
แลกเปลี่ยนความรูในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงาน ความต้องการผู้ประกอบการที่มีความคิด
สร้างสรรค ์ในการทำงานคิดงานใหม่ขึ้นมา ซึ่งเครือข่ายธุรกิจต้องการผู้ประกอบการที่เป็นผู้สร้างสรรค์
มากขึ้น โดยใช้ความรูในสาระหลักไปบูรณาการการสั่งสมประสบการณกับทักษะ 3 ทักษะ เพื่อการ
ดำรงชีวิต คือ ทักษะด้านการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะ
ชีวิตและอาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทำงานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคคลากรภาครัฐ 



8 
 

มคอ.2 

ภาคเอกชน ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิด
การจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้
ศึกษาวิจัย ความพึงพอใจต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2558) โดยแบ่ง 2 ส่วน ได้แก่ 

1) การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2558) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามคือ 
อาจารย์  นักศึกษา และบัณฑิต สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 150 คน พบว่า ด้านที่มีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ ด้านเนื้อหาของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 86.67 รองลงมาคือ ด้านคุณสมบัติของ
อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 84.00 ด้านการบริหารหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 83.33 ด้านคุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80.00 

ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 77.33 ด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 76.67 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 76.00 ด้านการวัดและ
ประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 75.33 ด้านวัสดุการศึกษา ตำรา และสถานที่เรียน คิดเป็นร้อยละ 74.67 
และด้านกระบวนการในการพัฒนานักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 73.33 เป็นอันดับสุดท้าย 

2) ความพึงพอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามคือผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 15 
คน พบว่าผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตมากท่ีสุดคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม คิดเป็น 
61.67% รองลงมาด้านทักษะทางปัญญา คิดเป็น 52.00% ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ คิดเป็น 43.33% ด้านทักษะการวิเคราะห์ทางตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านความรู้ความสามารถ คิดเป็น 40.00% เป็นอันดับสุดท้าย 

ดังนั ้น จ ึงมีความจำเป็นต้องมีปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบ ัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) มุ่งพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให้มีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการแข่งขันในระบบ
การค้าเสรีและการขยายตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจภายในประเทศในทุก
ระดับ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีสมรรถนะที่ตลาดแรงงานต้องการเป็นบุคลากร
ทางคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีความเข้าใจใน
กระบวนการทางธุรกิจ สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ
ทางธุรกิจหรือใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสามารถในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจ และมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มุ่งผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับ
นโยบายพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ทำงาน
ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ  มี
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือ
สร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที ่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน  
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       12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาวิชาที่มีการจัด

การศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุก
ด้าน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศร่วมชี้นำสังคมให้เห็น
ถึงความสำคัญของการพัฒนาคนในทิศทางของการพัฒนาชาติ โดยเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมี ดังนี้ 

12.2.1 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

12.2.2 พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพและบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม
จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

12.2.5 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื ้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 

12.2.6 ศึกษาวิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื ้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ ่นและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและ
ภูมิภาค 

12.2.7 ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

12.2.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑิตมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมและจร ิยธรรม  การวิจ ัยเพื ่อพัฒนาท้องถิ ่น การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การประสานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ  รวมถึงการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ดังนั้นในการจัดทำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในแต่ละพันธกิจที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล มีความสัมพันธ์กับหลักสูตร

อ่ืน ดังนี้ 
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
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(2) กลุ่มวิชาแกนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทีใ่ช้สอนสาขาวิชาอ่ืนในคณะวิทยาการ
จัดการ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาวิชา
การตลาดและสาขาวิชาการเงิน  

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจและต้องการเรียน โดยมี
การเปิดรายวิชาเลือกเสรีทุกภาคเรียน 
  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  สามารถ
เรียนได้ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล มีรายวิชาสำหรับ
นักศึกษาหลักสูตรอื่นได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  
        13.3  การบริหารจัดการ   

มีการบริหารหลักสูตรโดยอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประจำ
หลักสูตร มีหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานด้านวิชาการให้เป็นไปตามแผนงาน 
การดำเนินงานด้านวิชาการอยู่ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
การดำเนินงานเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือบริหาร

จัดการการเรียนการสอนให้มีผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้ง
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาเพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
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หมวดที่ 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและทักษะวิชาการ เพ่ือสร้างนักปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจใน
ยุคดิจิทัล 
  1.2 ความสำคัญ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
คุณธรรม ความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ในงานด้านธุรกิจ โดยเน้นพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นบุคลากรทาง
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจดิจิทัล มีความเข้าใจในระบบงานธุรกิจในยุคดิจิทัล ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในการใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก  

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือนำวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สู่องค์กรธุรกิจและ
ท้องถิ่น 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง   
 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจดิจิทัล ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำ
กว่า  สกอ. และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
 

1) พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรมาตรฐาน สกอ. 
2) ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
3) เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

1) เอกสารปรับปรุงหลักสูตร/ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดิจิทัล 
2) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
3) ข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
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แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

1) ต ิดตามการเปล ี ่ยนแปลงความ
ต้องการของสถานประกอบการที ่ใช้
บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ
ดิจิทัล 
2) ติดตามความพึงพอใจของบัณฑิต 
และนักศึกษา 

1) รายงานผลการประเมิน
ความพ ึ งพอใจของสถาน
ประกอบการในด้านทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการ
ทำงานของบัณฑิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 
2) รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบัณฑิตและ
น ั ก ศ ึ ก ษ า ห ล ั ก ส ู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล  

3) แผนการต ิ ดตามผลการนำ
หล ักส ูตร ไปใช ้ ให ้ เป ็น ไปตาม       
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตร
บ ร ิ ห า ร ธ ุ ร ก ิ จ บ ัณฑ ิ ต  ก รอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1) จ ัดการเร ี ยนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thailand Qualifications Framework 
for Higher Education; TQF : HEd) 
2) จัดการเรียนการสอนให้   สอดคล้อง
กับองค์ประกอบการ  ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
3) จัดการเรียนการสอนให้  สอดคล้องกับ
องค ์ประกอบของสำน ักงานร ับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา 
(สมศ.) 
4) ดำเน ินการทบทวนและปร ับปรุง
หลักสูตรเป็นระยะๆ  ทุก 5 ปี 

1) เอกสารรายละเอียดของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดิจิทัล  (มคอ.2) 
2) รายงานการประเมินตนเอง       
การประกันคุณภาพการศึกษา 
(SAR) 
3) หลักฐานการประเมินจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐาน
แ ล ะ  ป ร ะ เ ม ิ น ค ุ ณ ภ า พ
การศึกษา  
(สมศ.) 

4) พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพให้ก้าวทันต่อวิวัฒนาการ
และองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน 
คอมพิวเตอร์ 

 

1) สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้มีการ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
2) บริการวิชาการชุมชนและท้องถิ่น 
3) บูรณาการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 

1) หลักฐานการส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม 
2) งานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
3) ผลงานวิจัยและงาน
วิชาการของอาจารย์และ
นักศึกษา 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
(ภาคผนวก ง หมวด 5) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   

กำหนดให้มีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาในภาคปกติ
และใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด  5) ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557  (ภาคผนวก ฌ) 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก ง หมวด 5)  
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลา ในการดำเนนิการเรียนการสอน 
   ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
  ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
  ภาคฤดูร้อน เดือน เมษายน – พฤษภาคม 
   และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง  หมวด 5) 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง 

2.2.2 ผ ่านการคัดเล ือกตามเกณฑ์ข ้อบังค ับมหาว ิทยาล ัยราชภัฏเลย ว ่าด ้วย 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1) 

2.2.3 มีคุณสมบัติอื ่นครบถ้วนตามประกาศหรือเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเลย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง หมวด 1) 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 พ้ืนฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน 
 2.3.2 นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนขาด

เป้าหมายของการศึกษา 
2.4  กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ระหว่างภาคการศึกษา จัดอบรมให้นักศึกษาเข้ารับการอบรมเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระหว่างภาค
การศึกษาจากสาขาวิชา  

2.4.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้คำแนะนำแก่นักศึกษาแรกเข้า เมื่อประสบปัญหาการ
ปรับตัวในมหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษารุ่นพ่ี
กับนักศึกษารุ่นน้อง 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ระดับ/ชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 2  80 80 80 80 

ชั้นปีที่ 3   80 80 80 

ชั้นปีที่ 4    80 80 

รวมจำนวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 80 80 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 17,200.00 บาท/คน/ปี 
 
2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 2567 

งบบุคลากร 1,800,000 1,980,000 2,178,000 2,395,800 2,635,380 
งบลงทุน 900,000 990,000 1,089,000 1,197,900 1,317,690 
งบดำเนินการ 800,000 880,000 968,000 1,064,800 1,171,280 

รวม 3,500,000 3,850,000 4,235,000 4,658,500 5,124,350 
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 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 

พ.ศ.2552 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2558 (ภาคผนวก ฉ) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปร ิญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 และสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM ดังนี้ 

 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
(มคอ.1) พ.ศ.2552 

(หน่วยกิต) 

โครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2563 

 (หน่วยกิต) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า 
(1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

30  30 
10 
6 
6 
8 
 

หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า 
(1) กลุ่มวิชาแกน 
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

- วิชาเนื้อหาบังคับ 
1) กลุ ่มประเด็นด้านองค์การและ

ระบบสารสนเทศ 
2) กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
3) กลุ ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง

ซอฟต์แวร์ 
4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 

- วิชาเนื้อหาเลือก 
- วิชาปฏิบัติการและสหกิจศึกษา 

1) เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
เตรียมสหกิจศึกษา 

2) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษา 

84 
30 
 

42 
(15) 

 
(12) 
(9) 
 

(6) 
- 

0-9 

100 
45 
 

42 
(15) 

 
(12) 
(9) 
 

(6) 
6 
7 

 (1) 
 

(6) 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า 6 6 
รวมตลอดหลักสูตร              ไม่น้อยกว่า 120 136 
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3.1.3  รายวิชา   
รายวิชาในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (351…) ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาโดย

กำหนดรหัสวิชาและความหมายของรหัสวิชา  ดังนี้ 
  กำหนดให้มีรหัสวิชาเป็นตัวเลขจำนวน 7 ตัว  โดยมีความหมาย  ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

โดยมีความหมายของตัวเลข  ดังนี้ 
  เลขตัวที่  1  2  และ  3    หมายถึง หมวดวิชาและ หมู่วิชา (351…..) 
  เลขตัวที่  4   หมายถึง ระดับความยากง่าย/ชั้นปี 
  เลขตัวที่  5   หมายถึง ลักษณะเนื้อหา/กลุ่มวิชา 

เลขตัวที่  6  และ  7  หมายถึง ลำดับก่อน-หลังของวิชา 
 

โดยกำหนดความหมายของตัวเลขตามลักษณะเนื้อหา/กลุ่มย่อยของสาขาวิชาดังนี้ 
    (1)  องค์การและระบบสารสนเทศ    (351-1--) 
    (2)  เทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์    (351-2--) 
    (3)  เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   (351-3--) 
    (4)  โครงสร้างพื้นฐานของระบบ    (351-4--) 
    (5)  ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  (351-5--) 
    (6)  กฎหมาย/ความมั่นคงและความปลอดภัย  (351-6--) 
    (7)  -        (351-7--) 
    (8)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    (351-8--)  
    (9)  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์  (351-9--) 
         โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย 

รหัสรายวิชาชื่อรายวิชาทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมง
บรรยาย จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ และจำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองโดยกำหนดแยกตามหมวดวิชา ดังนี้ 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ลำดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นป ี

หมวดวิชาและหมูว่ิชา 
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รายวิชาตามโครงสร้างในหลักสูตร  
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร   เรียนทั้งหมด 10  หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ     บังคับเรียน    6   หน่วยกิต 
 

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
(Thai for Communication) 

2(2-0-4) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(English for Communication) 

2(2-0-4) 

0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 
(Listening and Speaking English for Daily Life 
Communication) 

2(2-0-4) 

 
- วิชาเลือก   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้          จำนวน  4 หน่วยกิต 
 

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า  
(Information Searching for Study) 

2(2-0-4) 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 
(Reading and Writing English for Daily Life 
Communication) 

2(2-0-4) 

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 
(English for Cultural Communication) 

2(2-0-4) 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 
(English for Communication in the 
Workplace) 

2(2-0-4) 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
(Chinese for Daily Life Communication) 

2(2-0-4) 
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2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้   จำนวน  6 หน่วยกิต  
 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา  

(Buddhism for Development) 
2(2-0-4) 

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน 
(Psychology for Self Development) 

2(2-0-4) 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 
(Music and Life Appreciation) 

2(2-0-4) 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ  
(Arts and Design) 

2(2-0-4) 

0002105 สุนทรียภาพการแสดง 
(Art Performance Appreciation) 

2(2-0-4) 

0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต  
(Meditation for Life Development) 

2(2-0-4) 
 

  
3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน  6 หน่วยกิต   

  - วิชาบังคับ             บังคับเรียน 2 หน่วยกิต 
0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี 

 (Smart Citizenship)  
2(2-0-4) 

 
  - วิชาเลือก โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้     4  หน่วยกิต 

0003101 ระบบสังคมไทย  
(Thai Society System) 

2(2-0-4) 

0003102 ระบบสังคมโลก  
(Global Society System) 

2(2-0-4) 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน  
(Business and Daily Life)  

2(2-0-4) 

0003104 ไทเลยศึกษา  
(Loei Study) 

2(2-0-4) 

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  
(Thailand and ASEAN Community)      

2(2-0-4)   

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 
 (Economy in Daily Life)      

2(2-0-4) 

0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 
(Law in Daily Life) 

2(2-0-4) 
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4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้    จำนวน  8 หน่วยกิต 

  
0004101 การคิดและการตัดสินใจ  

(Thinking and Decision Making) 
2(2-0-4) 

 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน  

(Computer Technology for Daily-Life)   
2(2-0-4) 

0004103 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  
(Exercise for Health) 

2(2-0-4) 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต  
(Science and Technology for Quality of Life) 

2(2-0-4) 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  
(Science for Health) 

2(2-0-4) 

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
(Life and Environment) 

2(2-0-4) 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน                     
(Household Appliances Maintenance 
Techniques) 

2(2-0-4) 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน 
(Raising Crops and Animals in Daily Life) 

2(2-0-4)                  
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ข)  หมวดวิชาเฉพาะ                                                   จำนวน   100 หน่วยกิต 
    1)  กลุ่มวิชาแกน                                               จำนวน    45  หน่วยกิต 

3502101 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1   
(English for Business 1) 

3(2-2-5) 

3502102 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2   
(English for Business 2) 

3(2-2-5) 

3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์   
(Commercial and Business Law) 

3(3-0-6) 

3502205 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ   
(Economics for Business Management) 

3(3-0-6) 

3503103 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ 1    
(Chinese for Business 1) 

3(2-2-5) 

3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
(Quantitative Analysis and Business Statistics) 

3(3-0-6) 

3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ   
(Principles of  Business  Research)  

3(2-2-5) 

3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น   
(Principles of Accounting) 

3(2-2-5) 

3531101 การเงินธุรกิจ   
(Business  Finance) 

3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 
(Principles  of  Marketing) 

3(3-0-6) 

3561105 การจัดการและองค์การ   
(Management and Organizations) 

3(3-0-6) 

3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ   
(Business Ethics) 

3(3-0-6) 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management) 

3(3-0-6) 

3563301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
(Production and Operation Management) 

3(3-0-6) 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์    
(Strategic  Management) 

3(3-0-6) 
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2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  ประกอบด้วย  4  กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้  
2.1 วิชาเนื้อหาบังคับ                จำนวน 42  หน่วยกิต 

1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ                 จำนวน 15  หนว่ยกิต 
3511101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 

(Principle of Information Systems) 
3 (2-2-5) 

 
3512101 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในองค์กรธุรกิจ 

(Management Information System for Business 
Organization) 

3 (2-2-5) 

3513201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 
และซัพพลายเชน 
(Information Technology for Logistic 
Management and Supply Chain) 

3 (2-2-5) 

3513601 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
(Information Systems Security) 

3 (3-0-6) 

3514901 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล  
(Project in Business Computer of Digital) 

3 (2-2-5) 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์                  จำนวน 12  หน่วยกิต 
3511201 ระบบฐานข้อมูล 

(Database Systems) 
3 (2-2-5) 

3512202 การออกแบบกราฟิกเพ่ืองานธุรกิจ 
(Graphic design for Business) 

3 (2-2-5) 

3512203 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล  

(Electronic Commerce Management in Digital 
Age) 

3 (2-2-5) 

3512302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ 
(Web Design and Developments for Business) 

3 (2-2-5) 

3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                    จำนวน 9 หนว่ยกิต 
3511301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(Computer Programming) 
3 (2-2-5) 

3512301 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพ่ืองานธุรกิจ 
(Data Structure and Algorithms for Business) 

3 (2-2-5) 

3513303 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile Application Development) 

3 (2-2-5) 
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4. กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                    จำนวน 6  หนว่ยกิต 
3513301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

(System Analysis and Design) 
3 (2-2-5) 

3513401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Computer Networks) 

3 (2-2-5) 

2.2  วิชาเนื้อหาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้       จำนวน 6 หน่วยกิต 
 

3512201 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ 
(Software Package and Application for Business) 

3 (2-2-5) 

3512204 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ 
(Multimedia Technology for Business) 

3 (2-2-5) 

3512205 การตลาดดิจิทัล 
(Digital Marketing) 

3 (2-2-5) 

3512303 การสร้างแอนิเมชันเพ่ืองานธุรกิจ 
(Animation for Business) 

3 (2-2-5) 

3513203 การทำเหมืองข้อมูลเพื่องานธุรกิจ 
(Data Mining for Business) 

3 (2-2-5) 

3513302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object Oriented Programming) 

3 (2-2-5) 

3513304 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ืองานธุรกิจ 
(Application Development Applied for Business) 

3 (2-2-5) 

3513305 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่องานธุรกิจ 
(Web Programming for Business) 

3 (2-2-5) 

3513306 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ 
(Programming for Smart Device) 

3 (2-2-5) 

3532204 การภาษีอากร  
(Taxation)  

3 (3-0-6) 
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2.3  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต  

ให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้ เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

(1)  ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

3513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดิจิทัล  
(Preparation of Experience in Business Computer 
of Digital) 

1(90) 

3514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 
(Field  Experience  in  Business  Computer of 
Digital) 

6(540) 

 

(2)  กลุ่มสหกิจศึกษา 
 

3503802 เตรียมสหกิจศึกษา 
(Pre-Cooperative Education) 

1(90) 

3504803 สหกิจศึกษา 
(Cooperative  Education) 

6 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า      6       หน่วยกิต 

                 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5) 
3561105 การจัดการและองค์การ 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
- วิชาเนื้อหาบังคับ 
 

3511101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

3512101 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ในองค์กรธุรกิจ 

3(2-2-5) 

รวม 18 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3(3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

3511301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
3512202 การออกแบบกราฟิกเพ่ืองานธุรกิจ 3(2-2-5) 

รวม 18 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาแกน 

3502205 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

3511201 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

3512301 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพ่ือ
งานธุรกิจ 

3(2-2-5) 

รวม 21 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาแกน 

3563301 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
- วิชาเนื้อหาบังคับ 

3512203 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในยุคดิจิทัล  

3(2-2-5) 

3513301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  - วิชาเนื้อหาเลือก 

 
xxxxxxxx 

 
วิชาเนื้อหาเลือก 

 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
รวม 19 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาแกน 

3502101 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1   3(2-2-5) 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  - วิชาเนื้อหาบังคับ 

3512302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงาน
ธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3513303 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  - วิชาเนื้อหาเลือก 

 
xxxxxxxx 

 
วิชาเนื้อหาเลือก 

 
3(x-x-x) 

รวม 19 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 

xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 2(2-0-4) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
  กลุ่มวิชาแกน 

3502102 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2   3(2-2-5) 

3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติ
ธุรกิจ 

3(3-0-6) 

3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  - วิชาเนื้อหาบังคับ 

3513201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3(2-2-5) 

3513401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวม 19 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

3503103 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ 1   3(2-2-5) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  - วิชาเนื้อหาบังคับ 

3513601 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

3514903 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดิจิทัล 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
  - วิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

3503802 เตรียมสหกิจศึกษา หรือ 1(90) 

3513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 

1(90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 16 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
  - วิชาปฏิบัติการและ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา 

3504803 สหกิจศึกษา หรือ 6 

3514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 

6(540) 

รวม 6 
 
 
 

3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 
   คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก. 
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3.2  ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับที ่
เลขประจำตัว

ประชาชน 
ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายชวลิต ยศสุนทร 
วท.ม. 

 
บธ.บ. 

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2552 
 

2546 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวณิชนันทน์  จงใจสิทธ์ิ 
วท.ม. 

 
บธ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2556 
 

2549 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวปฐมาวดี คำทอง 
วท.ม. 
บธ.บ. 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 
2550 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวภัทรณ์ัฐสดุา จารุธรีพันธุ ์
บธ.ม. 
บธ.บ. 

บริหารธรุกิจ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2551 
2548 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาววัชรีภรณ์   ดีสุทธิ 
บธ.ม. 

 
บธ.บ. 

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
มหานคร 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2550 
 

2546 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 

มคอ.2 



30 
 

มคอ.2 

3.2.2  อาจารย์พิเศษ 
 
ลำดับ

ที ่
ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

1 
 
 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี  
ประธานสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ 

Ph.D. 
 

กศ.ม. 
ค.บ. 

Management  
 
ธุรกิจศึกษา 
ธุรกิจศึกษา 

Adamson University, Manila, 
Philippines. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน
มิตร 

2 
 
 
 

ผู้ช่วยอธิการบดี  
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อิงอร วงษ์ศรีรักษา 

วท.ม. 
วท.บ 

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
 

3 IT Helpdesk Supervisor 
Sava Resorts, Savannakhet, Laos. 

นายนภศูล  วรมิ่ง วท .ม.  
 

วท .บ  

วิทยาการสารสนเทศ 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

4 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและ 
พัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) 
  

ดร.ชุมพล  ครุฑแก้ว Ph.D. 
M.Sc. 

 
วท .บ .   

Information 
Engineering 
Information 
Engineering 
คณิตศาสตร์ 

Kyushu Institute of Technology, 
Japan Kyushu Institute of 
Technology, Japan 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

มคอ.2 
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ลำดับ
ที ่

ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขา สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

5 ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการระบบสื่อสารส่วน
บริการลูกค้า  
บริษัท ทีโอที จำกัด  (มหาชน) 

นายกุลวัชร ฟองชัย บธ.ม. 
บธ.บ. 
วศ.บ. 

การจัดการ 
การจัดการทั่วไป 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตขอนแก่น 

31 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  
หลักสูตรได้กำหนดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และรายวิชาสหกิจ

ศึกษา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและกลุ่มสหกิจศึกษา เนื่องจากมี
ความต้องการให้นักศึกษาทุกคนเลือกลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ
รายวิชาสหกิจศึกษา 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
รวมทั้งตระหนักในคุณค่าคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 

(2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ
ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน 

(3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(4) มีจิตสำนึกและมีนโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 
(5) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
(6) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
(7) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
(8) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

 4.1.2  ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ

การเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

(2) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทาง
การตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

(3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้าน
การวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลด้านการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุง
แผนงาน 

(4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้ง
มีความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 

(5) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 

(6) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
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(7) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด 

(8) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การนำไปประยุกต์ใช้ 

(9) รับรู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(10) มีความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล เพ่ือให้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลง 

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ 
(11) มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือการประยุกต์ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
(12) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในสาขาอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง  
4.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจ
ใหม่ๆ 

(2) สามารถสืบค้น รวบรวม ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปประเด็นปัญหา 
และความต้องการ ให้ได้ซึ ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม 

(3) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจาก
ทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 

(4) มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ 
(5) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม  
 

 4.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
(2) สามารถทำงานเป็นกลุ่ม ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

และแสดงภาวะผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 
(3) สามารถแสดงความคิดริเริ่ม ประเด็นในการแก้ไขปัญหา พร้อมแสดงจุดยืนอย่าง

พอเหมาะและแสดงความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 
(4) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัลมาชี้นำสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
(6) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู ้ทั ้งของตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

 



34 
 

มคอ.2 

4.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ ใน
การวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ 

(2) สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการ

เขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา 
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ

ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
(5) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ

คอมพิวเตอร์ 
(6) สามารถแนะนำการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
(7) สามารถประยุกต์ใช้รูปแบบของเทคโนโลยีการสื่อสาร และการนำเสนอได้อย่าง

เหมาะสมได ้
  4.2  ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาปกติของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
 - รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล จัดเต็มเวลา 1 ภาค
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง 
 - รายวิชาสหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
 
5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
  5.1  คำอธิบายโดยย่อ 

 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล  เป็นการทำโครงงานปฏิบัติเพื่อศึกษาปัญหาเพ่ือ
นำมาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ โดยนักศึกษาจะต้อง
ทำการค้นคว้า พัฒนาโปรแกรมเพ่ืองานธุรกิจ โดยใช้องค์ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้มากที่สุดและ
เป็นไปตามข้ันตอนวิธีการที่ถูกต้อง ตลอดจนจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน นำเสนอโครงงานและส่ง
มอบงานแก่ผู้ใช้  

หลักการวิจัยทางธุรกิจ เป็นการศึกษาความหมาย และความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ  
กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การตรวจสอบและการ
ประมวลผลข้อมูล การแปลผลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย
อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
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  5.2  ผลการเรียนรู้  
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
รวมทั้งตระหนักในคุณค่าคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 

(2) มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
5.2.2 ด้านความรู้  

(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ
การเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

(2) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้ง
มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 

(3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 

(4) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัลกับความรู้ในสาขา
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ใน

สาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรม หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจ
ใหม่ๆ 

(2) สามารถสืบค้น รวบรวม ประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปประเด็นปัญหา 
และความต้องการ ให้ได้ซึ ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อ ย่าง
เหมาะสม 

(3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม  

5.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
(2) สามารถทำงานเป็นกลุ่ม ให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

และแสดงภาวะผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม และมีความรับผิดชอบ 
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5.2.5  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการ
เขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา 

(2) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 
  5.3  ช่วงเวลา 
 - วิชาหลักการวิจัยทางธุรกิจ จัดแผนการเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 3 
 - วิชาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธรกิจดิจิทัล จัดแผนการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ของ
ชั้นปีที่ 4 
  5.4  จำนวนหน่วยกิต 
 - วิชาหลักการวิจัยทางธุรกิจ จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
 - วิชาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต 
  5.5  การเตรียมการ  
 มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 
  5.6  กระบวนการประเมินผล 
  วิชาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงานที่
บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการ
นำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้อง
สามารถทำงานได้ในเบื้องต้น โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรม โดยการจัดสอบการนำเสนอ ที่
มีอาจารย์สอบอย่างน้อย 3 คน รวมอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแต่งตั้งประธานกรรมการ และแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 วิชาหลักการวิจัยทางธุรกิจ ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการวิจัย การเขียนโครงร่าง
การวิจัย การตรวจสอบและการประมวลผลข้อมูล การแปลผลและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงานผลการวิจัย การเขียนรายงานผลการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพ  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

- มีการสอดแทรกเรื่อง คุณค่า ทัศนคติ จริยธรรม
ในรายว ิชาท ุกว ิชาในหมวดว ิชาเฉพาะ  การ
ปฐมนิเทศ  และการปัจฉิมนิเทศ รวมไปถึงการมี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
- ให้ทำกิจกรรม/โครงการ  ที่เกี ่ยวกับการสร้าง
เสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
- ม ีกต ิกาที ่จะสร ้างว ิน ัยในตนเองและความ
รับผิดชอบและเฝ้าสังเกตโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

2. ม ี ค ว า ม ร อบ ร ู ้ ใ น ศ า ส ต ร ์ ท า ง ด ้ า น
คอมพิวเตอร์ และด้านบริหารธุรกิจ เพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจในยุคดิจิทัล 

- ให้น ักศึกษาเร ียนวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ 
เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำ
จนถึงปลายน้ำ  
- ให้นักศึกษาได้เรียนศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก ระบบเครือข่าย การการ
เขียนโปรแกรมในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาแอป
พลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล การจัดการโลจิสติกส์
และซ ัพพลายเชน เป ็นต ้น เพ ื ่อก ้าวท ันต่อ
เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต 
- จัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ที่มีการบูรณา
การองค ์ความร ู ้ ในด ้านต ่างๆ เพ ื ่อสน ับสนุน
กระบวนการการทำงานของหน่วยงานหรือชุมชน
ในยุคดิจิทัล 

3. มีความสามารถคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  
บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ 

- ใช้วิธีการสอนที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
- ให้นักศึกษาได้ฝึกแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยบริหารจัดการใน
รูปแบบของโครงงานทางคอมพิวเตอร์ 
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการ เสริมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตร  ให้เหมาะสมกับระดับชั้นปีของนักศึกษา 
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คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรม 
4. มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  ความคิดสร้างสรรค์  
พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู ้ อย่างต่อเนื่อง
และทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่าง
เหมาะสม 

- กำหนดให้ทำงานกลุ่มในรายวิชา 
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการทาง
วิชาการเสริมกับการเรียน ตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ในภาครัฐและเอกชน 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

   2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อ

หน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสำนึกและมีนโนธรรมที่จะแยกแยะ

ความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 
(8) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ 

ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน 
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีดังนี ้

   (1) การบรรยาย  
  (2) การอภิปราย 
  (3) การใช้กรณีศึกษา (Case) 
  (4) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
  (5) การสะท้อนความคิด (Reflective thinking) 
  (6) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-directed learning) 
  (7) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ/ปราชญ์ 
  (8) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
  (9) เพ่ือนช่วยเพื่อน 
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  (10) กิจกรรม 
 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
(2) การสังเกตพฤติกรรม 
(3) การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม 
(4) การประเมินจากกการสะท้อนผลการทำงานร่วมกัน 
(5) การประเมินโดยเพื่อน(Peer assessment) 
(6) การเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม 
(7) การทดสอบก่อนเรียน 
(8) การทดสอบหลังเรียน 
(9) การสอบกลางภาค 
(10) การสอบปลายภาค 

  2.2  ความรู้ 

  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ 

ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด 
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

การนำไปประยุกต์ใช้ 
(5) รับรู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือการประยุกต์ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในสาขาอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
(9) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ

การเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร ์

(10) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทาง
การตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

(11) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ใน
ด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุง
แผนงาน 
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(12) มีความรู ้เกี ่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 
รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน 
 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1) การบรรยาย 
  (2) การอภิปราย 
  (3) การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
  (4) การใช้กรณีศึกษา (Case) 
  (5) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
  (6) ภาคสนาม 
  (7) การใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) 
  (8) การสาธิต (Demonstration) 
  (9) การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) 
  (10) การใช้เกม (Game) 
  (11) การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)/การเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/การเรียนแบบผสมผสาน/การเรียนแบบออนไลน์ 
  (12) การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
  (13) การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน) 
  (14) การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based instruction) 
  (15) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based instruction) 
  (16) การสะท้อนความคิด (Reflective thinking) 
  (17) การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent study) 
  (18) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-directed learning) 
  (19) การสอนโดยโครงงาน (Project-based instruction) 
  (20) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ/ปราชญ์ 
  (21) การนิเทศการปฏิบัติการวิชาชีพ (Supervision) 
  (22) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
  

 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
  (2) การสอบปากเปล่า 
  (3) การสอบทักษะ 
  (4) การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนักศึกษา 
  (5) การประเมินการบ้าน 
  (6) การประเมินรายงาน/โครงงาน 
  (7) การประเมินการวิพากษ์/การนำเสนอผลงาน 
  (8) การนำเสนอปากเปล่า 



41 
 

มคอ.2 

  (9) การทดสอบก่อนเรียน 
   (10) การทดสอบหลังเรียน 
  (11) การสอบกลางภาค 
  (12) การสอบปลายภาค 
    

  2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์ เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมกิจกรรมหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ 

(2) สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล ตีความ และประเมินสารสนเทศ 
เพื ่อให้ได้ซึ ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และตัดสินใจอย่าง
เหมาะสม 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 

(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

(5) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจาก
ทางเลือกอย่างรอบคอบ มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
  2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) การบรรยาย 
  (2) การอภิปราย 
  (3) การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
  (4) การใช้กรณีศึกษา (Case) 
  (5) การใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) 
  (6) การสาธิต (Demonstration) 
  (7) การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) 
  (8) การใช้เกม (Game) 
  (9) การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)/การเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/การเรียนแบบผสมผสาน/การเรียนแบบออนไลน์ 
  (10) การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
  (11) การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน) 
  (12) การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based instruction) 
  (13) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based instruction) 
  (14) การสะท้อนความคิด (Reflective thinking) 
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  (15) การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent study) 
  (16) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-directed learning) 
  (17) การสอนโดยโครงงาน (Project-based instruction) 
  (18) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
  (1) การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
  (2) การสอบปากเปล่า 
  (3) การสอบทักษะ 
  (4) การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนักศึกษา 
  (5) การประเมินการบ้าน 
  (6) การประเมินรายงาน/โครงงาน 
  (7) การประเมินการวิพากษ์/การนำเสนอผลงาน 
  (8) การนำเสนอปากเปล่า 
  (9) การทดสอบก่อนเรียน 
   (10) การทดสอบหลังเรียน 
  (11) การสอบกลางภาค 
  (12) การสอบปลายภาค 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการประสานงาน รวมทั้งมีมนุษย์สัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือผู้ร่วมงาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาชี้นำสังคมได้อย่างเหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนและรับผิดชอบงานในกลุ่ ม และแสดง
ภาวะผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 

(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

(6) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู ้ทั ้งของตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
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  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) การบรรยาย 
  (2) การอภิปราย 
  (3) การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
  (4) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
  (5) ภาคสนาม 
  (6) การใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) 
  (7) การแสดงละคร (Dramatization) 
  (8) การสาธิต (Demonstration) 
  (9) การใช้เกม (Game) 
  (10) การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
  (11) การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน) 
  (12) การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based instruction) 
  (13) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based instruction) 
  (14) การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent study) 
  (15) การสอนโดยโครงงาน (Project-based instruction) 
  (16) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)  

(17) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-directed learning) 
 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ   

(1) การสังเกตพฤติกรรม 
(2) การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม 
(3) การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนักศึกษา 
(4) การประเมินรายงาน/โครงงาน 
(5) การประเมินการวิพากษ์/การนำเสนอผลงาน 
(6) การประเมินจากกการสะท้อนผลการทำงานร่วมกัน 
(7) การประเมินโดยเพ่ือน (Peer assessment) 
(8) การเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม 

 2.5  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ

คอมพิวเตอร์ 
(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ

การแสดงสถิติประยุกต์ มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เก่ียวข้องและตัดสินใจทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 
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(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เพื่ออธิบายและ
สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

(5) สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) การบรรยาย 
  (2) การอภิปราย 
  (3) การสอนแบบสัมมนา (Seminar) 
  (4) การใช้กรณีศึกษา (Case) 
  (5) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
  (6) การใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation) 
  (7) การแสดงละคร (Dramatization) 
  (8) การสาธิต (Demonstration) 
  (9) การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center) 
  (10) การใช้เกม (Game) 
  (11) การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)/การเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน/การเรียนแบบผสมผสาน/การเรียนแบบออนไลน์ 
  (12) การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
  (13) การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน) 
  (14) การสะท้อนความคิด (Reflective thinking) 
  (15) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (Self-directed learning) 
  (16) การสอนโดยโครงงาน (Project-based instruction) 
  (17) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
  (2) การสอบปากเปล่า 
  (3) การสอบทักษะ 
  (4) การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม 
  (5) การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนักศึกษา 
  (6) การประเมินการบ้าน 
  (7) การประเมินรายงาน/โครงงาน 
  (8) การประเมินการวิพากษ์/การนำเสนอผลงาน 
  (9) การประเมินจากกการสะท้อนผลการทำงานร่วมกัน 
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   (10) การนำเสนอปากเปล่า 
  (11) การทดสอบก่อนเรียน 
  (12) การทดสอบหลังเรียน 
  (13) การสอบกลางภาค 
  (14) การสอบปลายภาค 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ได้แสดงความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรโดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลัก หรือ รับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่
นำไปสู่ผลการเรียนรู้บางเรื่องซึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 
ได้กระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ส่วนที่ 2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนบริหารธุรกิจ และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ดังนี้ 
 

3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  ทั้งหมด 5  ด้าน  ดังนี้ 
 

ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียด/ตัวชี้วัด 
1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงต่อเวลา 

1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

2 ความรู้ 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินค่า หรือคุณคา่ 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.1.2  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

3.1.2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) ตรงต่อเวลา - ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนเรื่องการเข้าเรียน 
- ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนเรื่องของเวลาส่งงาน 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงต่อ
เวลาในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

- ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้า
เรียน 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการส่ง
งาน 
 

(2) ม ี ค ว ามซ ื ่ อ ส ั ต ย์  
สุจริต 

- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมทั้งภายนอกและภายใน
ห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 
- สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนการสอนทุก
รายวิชา 

- ประเมินจากชิ้นงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น รายงาน การอ้างอิง 
และการสอบ 
- ประเมินจากความซื่อสัตย์ต่อ
ข้อตกลงของนักศึกษาในชั้นเรียน 
โดยประเมินจากการสังเกต 

(3) มีสัมมาคารวะ  
อ่อนน้อมถ่อมตน 

- ปลูกฝังให้ตระหนักในคุณค่าของการ
ปฏิบัติตนอย่างสุภาพและอ่อนน้อม 
วาจาสุภาพไพเราะ มีระเบียบวินัย 
ประพฤติตนให้ถูกกาลเทศะ โดยใช้กรณี
การสาธิตและกรณีจำลอง 
- มอบหมายงานกลุ่มและงานเดี่ยว 

- สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
- การนำเสนอผลงาน 

3.1.2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) มีความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่
ศึกษา 

- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
บรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้น
เรียน 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธีการ
สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหา
รายวิชา 
- ให้ความรู้ ความเข้าใจโดยวิธี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

- ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดความรู้ในรายวิชาทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
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(2) สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการดำรงชีวิต 

- ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาโดยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem Based Learning) หรือ 
เรียกย่อว่า PBL 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL 

(3) สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

- มีการแนะนำวิธีการเรียนรู้/การสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเอง และให้ฝึกปฏิบัติใน
ทุกรายวิชา 

- ประเมินจากคุณภาพงาน
มอบหมาย ที่แสดงถึงการคิด/
วิเคราะห์ การหาความรู้เพิ่มเติม 
โดยอาศัยข้อมูล/หลักความรู้จาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือมาประกอบได้อย่าง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการ
อ้างอิง 
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 

3.1.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดทฤษฎีทักษะทางปัญญา 
- นำเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

- ประเมินจากคุณภาพงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 

(2)  สามารถสังเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

- ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดยใช้
วิธีการกรณีศึกษา 
- สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหา
รายวิชา 

- ประเมินจากการอภิปราย
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
- ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 

(3)  สามารถประเมินค่า 
หรือคุณค่า 

- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีจำแนกคุณภาพ
งาน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
ประเมินค่าโดยใช้วิธีการนำเสนอผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพงาน 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วม 
 

3.1.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 
- สอดแทรกความรู้ความเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา 
 
 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- สังเกตพฤติกรรม 
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(2)  มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และ
สังคม 

- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มโดยใช้
กระบวนการ Project Based 
Learning (PBL) 

- ประเมินจากคุณภาพของงานตาม
เกณฑ์ของ Project Based 
Learning (PBL) 
- สังเกตพฤติกรรม 

3.1.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

- สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่ม 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 

(2)  สามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

- สอดแทรกทักษะการใช้ภาษาในการ
สื่อสารในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบ 
- การนำเสนอ 

(3) มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สอดแทรกทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในรายวิชาต่างๆ 
- มอบหมายกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การสร้างชิ้นงานโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ประเมินจากคุณภาพของงาน 
- การทดสอบปฏิบัติ 
- การนำเสนอ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ◌ ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

 0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า                

0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                   

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน                   

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม                 

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ                 

0001108 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน                   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

                    ความรับผิดชอบหลัก  ◌ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนา               

0002102 จิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาตน               

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต               

0002104 ศิลปะและการออกแบบ               

0002105 สุนทรียภาพการแสดง               

0002106 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต               

 
 
 
 
 
 
 
 

50 

มคอ.2 

 



51 
 

มคอ.2 

 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
 

 ความรับผิดชอบหลัก  ◌ ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101 ระบบสังคมไทย                

0003102 ระบบสังคมโลก                 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน                

0003104 ไทเลยศึกษา                

0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               

0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน                

0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี               

0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหมวดวิชาสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  

 ความรับผิดชอบหลัก  ◌ ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ               

0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน                

0004103 การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ               

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต               

0004105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ               

0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม               

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน               

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน               
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3.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ดังนี้ 

3.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อ

หน้าที่ ต่อตนเองและต่อผู้อื่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสำนึกและมีนโนธรรมที่จะแยกแยะ

ความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 
(8) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ 

ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกัน 
3.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด 

(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การนำไปประยุกต์ใช้ 

(5) รับรู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาหรือการประยุกต์ซอฟท์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในสาขาอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
(9) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ

การเรียนด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมทั้ง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 
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(10) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทาง
การตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 

(11) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ใน
ด้านการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุม และการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุง
แผนงาน 

(12) มีความรู ้เกี ่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 
รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน   

3.2.3  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์ เพ่ือให้เกิด
นวัตกรรมกิจกรรมหรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ 

(2) สามารถสืบค้น จำแนก และวิเคราะห์ข้อมูล ตีความ และประเมินสารสนเทศ 
เพื ่อให้ได้ซึ ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และตัดสินใจอย่าง
เหมาะสม 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม 
(5) สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ ๆ วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจาก

ทางเลือกอย่างรอบคอบ มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์  
3.2.4 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้

อย่างมีประสิทธิภาพในการประสานงาน รวมทั้งมีมนุษย์สัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือผู้ร่วมงาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาชี้นำสังคมได้อย่างเหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนและรับผิดชอบงานในกลุ่ม และแสดง

ภาวะผู้นำ ผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ความคิดเห็นที่มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

(6) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู ้ทั ้งของตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 
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3.2.5 มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ 

(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เก่ียวข้องและตัดสินใจทางธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เพื่ออธิบายและ
สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการ
ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

(5) สามารถสื่อสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก   

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์         
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลย ี

กลุ่มวชิาแกน 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

3502101 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1                                     

3502102 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2                                     

3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์                                     

3502205 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ                                     

3503103 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ 1                                     

3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ                                     

3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ                                     

3521104 หลักการบัญชีช้ันต้น                                     

3531101 การเงินธุรกิจ                                     

3541101 หลักการตลาด                                     

3561105 การจัดการและองค์การ                                                                

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                     

3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ                                     

3563301 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ                                     

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์                                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก ◌ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

1) กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ  
3511101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                  ◌  ◌                 

3512101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กรธุรกิจ                 ◌  ◌                 ◌ 

3513201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส ์  
และซัพพลายเชน 

                   ◌                 

3513601 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ                                     

3514901 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล                                     

2) กลุ่มประเด็นด้านเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  

3511201 ระบบฐานข้อมูล                                     

3512202 การออกแบบกราฟกิเพื่องานธรุกจิ                                     

3512203 การจัดการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล                  ◌                   

3512302 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ในงานธุรกิจ                                     

3) กลุ่มประเด็นด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

3511301 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์                                     

3512301 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรทิึมเพื่องานธุรกิจ                                     

3513303 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอปุกรณ์เคลื่อนที่                                     

4) กลุ่มประเด็นด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานของระบบ 

3513301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                     

3513401 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์                                     

57 

  มคอ.2 

 



56 
 

มคอ.2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก  ◌ ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาเนื้อหาเลือก 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

3512201 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
ด้านธุรกิจ 

                                    

3512204 เทคโนโลยีมลัตมิีเดียสำหรับงานธุรกิจ                  ◌  ◌                 

3512205  การตลาดดิจิทลั                                    ◌ 

3512303 การสร้างแอนิเมชันเพื่องานธุรกิจ                                     

3513203 การทำเหมืองข้อมูลเพือ่งานธุรกิจ                                     

3513302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                                     

3513304 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ                                     

3513305 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่องานธรุกิจ                                     

3513306 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์
อัจฉริยะ 

                                    

3532204 การภาษีอากร                                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก ◌ ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

3503802  เตรียมสหกิจศึกษา                                     

3504803  สหกิจศึกษา                                     

3513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดจิิทัล 

                                    

3514801  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดจิิทัล 

 ◌ ◌ ◌     ◌ ◌    ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌  ◌ ◌ ◌ ◌  ◌       ◌  ◌ 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 กำหนดเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
 
     ระดับคะแนน      ค่าระดับคะแนน 
   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50  
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 
 

และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก จ หมวด 1 และ 2)   
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 

   (1) กำหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
   (2) การทวนสอบในระดับรายวิชามีกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอนใน
ระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการ
จัดทำคลังข้อสอบของสาขาวิชา 
   (3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

   กำหนดให้มีการทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบ
วงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยมีวิธีการดังนี้ 
   (1) ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
   (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์ การส่งแบบสอบถาม        
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น  
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   (3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี
โอกาส ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น  ๆ ของบัณฑิตที่จบ
การศึกษา และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
   (4) การประเมินจากนักศึกษาเก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
   (5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษ  
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
   (6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น รางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื ่อสังคมและประเทศชาติ จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที ่ทำ
ประโยชน์ต่อสังคม 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

          เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต้องเรียนครบจำนวนหน่วยกิตที ่กำหนดไว้  
ในหลักสูตรและต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 (ภาคผนวก จ หมวด 2)   
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่      

  (1)  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ทราบถึง ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่
แนะแนวความเป็นครูสำหรับอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ อีกทั้ง
เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน และให้ทราบถึง
บทบาท หน้าที่ สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ  
  (2)  มีอาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เนื้อหาของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การวิจัยโดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง อีกทั้งต้องทำหน้าที่ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ใหม่ 
  (3)  มีการแนะนำอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะ ใน
เรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
การฝึกอบรมเพ่ือให้คณาจารยมีความรู้ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการสอนและ

กระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา 
 1. กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป การ

วัดและประเมนิผลเบื้องต้น 
2. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องโดยอย่างน้อยอาจารย์ต้องผ่านการอบรมใน

หลักสูตรต่าง ๆ ปีละ 1 หลักสูตรในเรื่องต่อไปนี้ 
(ก) วิธีการสอนแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(ข) การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

หลักสูตร 
(ค) การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน 
(ง) การใช้และผลิตสื่อการสอน 
(จ) หลักสูตรอื่นที่เป็นการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 3. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 
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2. ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ 
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย และจัดให้คณาจารย์เข้าร่วม
กลุ่มวิจัยต่าง ๆ ในคณะ 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 

4. สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ และวิชาการอื่น ๆ  
เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 

5. สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการเพ่ือให้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  

6. จัดให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
กระบวนการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร ดังนี้  

1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน  
ใช้รูปแบบการจัดการศึกษาที่เป็นแบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 

ภาคการศึกษา และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2  การคิดหน่วยกิต  

1.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค    

1.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกต ิให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค   
 1.2.3 วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค  

2. บัณฑิต 
2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีดังนี้ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิระดับอุดมศึกษาแห ่งชาต ิ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรกำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) 
ด้านความรู้  (3)  ด้านทักษะทางปัญญา (4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา  
2.2.1  งานด้านการพัฒนาโปรแกรม  
2.2.2  งานด้านการพัฒนาเว็บไซต์     
2.2.3  งานด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์    
2.2.4  งานด้านการออกแบบกราฟิกและแอนิเมชัน 
2.2.5  งานด้านการดูแลระบบเครือข่าย 
2.2.6  งานด้านการทดสอบระบบและโปรแกรม 
2.2.7  งานด้านการจัดการโครงการคอมพิวเตอร์ 
2.2.8  งานด้านบริหารฐานข้อมูล 
2.2.9  จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.2.10 ครูและอาจารย์ในสถาบันการศึกษา 
2.2.11 นักวิชาการ หรือ เจ้าหน้าที่สายงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
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2.2.12 ผู ้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระในงานคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศ 

2.2.13 งานทางด้านบริหารธุรกิจ 
 
3. นักศึกษา 

3.1  การรับนักศึกษา 
3.1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที ่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ

หลักสูตร 
3.1.2 การกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้อง

กับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กำหนดไว้ 
3.1.3 มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี

ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกาย และจิตใจ ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้
สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
3.2.1 มีการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา 

เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข  
3.2.2 ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบ

ต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการวางระบบการดูแลให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ 

3.2.3 สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน 
3.3.2 มีอัตราการคงอยู ่ของนักศึกษาในหลักสูตร อัตราการสำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 
  3.3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4. อาจารย์ 
4.1  การบริหารคณาจารย์ 

4.1.1 กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์
ของสถาบัน และของหลักสูตร 

4.1.2 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
4.1.3 มีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้

อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 



66 
 

มคอ.2 

 4.1.4 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและ  
มีความก้าวหน้าทางการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ 
 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

4.2.1 อาจารย์ผู้สอน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

4.2.2 อาจารย์ผู ้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการ
ประเมินการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนำข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการสอนต่อไป 
 4.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมิน
และสรุปผล เพ่ือนำมาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1 มีการปรับปรุงรายละเอียดของคำอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน

ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
5.1.2 เพิ่มรายวิชาที่มีความสำคัญกับยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนอง

ต่อองค์การในอนาคต  
5.1.3 มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้น

นักศึกษาเป็นสำคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน  
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้น ๆ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์และรับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมทั้งเป็นความ
ต้องการของอาจารย์ในการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการโดยการขอสอนรายวิชาที่ต้องทำผลงาน  

5.2.2 เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดและได้รับ
การพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการฝึก
ปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

5.3  การประเมินผู้เรียน 

5.3.1 กำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและมี
วิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนที่รู้ได้อย่างเหมาะสม  

5.3.2 มีการกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  โดยการใช้ว ิธ ีการประเมินที่
หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง  
 5.3.3. มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ทำให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุด
แข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา  
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1  การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อ
ตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1  ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลักดังนี้ 

(1)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ  
ขนาดจุ   40 เครื่อง  จำนวน 3 ห้อง 

 (2)  ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ขนาดจุ   40 เครื่อง  จำนวน 2 ห้อง 

(3)  ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์  
ขนาดจุ  100 เครื่อง จำนวน 2 ห้อง 

(4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   
ขนาดจุ   80 คน   จำนวน  2 ห้อง 

(5)  ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)  
ขนาดจุ  100 คน จำนวน 4  ห้อง 
ขนาดจุ   60 คน จำนวน  1  ห้อง 
ขนาดจุ   50 คน จำนวน  8  ห้อง 
ขนาดจุ   40 คน จำนวน 55 ห้อง 

(6)  ห้องประชุมสัมมนา (ห้องประชุมศรีสองรัก คณะวิทยาการจัดการ)  
ขนาดจุ   80 - 100 คน จำนวน 1 ห้อง 

(7)  ห้องประชุมสัมมนา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) (อาคาร 19) 
ขนาดจุ   50      คน จำนวน  3 ห้อง 
ขนาดจุ   80 - 100 คน จำนวน   1 ห้อง 

(8)  ห้องศูนย์ข้อมูลธุรกิจ จำนวน 1 ห้อง 
(9)  ห้องศูนย์สหกิจศึกษาจำนวน 1 ห้อง 

 อุปกรณ์การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  
      1)  ชุดเครื่องขยายเสียง  จำนวน  50 ชุด 
      2)  LCD Projector   จำนวน  40 ชุด  
      3)  Notebook   จำนวน  20 เครื่อง 
      4)  เครื่องฉายแผ่นทึบ  จำนวน   3 เครื่อง  
โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
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6.2.2  ห้องสมุด  
ใช้ตำรา เอกสารประกอบการศึกษา จากห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการและ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งให้บริการหนังสือ ตำรา วารสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
สิ่งพิมพ์ อ่ืนๆ และโสตทัศนวัสดุทางด้านบริหารธุรกิจ และด้านอ่ืน ๆ ทุกสาขาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดสอน  

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.3.1 จัดหาหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที ่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในจำนวนที่เหมาะสม 
 6.3.2 จัดหาเครือข่ายธุรกิจเพื่อการศึกษาดูงาน  โดยนำข้อมูลเดิมที่ผ่านมา และ
สถานที่ดูงานใหม่ ๆ ที่มีความพร้อมในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานนำมาพิจารณาเลือกสถานที่
ศึกษาดูงานที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และสามารถที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต
  

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
6.4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2558 ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกัน
คุณภาพของหลักสูตร  โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  6 ด้าน คือ 1) การกำกับ
มาตรฐาน  2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6) 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.4.2 จัดทำแบบสำรวจความต้องการจากนักศึกษาในการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
 6.4.3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 เพื ่อใช้กำหนดดัชนีบ่งชี ้ผลการดำเนินงาน ทั้งนี ้เกณฑ์การประเมินผลผ่านคือ มีการ
ดำเนินงานตามข้อ 1 - 5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
 ปี
ที่1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 

     

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

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมิน ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนนิงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี 
อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

     

10. จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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มคอ.2 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธ์การสอน 
ช่วงก่อนสอนมีการพูดคุยในคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรถึงวิธีการสอน วิธีการ

ประเมินก่อนและหลังการสอน ถ้ารายวิชาที่มีอาจารย์มากกว่า 2 คนให้ปรึกษาแนวทางการสอนให้ไป
ในทางเดียวกัน พร้อมกับปรึกษาหารือกันในการใช้กลยุทธ์การสอนพร้อมการประเมินกลยุทธ์การสอน 
หรือปรึกษาหารือกับผู ้เชี ่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าว สามารถทำโดยการ 
(1)  ประเมินโดยนักศกึษาในแต่ละวิชา 
(2)  การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทำสำรวจข้อมูลได้จาก 
(1) ติดตามผลประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารธุรกิจ/สหกิจศึกษา  ของ

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จากผู้ใช้บัณฑิต  
 (2) ติดตามและสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
 (3) ติดตามผลการทำงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิต 
 (4) ติดตามผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินภายนอกเพื่อการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้นรวมไปถึงผ่านการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA)  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 รวบรวมข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่
ละรายวิชา จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2 วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตร 
 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

คำอธิบายรายวิชา 
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มคอ.2 

คำอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร / Language Communications 
 
0001101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      2(2-0-4) 
  (Thai for Communication) 
 ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื ่อสาร บูรณาการการใช้ภาษาในสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ทักษะการคิด ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 
 Fundamental knowledge of language and Communication, Integrated 
language use in society and Thai society, thinking, listening, watching, speaking, reading 
and writing to apply in life 

0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 (English for Communication) 
 การพัฒนาการสื ่อสารภาษาอังกฤษขั ้นพื ้นฐาน การฟัง พูด อ่าน และเขียน ใน
สถานการณ์ต่างๆ การทักทาย การทำความรู้จัก การให้ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน การบรรยาย
สถานที่ ทีต่ั้ง การบอกทิศทาง 
 Fundamental English for Communication with four skills namely listening, 
speaking, reading, and writing in various situations; greeting, getting to know each other, 
giving personal information, giving information about family and community, describing 
places, giving location and direction 

0001103  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2(2-0-4) 
 (Information Searching for Study) 
 สารสนเทศ ทักษะการรู้สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และ
กระบวนการสืบค้นสารสนเทศด้วยสื่อดิจิทัล การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนองานตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำ
รายงาน วิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 Information, information literacy skills, information sources and resources, 
retrieval techniques and process with digital media, academic report writing with 
universal standardized formatting, citation and bibliography for efficient application on 
other types of research and thesis writing forms, correctly and effectively 
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มคอ.2 

0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 การฟังและการพูดในระดับประโยคและระดับข้อความในหัวข ้อต ่างๆ  ที ่ใช ้ใน
ชีว ิตประจำวัน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยมุ ่งเน้นให้ผู ้เร ียนฝึกทักษะการฟัง -พูด
ภาษาอังกฤษ 
                Practice of English listening and speaking at the levels of sentence and 
discourse for Daily Life Communication through various activities in a variety of topics 
with an emphasis on helping students practice their listening and speaking skills 

0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
 การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านโฆษณา แผ่นพับโฆษณา การอ่านประกาศ การอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การย่อความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายส่วนตัว การสื ่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, 
and product labels; summarizing, completing forms, personal correspondence, and 
electronic communication 

0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
 (English for Cultural Communication)      
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ค่านิยม
ทางสังคม ความเชื่อ อาหาร และเทศกาลสำคัญทางประเพณีวัฒนธรรม  
 English for communication regarding cultural issues, geography, climates, 
social value, beliefs, food, and traditional festivals 

0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2(2-0-4) 
 (English for Communication in the Workplace) 
 ภาษาอังกฤษในการทำงาน การต้อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให้และขอข้อมูล        
การกรอกแบบฟอร์มประเภทต่างๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนอีเมล์ การเขียนประวัติ
ส่วนตัว การอ่านประกาศรับสมัครงาน  
 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, 
giving and asking information; form filling, application letter, E-mail, resume, job 
advertisement 
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มคอ.2 

0001108    ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน       2(2-0-4) 
 (Chinese for Daily Life Communication) 
 หลักการออกเสียงพินอินภาษาจีน คำศัพท์ วลี สำนวน โครงสร้างและรูปแบบประโยค
สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 Chinese pinyin pronunciation, vocabulary, phrases, idioms and sentence 
structures for use in everyday life with the skills of listening, speaking, reading and 
writing 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ / Humanities 
 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา     2(2-0-4) 
 (Buddhism for Development) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หลักธรรมสำคัญ วันสำคัญและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา การประยุกต์พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมหน้าที่ชาวพุทธและมารยาทไทย        
การพัฒนาจิตและปัญญาเพ่ือการดำเนินชีวิต 
 Introduction to Buddhism great teaching of Buddha, Buddhist Sabbath 
days, Dhamma application for life and society, Buddhist duty and Thai courtesy, mind 
and wisdom development for living 

0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน       2(2-0-4) 
 (Psychology for Self Development) 
 ความหมาย ความสำคัญของจิตวิทยา ปัจจัยพื้นฐานและทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการรู้จักและการพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีมและการวางแผนการดำเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 
 Definitions, significance, basic factors and psychology theory of behavior, 
self-development, human relations, team work and life planning for well-being 

0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 2(2-0-4) 
 (Music and Life Appreciation) 
  การใช้ดนตรีในชีวิตประจำวัน บทบาท ความสำคัญของดนตรีในสังคม การเสริมสร้าง
ทักษะ และประสบการณ์ทางดนตรี 
 Using music in daily life, roles and importance of music in society, 
enhancing skills and musical experience 
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มคอ.2 

0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 
 (Arts and Design) 
 หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงาน การรับรู้ การสื่อสาร การตีความ การชื่นชมความสวยและความงาม การประยุกต์และการมี
รสนิยมที่ดีต่อผลงานศิลปะและการออกแบบของไทย เอเชียและตะวันตกทั้งอดีตและปัจจุบัน 
 Principles, concepts, creativity, imagination and processes of creative arts 
and  design; perceptions, Communication, interpretation, appreciation of beauty and 
aesthetic, application and having good taste to arts and design of Thai, Asia and west 
in past and present 
 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4) 
 (Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์และการแสดง คุณค่าของศิลปะการแสดงประเภทต่างๆ 
ค่านิยมและวิถีชีวิตที่นำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยม
และวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
 The meaning of aesthetics and performances, The value of performing art. 
Values and way of life that are applied in performances; Organizing and performances 
that are consistent with local values and lifestyles 

0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2(2-0-4) 
 (Meditation for Life Development) 
 ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ 
ลักษณะของการบริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการ
ทำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนและการทำงาน ลักษณะ ขั ้นตอน คุณสมบัติ 
ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื ่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา 
แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา  
 Meaning of meditation; objectives, methods, processes, the beginning of 
meditation practice; characteristics of reciting and meditating; benefits of meditation; 
meditation resistances and applying meditation to daily life; meditation as related to 
education and work; characteristic, process, qualities and benefits of the states of 
absorption (Jhana) and insight knowledge (Nana); fundamental knowledge about 
insight meditation (Vipassana); differences between the foundation meditation 
(Summata) and the insight meditation (Vipassna); layout the foundation meditation 
(Summata)  and the insight meditation (Vipassna); insight meditation as related to the 
world population 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ / Social Sciences 
 

0003101 ระบบสังคมไทย  2(2-0-4) 
 (Thai Society System) 
 สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ ่งแวดล้อม ของ
สังคมไทยในปัจจุบัน ปัญหาและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ 
เศรษฐกิจพอเพียง          ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการบริบทต่างๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน ปลูกฝังจิตสำนึก ตระหนักและเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย 
 Present situation of Thai society, culture, economy, politic, and public 
administration; problems and future trends of Thai society, development and 
sufficiency economy, local wisdom, adaptation for social changes, sustainable 
development, and Thai nationalism 
 

0003102 ระบบสังคมโลก 2(2-0-4) 
 (Global Society System) 
 ศึกษาการเปลี ่ยนแปลงของสังคมโลกด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ
มนุษยชน การปรับตัวอยู่ในสังคมโลกด้วยสันติวิธี การดำเนินชีวิตในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 The changes of global society in politic, economy, culture, environment, 
and other crisis; multiculturalism; human rights; non-violence conflict resolution; life 
in the Digital Age 
 

0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 (Business and Daily Life) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน้าที่ของธุรกิจ การ
ผลิต แนวทางการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี
การเงิน สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตประจำวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 
 Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; guidelines for modern entrepreneur; administrative human resources 
management; marketing; financial accounting, Environment of Business; Social 
Technology change context influencing on business and daily life; government policies; 
taxation law; and applying philosophy of sufficiency economy to daily life 
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มคอ.2 

0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4) 
 (Loei Study) 
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น 
ภาษา ศิลปะ และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual custom, ways of 
life, amusement, Loei dialect, arts, folk wisdom and environment 
 
0003105    ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2(2-0-4) 
 (Thailand and ASEAN Community) 
 ความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก กฎบัตรอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก 
 Background of ASEAN community; fundamental information of 
geographical; economic, political, social and cultural aspects of all country members; 
ASEAN charter; the relationships of internal and external groups of ASEAN country 
members and benefits of Thailand that gain from being member 
 
0003106    เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 (Economy in Daily Life) 
 หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ระบบ
เศรษฐกิจตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบ
เศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม
ปัจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; 
market and price; national income; gross provincial product; government and private 
sector in economic system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of 
household, community, and current society economies 
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มคอ.2 

0003107    ความเป็นพลเมืองท่ีดี 2(2-0-4) 
 (Smart Citizenship) 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ  และบทบาทของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การอยู ่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลาย การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การต้านทุจริต การปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อ
ประเทศ จิตอาสา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิก
ที่ดีของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 Democratic form of government, rights, status, freedom, and roles in the 
context of democracy; democratic form of government with the king as head of state, 
living in different societies, conflict management by using peaceful way, problems of 
corruption, creating positive attitude towards the country, service mind, roles and 
responsibilities, being brave to make right decisions, being good citizen of the kingdom 
of Thailand and the world 

0003108    กฎหมายในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life)   
 กฎหมายทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมาย
อาญา กระบวนการยุติธรรม กฎหมายปกครอง กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายครอบครัว 
รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 Essential of General laws for daily life; principle civil and commercial law, 
criminal law, justice procedure, administrative law, constitution law, Computer laws 
and computer crime Intellectual property law, Family law and other related law 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Mathematics, Science and Technology 
 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
 (Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
หลักการใช้เหตุผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการ
ตัดสินใจ การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์การตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้นสำหรับการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 Principles and human thinking process; analytical thinking and creative 
thinking; logical principles; data collection; data analysis through software application 
for decision making; application of the principle of decision-making analysis; linear 
programming for problem solving in daily life 
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มคอ.2 

0004102  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 
 (Computer Technology for Daily-Life) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ จริยธรรมและความ
ปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ในอนาคต และทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในชีวิตประจำวัน 
 Basic knowledge about a computer system, Components of a computer 
system, Modern computer network and the internet, Social network, Computer 
security ethics, Computer in the future, and computer devices and technology skills 
for daily life 
 
0004103    การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ     2(2-0-4) 
 (Exercise for Health) 

      ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย ขั้นตอน รูปแบบ วิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่
สอดคล้องกับยุคสมัย เหมาะสมกับเพศ วัย และสมรรถภาพทางกายของแต่ละบุคคล  และการนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 Knowledge of physical activities; step, patterns and processes of exercise 
according to each gender, age and individual fitness and application in daily life 

0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 (Science and Technology for Quality of Life) 

        กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เทคโนโลยีชีวภาพ มลพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการ
ดำเนินชีวิตมนุษย์ 
 Science process; chemical in daily life; renewable energy technology; 
biotechnology; environmental pollution; effects of advanced science and technology 
on human life 

0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
 (Science for Health) 

ความสำคัญของอาหารและโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ แนวทางการเลือก
และการบริโภคอาหารปลอดภัย การส่งเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การ
ส่งเสริมสุขภาพจิต  ความรู ้ทั ่วไปเกี ่ยวกับการเกิดโรค การป้องกันโรคและหลักการใช้ยาใน
ชีวิตประจำวัน 
                Principal of food and nutrition, nutrition assessment, food selection, sexual 
hygiene promotion, accident and first aid, mental health promotion, diseased 
knowledge, diseased prevention and daily medication 
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มคอ.2 

0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
  (Life and Environment) 
                 การกำเนิดโลกและกำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและชนิดพันธุ์ต่างถิ่น มลพิษสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ปัญหาภาวะโลกร้อน วิถีชีวิตกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน 
                 The origin of the Earth and life; human evolution, the systematic 
relationship between organism and environment, environmental pollution and impacts 
on quality of life, global warming, ways of life and using natural resources in local and 
environmental areas and tourism, natural resources and sustainable natural resource 
management 

0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลักการทำงาน การใช้งาน เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันภายในบ้าน 
เครื่องมือและการใช้เครื ่องมือสำหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การ
ตระหนักถึงความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน 
       Principle of operation; household kits maintenance techniques in daily life; 
tools and electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and 
energy conservation awareness 

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 
 (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
 หลักการปลูกพืชเบื้องต้น  การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อตกแต่งสถานที่ การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  
หลักการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์โดยใช้สมุนไพร การ
เลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for 
decoration; chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household 
consumption; fruit trees and perennial plant productions; principle of animal 
productions; economic animal productions; productions and carefulness for domestic 
animals; Forage crops; Medicinal  plants for Livestock; principle of sufficiency economy 
in animal productions; application of philosophy of sufficiency economy to agriculture 
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มคอ.2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

3502101        ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1                                       3(2-2-5) 
(English for Business 1) 
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่จำเป็น  คำศัพท์และประโยคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร และการเขียนเอกสารที่เก่ียวกับการจัดการ
ธุรกิจด้านธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ ประกาศสมัครงาน การเขียนใบประวัติเพ่ือ
การสมัครงาน และการเขียนใบสมัครงาน 

Essential of basic english, vocabulary and sentences in business, practice 
in communication skill and writing documents in commercial business management, 
manufacturing business management, service business management, job 
advertisement, resume and job application form 

 
3502102 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2     3(2-2-5) 

(English for Business 2) 
สำนวนและประโยคเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศ การฝึกปฏิบัติ

ทักษะการอ่านข่าวสารและเอกสารทางธุรกิจ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื ่อสิ ่งพิมพ์และ 
สื่ออิเลคทรอนิกส์ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจอิเลคทรอนิกส์   การพัฒนา
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น การนำเข้าและส่งออกสินค้า  
และการนำเสนอ 

Idioms and sentences for business communication both in domestic 
and international, practice in reading business news and documents,  search business 
information from printing media and electronics, business letters, business email, and 
to develop English skill in an advanced business context,  and import and export 
 
3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์     3(3-0-6)
  (Commercial and Business Law) 
  ความหมายและความสำคัญของหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและ
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน 
ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ กู้ยืม ค้ำประกัน ตั๋วเงิน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า 
รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับงานธุรกิจ และกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน เป็นต้น 

Definition and importance of the establishment of a commercial 
organization, transactional law, principles of commercial trade law, hire purchase, hire 
of property, loan, guarantees, bills of mortgage, pledges, employment law and law 
related to financial and monetary institutions 
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มคอ.2 

3502205  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ     3(3-0-6) 
                    (Economics for Business Management) 
  ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต การจัดการทรัพยากร หลักทั ่วไปของ
เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยมูลค่า ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีการผลิต อุปสงค์ อุปทานของ
สินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ การภาษีอากร การค้าระหว่างประเทศ การ
ลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง รวมถึงการนำทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 
  The meaning of economics, scope, resource management, principles of 
economics; value, price consumer behavior and production theory,  demand and 
supply of products both in perfectly competitive markets and imperfectly competitive 
markets, taxation, international business, investment, monetary and fiscal policy, 
application of economics theory in business decision making 
 
3503103 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ 1               3(2-2-5) 

(Chinese for Business 1) 
ระบบการสะกดเสียง อ่านอักษรภาษาจีนด้วยระบบสัทอักษร (pinyin) โครงสร้าง

และหลักการเขียนด้วยอักษรจีน คำศัพท์ ประโยค โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนคำศัพท์
ประโยคและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลัก เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติและใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร หรือนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัว เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์ของ
การเรียนภาษาจีน นำมาสู่การเกิดสุนทรียภาพ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน 

Chinese sound spelling system with pinyin, structure and writing rules 
with Chinese characters, vocabulary, sentences made by practicing in Chinese; 
listening, speaking, reading and writing, vocabulary used in daily conversation, the 
purpose is for students to be able to practice and use Chinese for ordinary 
communication, or  to present a story which is meaningful to the student in order to 
appreciate the value of learning Chinese, and to develop good aesthetics and 
perception in learning Chinese 
      
3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ      3(3-0-6) 

(Quantitative Analysis and Business Statistics) 
  ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจ
ภายใต้ความแน่นอน และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การจำลองสถานการณ์ รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 

Mathematical knowledge and basic statistics for quantitative analysis, 
decision making under certainty and uncertainty, linear programming, simulation, 
application of descriptive statistics and inferential statistics for business decisions 
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มคอ.2 

3503901       หลักการวิจัยทางธุรกิจ      3(2-2-5) 
(Principles of Business Research) 
ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ  กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ  

การกำหนดปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
สมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การตรวจสอบและการประมวลผลข้อมูล การแปลผล
และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทาง
ธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

Definition and importance of business research, business research 
procedures, defining research problems, documents and relevant research review, 
population and sample groups, hypothesis and hypothesis testing, research tools and 
data collection, research proposal, examination and data processing, statistical method 
selection for data analysis; Data analysis presentation and results, research results that 
benefit the business professional and ethics of the researcher 

 
3521104 หลักการบัญชีช้ันต้น         3(2-2-5) 
                    (Principles of Accounting) 
  ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญของการบัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดทำการบัญชี ความรู้เกี ่ยวกับหลักการและวิธีการบัญชีตาม
หลักการบัญชีรวมถึงการจัดทำงบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลิต
สินค้า ระบบใบสำคัญและระบบเงินสดย่อย วิธีการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม 

          Definition, objectives and importance accounting, the usage of 
accounting information, conceptual framework for financial reporting, knowledge of 
accounting principles, accounting method and preparation of financial statements for 
service businesses, merchandising businesses, production business, voucher system 
and petty cash, accounting related to value added tax 
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มคอ.2 

3531101 การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 
(Business Finance)        

                    วิชาบังคับก่อน  : 3521104  หลักการบัญชีช้ันต้น 
(Prerequisite  : 3521104  Principles of Accounting) 

           ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที ่ทางการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมาย  
และความสำคัญของการเงินธุรกิจ  โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์
ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณลงทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน  
จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไร นโยบายจ่ายเงินปันผล 
        Financial scope, characteristics, roles and responsibilities in business, 
goals and importance of business finance, focusing on financial statement analysis, 
financial planning and forecasting, working capital management, investment budget, 
financial resources and capital cost, breakeven point and planning, and dividend policy 
 
3541101       หลักการตลาด         3(3-0-6) 

(Principles of Marketing)     
ความรู้ทั ่วไปเกี ่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด 

ตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งทางการตลาดพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภค พฤติกรรมในการ
ซื้อของตลาดองค์กร ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคา
ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การตลาดอิเลคทรอนิกส์และการตลาดระดับโลก 

General knowledge of marketing, the marketing environment, market 
segmentation, target market and market positioning, consumer buying behavior, 
corporate marketing behavior, new product development, product policy and pricing 
of channels of distribution, promotion, e-marketing and global marketing 
 
3561105 การจัดการและองค์การ       3(3-0-6) 

(Management and Organizations)     
แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ ความหมาย ความสำคัญของการจัดการ 

สภาพแวดล้อมทางการจัดการ วิวัฒนาการแนวคิดของการจัดการ ทฤษฎีองค์การ แนวคิดการจัดการ
องค์การสมัยใหม่ จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ  
การจัดคนเข้าทำงาน การชี้นำและการควบคุม รวมถึงเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ 

Conceptual and real characteristics of organizations, definition and 
importance of management,  management environment, evolution of the concept of 
organizational management, organization theory, concepts of modern organizational 
management, ethics, principles of management, planning, organizing, staffing, leading 
and controlling, and modern management tools 
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มคอ.2 

3562212  จริยธรรมทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
(Business Ethics)          
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดของจริยธรรม การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ  

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ หลักการธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ปัญหาการคอร์รัปชั่น  
การบริหารจัดการองค์การธุรกิจให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 

Definition and importance of business ethics, ethics in a business 
organization, ethics in business, principles of good governance and corporate good 
government, corruption problems, organization business ethic management in 
sustainable business practice and social responsibility, international business ethics 
and application with case studies 
 
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3(3-0-6) 

(Human Resource Management) 
ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การวิเคราะห์งาน  การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

Definition of human resource management, background, theories and 
principles of human resource management, scope of responsibilities and procedures 
in human resource management, job analysis, manpower planning, recruitment, 
selection, training and development, performance evaluation, compensation, welfare 
and benefits, labor relations, factors related to human resource management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

มคอ.2 

3563301        การจัดการการผลิตและการปฏบัิติการ    3(3-0-6) 
(Production and Operation Management) 
ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญของการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ การ

วางแผนการปฏิบัติการ และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ 
การบริหารโครงการและโครงข่ายงาน การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการ
ผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการจัดการโซ่อุปทานตั ้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึง
อุตสาหกรรมปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

Definition, characteristics and importance of production and operation 
management, production planning and service, product design and implementation 
processes,  technology in implementation and production, quality management, 
project management and forecast networking, inventory management, production 
capacity planning and resource, supply chain management from upstream to 
downstream to increase operational efficiency and sustainable competition 
 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)       

(Strategic Management) 
ความหมาย ประโยชน์ แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ การ
กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายขององค์การ  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การกำหนด
กลยุทธ์  การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมกลยุทธ์  

Definition, benefit, concept and theory of strategic management, 
analysis of internal and external organization environment, formulation of vision, 
mission and goal of the organization, tools used in strategic management, strategy 
formulation, strategy implementation and control 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาบังคับ) 
 

1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ                    จำนวน 15  หน่วยกิต 

3511101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ      3(2-2-5) 
   (Principle of Information Systems) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบ
ประมวลผลสารสนเทศ การบริหารข้อมูลในองค์กร โครงสร้างระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและ
สังคมไซเบอร์ การสื่อสารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ภัยคุกคามและความ
มั่นคงของระบบ จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพและฝึกทักษะด้านการสื่อสารและระบบ
เครือข่าย 
  Introduction to information systems, history of computers and 
communication, computer platform, digital system, roles and components of information 
systems, Information processing system, information management in organizations, 
Information system structure, internet information systems and cyber society, 
communication and networking, information system applications, threat and security, Ethics 
and professional ethics and practice communication and networking skills 

 
3512101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กรธุรกิจ        3(2-2-5) 
  (Management Information System for Business Organization) 
  ความหมาย บทบาท องค์ประกอบและลักษณะของระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ  
องค์การและการจัดการ โครงสร้างของระบบสารสนเทศ  บทบาทของสารสนเทศในองค์การ  ประเภท
ของระบบสารสนเทศ  การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การพัฒนาองค์การและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและ
เหมืองข้อมูล การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ เครือข่ายสังคมออนไลน์และคลาวด์
คอมพิวติ้ง การประยุกต์ใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยีสีเขียว ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีไอโอที 
และบิก๊ดาต้า และฝึกปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้ในองค์กร 
  Definition, roles, components and characteristics of information systems 
for business Organization and management, structure of information systems, role of 
information in organizations Types of information systems, asset management 
Information system Information system implementation strategies for organizational 
development and information system development Decision support system, data 
warehouse and data mining Application of technology in business organizations, online 
social networks and cloud computing Application on mobile phones, green 
technology, artificial intelligence, IOT and big data technology and practice for 
application in the organization 
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3513201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     3(2-2-5) 
(Information Technology for Logistic Management and Supply Chain) 

  ความรู้เบื้องต้นของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริหารคลังสินค้า (WMS) ระบบ
บริหารจัดการขนส่ง (TMS) การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้งานโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) เพ่ือการพัฒนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแนวโน้มโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

Introduction to logistic management and supply chain management and the use 
of information technology Enterprise Resource Management System (ERP),  warehouse 
management system (WMS), transportation management system (TMS)   Selection of information 
technology for applications of logistics and supply chain RFID technology (RFID) for logistics and 
supply chain development logistics and supply chain trends 

 

3513601  ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ          3(3-0-6) 
  (Information Systems Security) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ ภัยคุกคาม การป้องกัน
ภัยคุกคาม การเข้ารหัสข้อมูล การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ความมั่นคงปลอดภัย การจัดการและการบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กฎหมาย
และจริยธรรมที่เกีย่วข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  
   Introduction to information security, threats, protection against threats, data 
encryption, Identification in computer systems, policies and guidelines for security Information 
security management and services Laws and ethics related to information security 
 

3514901 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล        3(2-2-5)  
  (Project in Business Computer of Digital) 
  ความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาความต้องการ การวางแผนและศึกษาความ
เป็นไปไดในการพัฒนาระบบและเขียนข้อเสนอโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในยุคดิจิทัล วิธีการ
กำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม การคัดเลือกเครื่องมือ การแกปัญหา การ
วางแผนในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สร้างแบบจำลองกระบวนการ การออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้งาน และการนำเสนอข้อเสนอโครงงาน การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การทดสอบ
โปรแกรม การส่งมอบและการนำไปใช้ในงานธุรกิจ การประเมินผลหลังการใช้งาน การจัดทำรูปเล่ม
รายงาน และนำเสนอผลการศึกษา 
  Knowledge in problem analysis and study of needs Planning and feasibility 
studies in developing systems and writing proposals for business computer projects in digital 
age How to define problems and objectives, literature review, selection of tools for problem 
solving, planning for system analysis and design Create a process model user interface design 
and presentation of project proposals Business computer project development, program 
testing, delivery and implement in business, evaluation after using, preparation of reports 
and presenting the results of the study 
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2. กลุ่มประเด็นด้านเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                    จำนวน 12  หน่วยกติ 

3511201 ระบบฐานข้อมูล         3(2-2-5) 
  (Database Systems) 
  แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติของ
ฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์สำหรับงานธุรกิจ แบบจำลองอีอาร์ การนอร์มัลไลเซชัน ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ระบบ
จัดการฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น ความมั่นคงของฐานข้อมูล  
  Concept of database system, database system architecture, database 
properties, data model relational data model Practice in relational database design for 
business, ERP model, normalization, structured query language, database management 
system, basic database management, database security 
 

3512202 การออกแบบกราฟิกเพื่องานธุรกิจ       3(2-2-5) 
  (Graphic design for Business) 
  ความหมาย ความเป็นมาและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์กราฟิก ชนิดของซอฟแวร์
ด้านกราฟิก ประเภทและคุณสมบัติของไฟล์ หลักการใช้สี หลักการออกแบบกราฟิก ฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างภาพกราฟิกแบบบิตแมปและเวกเตอร์เพ่ือการออกแบบงาน
ด้านธุรกิจ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การออกแบบตราสินค้า การออกแบบสื่อ
โฆษณาสินค้า การออกแบบอินโฟกราฟิก เป็นต้น 
  Definition, background and development of computer graphics, types of 
graphics software, types and properties of files, principles colors, principles graphic design 
Practice using computer graphics programs to create bitmap and vectors graphics for 
business design tasks such as product or packaging design, logo design, advertising media 
design product, Infographic etc. 
 

3512203 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล   3(2-2-5)
  (Electronic Commerce Management in Digital Age) 
   หลักเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างช่องทางการค้าออนไลน์ ระบบชำระ
เงินของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งสินค้า 
การออกแบบและสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจดโดเมนเนม การตลาดออนไลน์และการ
ประชาสัมพันธ์ การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

  Introduction to internet, infrastructure of electronic commerce, business 
models for electronic commerce, creating channels for electronic commerce, electronic 
commerce payment systems, Security System of electronic commerce, shipping, design and 
web development for electronic commerce, domain name registration, online marketing and 
advertisement, electronics auction, law and ethic in electronic commerce 
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3512302  การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ                                 3(2-2-5)  
 (Web Design and Developments for Business) 
 ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การ
ใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทางเว็บ การพัฒนา
เว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ การใช้ฟรอนท์เอ็นเฟรมเวิร์ค งานฐานข้อมูลบน
เว็บ เทคนิควิธีการออกแบบเว็บโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการพัฒนาเว็บในงานธุรกิจและ
กรณีศึกษา 
 Practice on website design principles in business applications, color 
usage, font usage, image usage, graphic design and animation for websites Web 
navigation system Website development in terms of user interface, Using front-end 
framework, web database, web design techniques using applications for web 
development in business and case studies 
 

3. กลุ่มประเด็นด้านเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์     จำนวน 9 หน่วยกิต 
 

3511301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                 3(2-2-5) 
  (Computer Programming) 
   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบ  กฎเกณฑ์  ขั้นตอนการเขียน
โปรแกรม รูปแบบของคำสั่งโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง  ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน  ข้อมูลประเภท
โครงสร้าง  ระเบียน  แถวลำดับ  ตัวแปรและการกำหนดชื่อ  นิพจน์และการดำเนินการ   การกำหนด
เงื่อนไข  คำสั่งทำงานซ้ำ  โปรแกรมย่อยในรูปแบบมาตรฐานและพัฒนาขึ้นใช้งานเอง  การบันทึกและ
อ่านข้อมูลในไฟล์  ความรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ฝึกปฏิบัติศึกษาตัวอย่างโปรแกรม
และทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรมและการทดสอบการ
ทำงาน  
  Principles of computer programming, component, rules, procedures for 
programming Form of order using one of the languages Standard data types, data types  
structures, records, arrays, variables and name assignments, expressions and actions, 
setting conditions, repeat order Subprogram in standard form and developed to use 
by itself Saving and reading data in files, basic knowledge of object-oriented 
programming  Practice to study program examples and experiment with self-
programming by using programming tools and functional tests 
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3512301 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่องานธุรกิจ             3(2-2-5)
  (Data Structure and Algorithms for Business) 
  วิชาบังคับก่อน : 3511301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(Prerequisite  : 3511301  Computer Programming) 
  โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ อาร์เรย์  พอยเตอร์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว การวนลูป 
ทรีและกราฟ การวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การเรียงลำดับและการค้นหาข้อมูล ฝึกทักษะโดย
การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ 
  Basic data structure such as array, pointer, link-list, stack, queue, Looping, 
tree and graphs Algorithm performance measurement, sorting and searching data Practice 
skills by applying data structures to solve business problems 
 

3513303 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่       3(2-2-5)
  (Mobile Application Development) 
   แนวคิดและสถาปัตยกรรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้
หน่วยความจำและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ เคลื ่อนที ่โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ 
  Concept and architecture mobile device Tools and language used for mobile 
application development Memory usage and data storage, user interface Linking with mobile 
devices and computer network systems Testing applications on mobile devices using 
computer systems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

มคอ.2 

4. กลุ่มประเด็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ              จำนวน 6  หน่วยกิต 
 

3513301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ       3(2-2-5)
  (System Analysis and Design) 

วิชาบังคับก่อน : 3511201 ระบบฐานข้อมูล 
(Prerequisite  : 3511201 Database Systems) 

   ความสำคัญของระบบสารสนเทศท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ของ
องค์กรและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) การสร้างแบบจำลองของข้อมูล
และกระบวนการทำงาน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การวิเคราะห์และออกแบบเชิงตรรกและเชิง
กายภาพของระบบสารสนเทศ จริยธรรมของนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ การนำเสนอผลงานการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
  The importance of information systems to business Analysis the 
problems of the organization and solve the problems Using strategies for developing 
information systems The System Development Life Cycle (SDLC), creating models of 
data and work processes User interface design, logical and physical analysis and design 
of information systems Personal Integrity and ethics Presentations of analysis and 
system design 
 
3513401  เครือข่ายคอมพิวเตอร์                 3(2-2-5) 

(Computer Networks) 
   แนวคิดและองค์ประกอบของการสื ่อสารข้อมูลและเคร ือข ่ายคอมพิวเตอร์ 
แบบจำลองเครือข่าย ประเภทและระดับของเครือข่าย โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย พ้ืนฐานข้อมูลและ
สัญญาณ การส่งผ่านข้อมูลและอินเตอร์เฟส สื่อกลางในการส่งผ่านข้ อมูล โปรโตคอลของระบบ
เครือข่าย การออกแบบและการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ภัยคุกคามและการจัดการความมั่นคง
ของเครือข่าย  
   Concepts and components of data communication and computer 
networks Network model, network type and network level, topology, network device  
Basic information and signals data transmission and interface, media transmission 
medium, network protocol, design and management network Threats and network  
security management  
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก) 
 

3512201  โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งานด้านธุรกิจ  3(2-2-5)
  (Software Package and Application for Business) 
  การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในงานด้านธุรกิจ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปประเภท
ตารางการทำงาน (Spreadsheet) โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทการนำเสนอผลงาน (Presentation) 
โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทจัดการเอกสาร (Word processing) โปรแกรมการจัดการเอกสาร
ออนไลน์ โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการด้านการ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในงานสำนักงานในแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
  Application of software used in the business such as application 
program for work schedule type (Spreadsheet), software package for presentation 
(Presentation), package program for document management (Word processing), Online 
document management program, mobile application and programs related to business 
work Practice in using software packages for use in office work in online and offline 
 
3512204  เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ                       3(2-2-5) 
   (Multimedia Technology for Business) 
  หลักการ และความรู้เบื้องต้นในการผลิตสื่อ ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
และวีดีโอในระบบดิจิทัล  หลักการออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดีย การสร้างสื่อมัลติมีเดียจาก
โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานธุรกิจ 

 Principle and introduction to media production, text, image, sound, 
animation and digital video, Design principles and create multimedia, create 
multimedia from application program for use in business 

 
3512205  การตลาดดิจิทัล       3(2-2-5) 

(Digital Marketing) 
  แนวคิดเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัล การสร้างเนื้อหา การออกแบบสื่อในตลาดดิจิทัล การใช้เครื่องมือสร้างช่องทางการขายสินค้า
ออนไลน์ การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ จริยธรรมสำหรับการตลาดดิจิทัล 
  Concepts of digital marketing, consumer behavior in the digital market, 
digital marketing strategy, content creation, Using tools to create online sales channels, 
using online media for promotion, ethics in digital marketing 
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3512303  การสร้างแอนิเมชันเพื่องานธุรกิจ     3(2-2-5) 
  (Animation for Business) 
  หลักการการสร้างแอนิเมชัน ประเภทแอนิเมชัน การเลือกใช้โปรแกรมสร้าง
แอนิเมชัน การออกแบบและสร้างแอนิเมชันเพ่ืองานธุรกิจในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ การจัดการไฟล์
แอนิเมชันและการนำเสนอผลงานในรูปแบบแอนิเมชัน 
  Principles of animation creation, animation type, choosing to use 
animation creation programs Design and create animation for business tasks in 2D or 
3D Animation file management and presentations in animation format 
 
3513203 การทำเหมืองข้อมูลเพื่องานธุรกิจ     3(2-2-5) 
  (Data Mining for Business) 

วิชาบังคับก่อน : 3511201 ระบบฐานข้อมูล  
(Prerequisite  : 3511201 Database Systems) 

   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำเหมืองข้อมูล กระบวนการทำเหมืองข้อมูล การเรียนรู้ของ
เครื่อง อัลกอริทึมที่สำคัญในการทำเหมืองข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือ
หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้งานการทำเหมืองข้อมูลเพื่องานธุรกิจ 
   Data analysis by data mining, data mining process, machine learning 
Important algorithms in data mining Introduction to big data, Tools or software used 
in data mining Data mining applications for business applications 
 
3513302  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ       3(2-2-5) 
  (Object Oriented Programming) 

วิชาบังคับก่อน :  3511301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(Prerequisite  : 3511301 Computer Programming) 

     แนวคิด  ความเป็นมา และหลักการ กลไก การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส 
ออปเจ็ค และองค์ประกอบต่าง ๆ ของออปเจ็ค การสืบทอด โพลีมอร์ฟิซึม การออกแบบรูปแบบ ฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ 
   Concepts, background and principles of object-oriented programming, 
classes, object and elements of objects, inheritance, polymorphism, pattern design, 
practice in programming on various environments using computer languages that 
support object-oriented programming 
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3513304 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ              3(2-2-5) 
  (Application Development Applied for Business) 
  การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน เข้าใจโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ การใช้คำสั่งการ
ตัดสินใจ การใช้งานฟังก์ชัน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ส่วนติดต่อผู้ใช้งานแบบกราฟิก การ
ติดต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ืองานธุรกิจ 
  Basic programming, understand computer language structure, using of 
decision-making commands, using the function, basic object-oriented programming  
Graphical user interface contacting, database application development for business 
applications 
 
3513305 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่องานธุรกิจ              3(2-2-5) 
  (Web Programming for Business) 
  การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ การพัฒนาเว็บไซต์แบบไดนามิกเพ่ือ
จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล การใช้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในฐานะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ การสร้าง
ส่วนของผู้ดูแลระบบ การใช้เฟรมเวิร์ค การพัฒนาโปรแกรมเพื่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและสื่อที่
น่าสนใจชนิดต่าง ๆ บนเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตโดยอาศัยหลักการเทคโนโลยีเชื่อมต่อ
สมัยใหม่กับระบบจัดการฐานข้อมูล   
  Software development for creating web pages Dynamic website 
development to manage data in the database Using of electronic commerce as a 
business tool Creating an administrator section, using framework Program development 
for presenting interesting information and various types of media on the intranet and 
internet network based on modern connection technology principles and database 
management systems 
 
3513306  การพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ    3(2-2-5) 
  (Programming for Smart Device) 
  ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ที่
ออนไลน์หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (IOT) เน้นการเรียนรู้ในสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การเขียน
โปรแกรมแบบฝังตัวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย 
  Introduction to software design and development for online devices or 
the Internet of Things (IOT) Focus on learning in computer architecture Embedded 
programming designed specifically for that device and data communication on the 
network 
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3532204 การภาษีอากร         3(3-0-6)
  (Taxation)  

 วิชาบังคับก่อน  :  3521104  หลักการบัญชีช้ันต้น 
 (Prerequisite   :  3521104  Principles of Accounting) 

  นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และรายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การภาษีอากรทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คำนวณภาษี การยื่นแบบรายการ และ
การเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท  ปัญหา
ต่างๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ 
  Taxation policy, tax collection rules and practice in revenue tax, 
exercise tax and custom, tax calculation, filling and business taxation, supplication of 
different types of taxation to officers and problems in business taxation 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

3503802 เตรียมสหกิจศึกษา                                1(90) 
  (Pre-Cooperative Education) 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษา 
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่
จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ 
  Principle, concept, process and steps of cooperative education; 
relevant rules and regulation of cooperative education; basic knowledge and 
techniques in job application, workplace selection; method of writing application 
letter; job interview; basic knowledge and skills needed for working in workplace; 
quality management system; project or product presentation techniques; academic 
report writing; personality development; ethic and code of conduct in profession 
before practicing in workplace  
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3504803 สหกิจศึกษา                           6 หน่วยกิต 
  (Cooperative Education) 
  วิชาบังคับก่อน : 3503802 เตรียมสหกิจศึกษา 

(Pre requisite : 3503802 Pre-Cooperative Education) 
  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่น้อยกว่า  16  สัปดาห์ โดยการจัดให้
มีการเรียนในสถานประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
  Systematic practice in workplace not less than 16 weeks by studying in 
cooperation with business organization; supervised will be given by mentor and workplace; theory 
and practice are applied in real situation as temporary employee at MOU workplace 
 

3513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล         1 (90) 
  (Preparation of Experience in Business Computer of Digital) 
  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และการปรับตัวให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  
  To provide activities to prepare students before the experience and develop 
in students’ knowledge, skills, attitude, motivation and adjusting to the appropriate 
attributes to the profession 
 

3514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล       6 (540) 
  (Field Experience in Business Computer) 

วิชาบังคับก่อน : 3513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดิจิทัล 

(Pre-requisite : 3513801 Preparation of Experience in Business Computer 
of Digital) 

  จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหน่วยงานรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น เสนอแนะ
แนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับภาระหน้าที่ ที่ปฏิบัติในช่วงฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
   Provide students with field experiences in computer business in 
governments, state enterprises or private business enterprises under the attention of an 
advisor By bringing both theoretical knowledge and practical aspects of the study to the 
actual situations Provide an orientation about the details of coaching experience and held 
the post training experience to discuss problems that arise  To suggest solutions for 
completion of the project and a report on their obligations during training experience 
 



99 
 

มคอ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558   
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจดิจิทลั  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจดิจิทลั 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558   

กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

หมวดวิชา เกณฑ ์
ไม่น้อยกว่า 

หลักสูตร
ปรับปรุง  
พ.ศ.2558 

หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ.2563 

หมายเหตุ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
(2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
(3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
(4)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

30  30 
10 
6 
6 
8 

30 
10 
6 
6 
8 
 

* หมวดว ิ ช าศ ึกษา
ท ั ่ ว ไ ป เป ็ น ไปตาม
หล ักส ูตรปร ับปรุ ง 
พ.ศ. 2563 ของวิชา
ศ ึ ก ษ า ท ั ่ ว ไ ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 

หมวดวิชาเฉพาะ           
(1) กลุ่มวิชาแกน 
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

- วิชาเนื้อหาบังคับ 
1) กลุ ่มประเด็นด้านองค์การและ

ระบบสารสนเทศ 
2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
3) กลุ ่มเทคโนโลยีและวิธ ีการทาง

ซอฟต์แวร ์
4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 

- วิชาเนื้อหาเลือก 
- วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา 
1) เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/

เตรียมสหกิจศึกษา 
2) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ

ศึกษา 

84 
30 
 

42 
(15) 

 
(12) 
(9) 
 

(6) 
- 

0-9 

99 
42 
 

42 
(15) 

 
(12) 
(9) 
 

(6) 
9 

6/7 
 

(1) 
 

(5/6) 

100 
45 
 

42 
(15) 

 
(12) 
(9) 
 

(6) 
6 
7 
 

(1) 
 

(6) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 6 6  
รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 135/136 136  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดจิิทัล 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทลั  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

1.  ช่ือปริญญา 
บริหารธรุกิจบัณฑิต  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 
Bachelor of Business Administration  
(Business Computer) 

1.  ช่ือปริญญา 
บริหารธรุกิจบัณฑิต  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) 
Bachelor of Business Administration  
(Business Computer) 

เหมือนเดมิ 

2. จำนวนหน่วยกิต  
 จำนวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต  

2. จำนวนหน่วยกิต  
 จำนวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 

ปรับปรุง 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  

   บังคับเรียน   9   หน่วยกิต    
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   2(1-2-3) 
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1            3(2-2-5) 
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2            3(2-2-5) 
0001104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา      1(0-2-1) 
             ค้นคว้า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เรียน  6  หน่วยกิต     
บังคับเรียน   4  หน่วยกิต  

0002101 ความจริงของชีวิต                          2(2-0-4) 
0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน        2(2-0-4) 

วิชาเลือก  เลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี้  2 หน่วยกิต 
0002103 สังคีตการ                                    2(2-0-4) 
0002104  ทัศนศิลป์เพื่อชีวิต                          2(2-0-4) 
0002105 ศิลปะการแสดง                      2(2-0-4 
 
 

3.   โครงสร้างหลักสูตร 
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3.1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  10 หน่วยกิต 
    บังคับเรียน  6  หน่วยกิต 

0001101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          2(2-0-4) 
0001102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        2(2-0-4) 
0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวัน          2(2-0-4) 
 เลือกเรียน  4  หน่วยกิต 
0001103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า    2(2-0-4) 
0001105 การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ          2(2-0-4)

เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  
0001106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         2(2-0-4) 
 วัฒนธรรม    
0001107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         2(2-0-4) 
 ในงานอาชีพ    
0001108 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิต      2(2-0-4) 
 ประจำวัน     
3.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เรียน  6  หน่วยกิต   
 
0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนา     2(2-0-4) 
0002102 จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน           2(2-0-4) 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรกีับชีวิต       2(2-0-4) 
0002104 ศิลปะและการออกแบบ              2(2-0-4) 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง           2(2-0-4) 
0002106 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต           2(2-0-4) 
 
 

ปรับตาม 
หลักสตูร 
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
ของวิชา 
ศึกษาทั่วไป 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทลั  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

3.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เรียน 6 หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจำนวน 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียน
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
0003101 ระบบสังคมไทย                              3(3-0-6)  
0003102 ระบบสังคมโลก                              3(3-0-6)  
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน                     3(3-0-6)                  
0003104 ไทเลยศึกษา                                  3(3-0-6) 
 
 
 
 
3.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  ให้เรียน   9  หน่วยกิต 

บังคับเรียน  5  หน่วยกิต  
0004101 การคิดและการตัดสินใจ                  2(1-2-3) 
0004102 การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน           2(1-2-3) 
0004103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ           1(0-2-1) 
        วิชาเลือก  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  4 หน่วยกิต 
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อ         2(2-0-4) 
              คุณภาพชีวิต                                         
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                  2(2-0-4) 
0004106 ชีวติกับสิ่งแวดล้อม                     2(2-0-4) 
0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้          2(1-2-3)                 
               ในชีวิตประจำวัน 

3.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เรียน 6 หน่วยกิต 
 บังคับเรียน 2 หน่วยกิต  
0003107 ความเป็นพลเมืองที่ดี           2(2-0-4) 
 เลือกเรียน  4  หน่วยกิต 
0003101 ระบบสังคมไทย            2(2-0-4) 
0003102 ระบบสังคมโลก             2(2-0-4) 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน            2(2-0-4) 
0003104 ไทเลยศึกษา             2(2-0-4) 
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน   2(2-0-4)   
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน           2(2-0-4) 
0003108 กฎหมายในชีวิตประจำวัน            2(2-0-4) 
3.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี  ให้เรียน   8  หน่วยกิต 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ          2(2-0-4) 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ำหรับ      2(2-0-4) 
 ชีวิตประจำวัน   
0004103 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ       2(2-0-4) 
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          2(2-0-4) 
  เพื่อคุณภาพชีวิต  
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ            2(2-0-4) 
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม           2(2-0-4) 
0004107 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องใช้      2(2-0-4) 
 ในชีวิตประจำวัน  
0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสตัว์ในชีวิต    2(2-0-4) 
 ประจำวัน  

ปรับตาม 
หลักสูตร 
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
ของสำนัก 
ว ิชาศ ึกษา
ทั่วไป 
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หมวดวิชาเฉพาะ  กลุ่มวชิาแกน  45  หน่วยกติ 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทลั  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  ให้เรียน  99  หน่วยกิต  
3.2.1  กลุ่มวิชาแกน   42  หน่วยกิต 
3502101  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกจิ 1     3(3-0-6) 
3502102  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกจิ 2     3(3-0-6) 
3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์    3(3-0-6) 
3502205  เศรษฐศาสตรเ์พื่อการจัดการธุรกจิ       3(3-0-6) 
3503101 จริยธรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
3503204  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตธิุรกิจ 3(3-0-6) 
3503901  หลักการวิจัยทางธุรกจิ              3(2-2-5) 
3521104  หลักการบญัชีช้ันต้น             3(2-2-5) 
3531101  การเงินธุรกิจ                   3(3-0-6) 
3541101  หลักการตลาด                    3(3-0-6) 
3561104  หลักการจดัการ                    3(3-0-6) 
3562310  การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน  3(3-0-6) 
3562402  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
3564201  การจัดการเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6) 
 

3.2  หมวดวิชาเฉพาะ ให้เรียน  100  หน่วยกิต  
3.2.1  กลุ่มวิชาแกน   45  หน่วยกิต 
3502101 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1         3(2-2-5) 
3502102  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกจิ 2         3(2-2-5) 
3502105  กฎหมายธุรกจิและการพาณิชย์      3(3-0-6) 
3502205 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการธุรกิจ  3(3-0-6) 
3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ          3(3-0-6) 
3503204  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ3(3-0-6) 
3503901  หลักการวิจัยทางธุรกจิ         3(2-2-5) 
3521104  หลักการบญัชีช้ันต้น         3(2-2-5) 
3531101 การเงินธุรกิจ          3(3-0-6) 
3541101  หลักการตลาด          3(3-0-6) 
3561105  การจัดการและองค์การ         3(3-0-6) 
3563301  การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ3(3-0-6) 
3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์         3(3-0-6) 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์         3(3-0-6) 
3503103  ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ 1         3(2-2-5) 

เพิ่มขึ้น 
เพิ่มขึ้น 

วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 

วิชาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

มคอ.2 

หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาบังคับ) 42 หน่วยกิต 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทลั  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

3.2.2  วิชาเฉพาะด้าน 
3.2.2.1 วิชาเนื้อหาบังคับ    42  หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  
              15 หน่วยกิต 

3511101  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 
3513201  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(2-2-5)                  
   โลจิสติกส์   
3513601  ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ             3(3-0-6) 
                สารสนเทศ 
3514901  โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             3(2-2-5) 
3563204  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ            3(3-0-6) 
 
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์         12 หน่วยกิต 
3511201  ระบบฐานข้อมูล                              3(2-2-5) 
3512202  คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานธุรกิจ          3(2-2-5)   
3512203  การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์          3(2-2-5) 
 
3512302  การออกแบบและพัฒนาเว็บในงาน       3(2-2-5) 
              ธุรกิจ   
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  9 หน่วยกิต 
3511301  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์            3(2-2-5) 
3512201  โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้    3(2-2-5) 
                งานด้านธุรกิจ  
3512301  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี             3(2-2-5)  
 
 
 
4. กลุ่มวิชาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ           6 หน่วยกิต 
3513301  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(2-2-5) 
3513401  เครือข่ายคอมพิวเตอร์                        3(2-2-5) 
 

3.2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
     3.2.2.1 วิชาเนื้อหาบังคับ          42  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  

          15 หน่วยกิต 
3511101  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ3(2-2-5) 
3513201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(2-2-5)                  
   โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
3513601  ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ        3(3-0-6) 
              สารสนเทศ 
3514901 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
3512101  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ       3(2-2-5) 

ในองค์กรธุรกิจ 
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์     12 หน่วยกิต 
3511201 ระบบฐานข้อมูล                           3(2-2-5) 
3512202 การออกแบบกราฟิกเพื่องานธุรกิจ      3(2-2-5) 
3512203  การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์     3(2-2-5) 
   ในยุคดิจิทัล   
3512302  การออกแบบและพัฒนาเว็บในงาน    3(2-2-5) 
              ธุรกิจ   
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   9 นก. 
3511301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
 
 
3512301  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม        3(2-2-5) 
   เพื่องานธุรกิจ 
3513303  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์    3(2-2-5) 
  เคลื่อนที ่
4. กลุ่มวิชาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ    6 นก. 
3513301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ       3(2-2-5) 
3513401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์                    3(2-2-5) 
 

 
เท่าเดิม 
เท่าเดิม 

 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 

 
เหมือนเดมิ 

  
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 

 
เท่าเดิม 

วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 

 
วิชาปรับปรุง 

 
เท่าเดิม 

วิชาปรับปรุง 
ย้ายไปวิชา
เลือก 
วิชาปรับปรุง 
 
ย้ายมาจาก
วิชาเลือก 

 เท่าเดิม   
วิชาปรับปรุง 
วิชาปรับปรุง 
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก) 6 หน่วยกติ 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทลั  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

3.2.2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก) 9 หน่วยกิต 
3512204 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ      3(2-2-5) 
3512401  เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส                         3(2-2-5)  
3513101 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ       3(3-0-6) 
                ในงานธุรกิจ  
3513202 การจัดการคลังข้อมูล                   3(2-2-5) 
3513203 การจัดการเหมืองข้อมูล                 3(2-2-5) 
3513204 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย      3(2-2-5) 
              ทางธุรกิจ  
3513302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                 3(2-2-5) 
3513303  การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์        3(2-2-5) 
             เคลื่อนที ่ 
3513304  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อ           3(2-2-5) 
              งานธุรกิจ  
3513305 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่อ             3(2-2-5) 
             งานธุรกิจ 
3513402  ระบบปฏิบัติการ                             3(2-2-5) 
3514601  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6) 
 3514902 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                  3(2-2-5) 
3532204  การภาษีอากร                              3(3-0-6) 
3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์           3(2-2-5) 
 

3.2.2.2กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเนื้อหาเลือก) 6 หน่วยกิต 
3512204 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ   3(2-2-5) 
 
 
 
 
3513203  การทำเหมืองข้อมูลเพื่องานธุรกิจ   3(2-2-5) 
 
 
3513302  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 
 
 
3513304  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่องาน   3(2-2-5) 
  ธุรกิจ 
3513305  การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพื่องาน   3(2-2-5) 
  ธุรกิจ 
 
 
 
3532204  การภาษีอากร     3(2-2-5) 
 
3512201  โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้  3(2-2-5) 
               งานด้านธุรกิจ  
3512205  การตลาดดิจิทัล      3(2-2-5) 
3512303  การสร้างแอนิเมชันเพื่องานธุรกิจ   3(2-2-5) 
3513306  การพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์   3(2-2-5) 
  อัจฉริยะ  
 

 
วิชาปรับปรุง 

ยกเลิก 
ยกเลิก 

 
ยกเลิก 

วิชาปรับปรุง 
ยกเลิก 

 
วิชาปรับปรุง 
ย้ายไปวิชา

บังคับ 
วิชาปรับปรุง 

 
วิชาปรับปรุง 

 
ยกเลิก 
ยกเลิก 
ยกเลิก 

เหมือนเดมิ 
ยกเลิก 

ย้ายมาจาก
วิชาบังคับ 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
วิชาใหม่ 
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มคอ.2 

กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน(วชิาปฏิบัติการและฝกึประสบการณ์วิชาชีพ)ไม่น้อยกวา่ 7 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทลั  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

3.2.3  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์    6/7 หน่วยกิต          
         วิชาชีพ/สหกิจศกึษา 
3504803  สหกิจศึกษา                                6 
3513801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง       1(90) 
              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
3514801  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทาง              5(450) 
              คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 
 

3.2.3  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์  7  หน่วยกิต          
         วิชาชีพ/สหกิจศกึษา 
3504803  สหกิจศึกษา                           6 
3513801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง   1(90) 
              คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจทิัล    
3514801  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทาง  6(540) 
              คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจทิัล      
3503802  เตรียมสหกิจศึกษา      1(90) 
 

 
 

เหมือนเดมิ 
วิชา

ปรับปรุง 
วิชา

ปรับปรุง 
วิชาใหม ่
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มคอ.2 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทลั  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมายเหตุ 

 3.2.4  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที ่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

3.2.4  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเลย โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วย
กิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

เหมือนเดมิ 
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มคอ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558  
กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจดิจิทัล หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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มคอ.2 

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร (กลุ่มวิชาแกน) 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทลั  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมาย
เหตุ 

3502101 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1 3(3-0-6)
  (Business English 1) 
 ศึกษาความรู ้พื ้นฐานทางธุรกิจ  โดยเน้นการ
สื่อสารภายในสำนักงาน  ศึกษาคำศัพท์เฉพาะและประโยค
ที่ใช้ในงานต่างๆ อาทิ การจัดการสำนักงาน พนักงานและ
หน้าที่ การใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การติดต่อทางสังคม 
การติดต่อภายในสำนักงาน อาทิ บันทึกความจำ บันทึกย่อ  
ประกาศ  การเขียนจดหมายเสนอราคา  คำสั่งซื ้อ  การ
สมัครงาน 
 To study the fundamental business skills 
in English by focusing on office management, 
business technical vocabulary and terms, office 
management, employee management and duties, 
telephone conversation, meetings, social 
connections and          co-operation within the 
office, memorandums, advertisements, business 
letters, offered price letters and application forms 

3502101 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 1       3(2-2-5) 
 (English for Business 1) 
 ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่จำเป็น คำศัพท์
และประโยคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การฝึกปฏิบัติการ
พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร และการเขียนเอกสารที่
เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจด้านธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจการผลิต 
ธุรกิจการบริการ ประกาศสมัครงาน การเขียนใบประวัติ
เพื่อการสมัครงาน และการเขียนใบสมัครงาน 
Essential of basic english,  vocabulary and 
sentences in business,  practice in communication 
skill and writing documents in commercial business 

management,  manufacturing business 
management, service business management, job 
advertisement, resume and job application form 
 

วิชา
ปรับปรุง 

3502102 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2 3(3-0-6)
  (Business English 2) 
 ศึกษาภาษาอังกฤษในการทำธุรกิจทั ้งในและ
ระหว่างประเทศ การพัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาที่
ใช้ในวงการธุรกิจในระดับที ่ส ูงข ึ ้น การทำธุรกรรมใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ  เช่น การนำเข้าและส่งออกสินค้า การ
ขนส่ง การธนาคาร โรงแรม รายงานบริษัท การเขียน
รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ
จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิคส์  เพื่อนำเสนอข้อมูล 
 To study English practice in a business 
context  by focusing on how English is used in 
domestic and international businesses, English skill 
development in an advanced business context 
such as business transactions, export and import, 
transportation, banking, hotels, company reports 
and  product details For their presentation, 
students have to use both paper based business 
information searches and electronic engine 
searches 

3502102 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 2       3(2-2-5) 
 (English for Business 2) 
 สำนวนและประโยคเพื่อการสื่อสารในธุรกิจทัง้
ในและระหว่างประเทศ การฝึกปฏิบัติทักษะการอ่าน
ข่าวสารและเอกสารทางธุรกิจ การสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ
จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ การเขียนจดหมาย
ธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจอิเลคทรอนิกส์ การพัฒนา
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจใน
ระดับที ่ส ูงขึ ้น การนำเข้าและส่งออกสินค้า และการ
นำเสนอ 
 Idioms and sentences for business 
communication both in domestic and 
international, practice in reading business news 
and documents, search business information from 
printing media and electronics, business letters, 
business email, and to develop english skill in an 
advanced business context,  and import and 
export 
 

วิชา
ปรับปรุง 
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มคอ.2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทลั  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมาย
เหตุ 

3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์ 3(3-0-6) 
 (Commercial and Business Law) 
 ศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กร
ธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 
เช่น หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ำประกนั 
ตั๋วเงิน จำนอง จำนำ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานธุรกิจ ได้แก่ กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสถาบัน
ทางการเงิน เป็นต้น 
 
 To study a wide range of the 
jurisprudence which relates to the establishment 
of a commercial organization, transactional law, 
principles of commercial trade law, hire purchase, 
hire of property, loan, guarantees, bills of 
mortgage, pledges, employment law and law 
related to financial and monetary institutions 

3502105 กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย์    3(3-0-6) 
 (Commercial and Business Law) 
 ความหมายและความสำคัญของหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา 
ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้าง
ทำของ กู ้ยืม ค้ำประกัน ตั ๋วเงิน จำนอง จำนำ ตัวแทน 
นายหน้า รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจ 
และกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน เป็นต้น 
 Definition and importance of the 
establishment of a commercial organization, 
transactional law, principles of commercial trade 
law, hire purchase, hire of property, loan, 
guarantees, bills of mortgage, pledges, 
employment law and law related to financial and 
monetary institutions 

วิชา
ปรับปรุง 

3502205 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Economics for Business Management) 
 หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ขอบเขต หลักทั่วไปเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยมูลค่า ราคา และ
การจัดการทรัพยากร พฤติกรรมของผู ้บริโภค ปัจจัยที่
กำหนดอุปสงค์อุปทานของสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันโดย
สมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ การภาษีอากร การค้า การลงทุน 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง 
 To study the basic principles of 
economics, definition, general economic concepts 
which relate to value, price, resource management, 
consumers behavior, determining supply and 
demand factors of products in a competitive 
market and non-perfect competitive market, 
taxation, investment and monetary and fiscal 
policies 
 
 
 

3502205  เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ3(3-0-6) 
             (Economics for Business Management) 
 ความหมายของเศรษฐศาสตร ์  ขอบเขต  
การจัดการทรัพยากร หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วย
มูลค่า ราคา พฤติกรรมของผู้บริโภคและทฤษฎีการผลิต  
อุปสงค์ อุปทานของสินค้าในตลาดที ่มีการแข่งขันโดย
สมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ การภาษีอากร การค้าระหว่าง
ประเทศ การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
รวมถึงการนำทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน
การตัดสินใจทางธุรกิจ 
 The meaning of economics, scope, 
resource management, principles of economics; 
value, price consumer behavior and production 
theory,  demand and supply of products both in 
perfectly competitive markets and imperfectly 
competitive markets, taxation, international 
business, investment, monetary and fiscal policy, 
application of economics theory in business 
decision making 
 
 
 

วิชา
ปรับปรุง 
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เหตุ 

3503101 จริยธรรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Business Ethics) 
 ศึกษาความหมาย ความสำคัญ แนวคิดของ
จริยธรรม การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ หลักการธรรมาภิบาลและบรรษัทภิ
บาล การบริหารจัดการองค์การธุรกิจให้มีจริยธรรมและ
คุณธรรม ในการดำเนินธ ุรก ิจอย่างย ั ่งย ืนและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สามารถนำมาประยุกต์ใช ้ในการ
ปฏิบัติงาน โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 
 To study the definition of ethics, the 
importance and concept of general ethics, creating 
organization ethic, business ethics, good 
governance, corporate governance, business 
organization management within an ethical and 
moral framework in order to achieve sustainable 
business performance, social responsibility as a 
part of performance application by emphasizing 
the  case studies 
 

3562212 จริยธรรมทางธุรกิจ             3(3-0-6) 
 (Business Ethics)          

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดของจริยธรรม 
การสร้างจริยธรรมในองค์การธุรกิจ  จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ หลักการธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 
ปัญหาการคอร์รัปช่ัน การบริหารจัดการองค์การธุรกิจให้มี
คุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั ้งจริยธรรมทางธุรกิจ
ระหว ่างประเทศ สามารถนำมาประย ุกต ์ใช ้ ในการ
ปฏิบัติงาน โดยเน้นการศึกษาจากกรณีตัวอย่าง 

Definition and importance of business 
ethics, ethics in a business organization, ethics in 
business, principles of good governance and 
corporate good government, corruption 
problems, organization business ethic 
management in sustainable business practice and 
social responsibility, international business ethics 
and application with case studies 
 

วิชา
ปรับปรุง 

3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ        3(3-0-6) 
 สถิติธุรกิจ   
(Quantitative Analysis & Business Statistics) 
 ความรู ้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ
แน่นอน และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การ
วิเคราะห์โครงข่ายงาน การจำลองสถานการณ์ รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน เพื่อ
วางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 
 To study a range of mathematical and 
statistical issues in quantitative analysis, decision 
making under certainty and uncertainty, linear 
function and the stimulation network model, 
descriptive statistics and applied inferential 
statistics will be studied for business planning and 
decision making 
 
 

3503204 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ       3(3-0-6) 
 สถิติธุรกิจ   
(Quantitative Analysis & Business Statistics) 
 ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที ่ใช้ในการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความ
แน่นอน และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การ
จำลองสถานการณ์ รวมทั้งประยุกต์ใช้สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ 
 Mathematical knowledge and basic 
statistics for quantitative analysis, decision making 
under certainty and uncertainty, linear 
programming, simulation, application of 
descriptive statistics and inferential statistics for 
business decisions 
 

วิชา
ปรับปรุง 
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หมาย
เหตุ 

3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ  3(2-2-5) 
 (Principles of Business Research) 
 ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ 
ประโยชน์ ประเภท ขั้นตอน และการออกแบบการวิจัยทาง
ธุรกิจ การเขียนโครงร่างของงานวิจัย ตัวแปรประเภทต่างๆ 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการทางข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
เพื่อหาค่าสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง การแปลความ การ
นำเสนอข้อมูล และการเข ียนรายงานการว ิจ ัยอ ันเ ป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
 To study definitions, the importance of 
business research, objectives, usages, types, and 
steps and designs in business research, research 
proposals, variables, random samplings, research 
tools, data collection, data analysis by using a 
computer program to find descriptive statistics and 
inference statistics, data interpretation, data 
presentation, how to do research that is useful for 
the business professional and research ethical issues 
 
 

3503901 หลักการวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 (Principles of Business Research) 
 ความหมายและความสำคัญของการวิจัยทาง
ธุรกิจ กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การกำหนดปัญหาการวิจัย 
การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากรและ
กลุ่มต ัวอย ่าง สมมต ิฐานและการทดสอบสมมติฐาน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
เพื ่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างการวิจัย การ
ตรวจสอบและการประมวลผลข้อมูล การแปลผลและการ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย
อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของ
นักวิจัย 
 Definition and importance of business 
research, business research procedures, defining 
research problems, documents and relevant 
research review, population and sample groups, 
hypothesis and hypothesis testing, research tools 
and data collection, research proposal, examination 
and data processing, statistical method selection for 
data analysis; Data analysis presentation and 
results, research results that benefit the business 
professional and ethics of the researcher 

วิชา
ปรับปรุง 

3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น  3(2-2-5) 
 (Principles of Accounting) 
 ศ ึ กษาประว ั ต ิ  คว ามหมาย  ความสำ คัญ 
วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี 
แม่บทการบัญชี  หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการ
บัญชีคู่ การบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทำงบทดลอง กระดาษ
ทำการ งบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขาย
ไป และกิจการผลิตสินค้า ระบบใบสำคัญและระบบเงินสด
ย่อย 
  To study the history, definition, 
importance, objectives, benefit of accounting 
information, the accounting framework, the 
principles and account recording for double entry 
accounting, accounting cycle, trial balance financial 
statements for trading service and production, 
voucher system and petty cash  

3521104 หลกัการบัญชีชั้นต้น             3(2-2-5) 
 (Principles of Accounting) 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญของการ
บัญชี การใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิด
ในการจัดทำการบัญชี ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
บัญชีตามหลักการบัญชีรวมถึงการจัดทำงบการเงินของ
กิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป และกิจการผลติสินค้า 
ระบบใบสำคัญและระบบเงินสดย่อย วิธีการบัญชีเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 Definition, objectives and importance 
accounting, the usage of accounting information, 
conceptual framework for financial reporting, 
knowledge of accounting principles, accounting 
method and preparation of financial statements for 
service businesses, merchandising businesses, 
production business, voucher system and petty 
cash, accounting related to value added tax 
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3531101 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6) 
 (Business Finance)  
วิชาบังคับก่อน : 3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 
(Prerequisite : 3521104 Principles of Accounting) 
 ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่
ทางการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของ
การเงินธุรกิจ โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผน
และการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน  
งบประมาณลงทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน นโยบาย
จ่ายเงินปันผล 
 To study scope ,role of business finance, 
importance of business finance by focusing on 
financial analysis, financial planning and 
forecasting, working capital management, capital 
budgeting investment , financial resources, cost 
capital  and dividend policy 
 

3531101 การเงินธุรกิจ           3(3-0-6) 
 (Business Finance)  
วิชาบังคับก่อน : 3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 
(Prerequisite: 3521104 Principles of Accounting) 
 ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าท่ีทางการ
เงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของ
การเงินธุรกิจ  โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน การ
วางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน งบประมาณลงทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุน
เงินทุน จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไร นโยบายจ่ายเงิน
ปันผล 
 Financial scope, characteristics, roles 
and responsibilities in business, goals and 
importance of business finance, focusing on 
financial statement analysis, financial planning 
and forecasting, working capital management, 
investment budget, financial resources and 
capital cost, breakeven point and planning, and 
dividend policy 

วิชา
ปรับปรุง 
 

3541101 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing) 
 ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการตลาด 
หน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบ
ข้อมูลทางการตลาดและการวิจัยการตลาด พฤติกรรม
ผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การ
วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา 
ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริม
การตลาด การตลาดเพื่อสังคม 
 To study the definition, importance of 
marketing, marketing functions, the marketing 
environment, marketing information systems and 
marketing research, consumer behavior and 
segmentation, target market, product positioning, 
product management, pricing, and channel 
distribution, promotion and social marketing 

3541101 หลักการตลาด           3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อม
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมายและการ
วางตำแหน่งทางการตลาดพฤติกรรมในการซื ้อของ
ผู้บริโภค พฤติกรรมในการซื้อของตลาดองค์กร ผลิตภณัฑ์
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นโยบายผลิตภัณฑ์และการ
กำหนดราคาช ่องทางการจ ัดจำหน่าย การส ่งเสริม
การตลาด การตลาดอิเลคทรอนิกส์และการตลาดระดับ
โลก 
 General knowledge of marketing, the 
marketing environment, market segmentation, 
target market and market positioning, consumer 
buying behavior, corporate marketing behavior, 
new product development, product policy and 
pricing of channels of distribution, promotion, e-
marketing and global marketing 
 
 

วิชา
ปรับปรุง 
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3561104 หลักการจัดการ   3(3-0-6) 
 (Principles of Management) 
 แนวคิดพื้นฐานและลักษณะขององค์การ ทฤษฎี
การจัดการสมัยใหม่ หลักการจัดการโครงสร้างขององค์การ 
กระบวนการจัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ 
จริยธรรมในการจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ ได้แก่ การ
วางแผน การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำและ 
การควบคุม 
 To study the fundamental concept and 
characteristics of the organization, modern 
management theory, management principles, 
organization structure, management processes, 
environmental management, ethical management 
and the main functions of management which 
include planning, organizing, leading and 
controlling human resources 
 

3561105 การจัดการและองค์การ           3(3-0-6) 
 (Management and Organizations) 
 แนวคิดพื ้นฐานและลักษณะขององค์การ 
ความหมาย ความสำคัญของการจัดการ สภาพแวดล้อม
ทางการจัดการ วิวัฒนาการแนวคิดของการจัดการ ทฤษฎี
องค์การ แนวคิดการจัดการองค์การสมัยใหม่ จริยธรรมใน
การจัดการ หน้าที่หลักในการจัดการ การวางแผน การ
จัดการองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การชี้นำและการ
ควบคุม รวมถึงเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ 
 Conceptual and real characteristics of 
organizations,  definition and importance of 
management,  management environment, 
evolution of the concept of organizational 
management,  organization theory,  concepts of 
modern organizational management,  ethics, 
principles of management, planning, organizing, 
staffing, leading and controlling, and modern 
management tools  

วิชา
ปรับปรุง 

3562310 การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน 3(3-0-6) 
(Production and Operation Management) 
 การวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการ
ผล ิตส ินค ้าและบร ิการ การออกแบบผล ิตภ ัณฑ ์และ
กระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีท ี ่ เก ี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ การบริหาร
โครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผน
กำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร รวมทั้งการจดัการ
ห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขัน 
 To study planning, implementation and 
control of products and services, product design and 
process implementation, technology which relates 
to operations and production, quality management, 
project management, forecasting, inventory 
management, capacity planning and resource 
requirements,  management of the supply chain 
from upstream to downstream, to  increase 
operational efficiency and enhance competitiveness 
 

3563301การจัดการการผลิตและการปฏบัิตกิาร 3(3-0-6) 
(Production and Operation Management)
 ความหมาย ล ักษณะ ความสำคัญของการ
จัดการการผลิตและการปฏิบ ัต ิการ การวางแผนการ
ปฏิบัติการ และการควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการดำเนินงาน เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การจัดการคุณภาพ 
การบริหารโครงการและโครงข่ายงาน การพยากรณ์ การ
จัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิตและความ
ต้องการทรัพยากร รวมทั ้งการจัดการโซ่อุปทานตั ้งแต่
อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ เพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 Definition, characteristics and 
importance of production and operation 
management, production planning and service, 
product design and implementation processes,  
technology in implementation and production, 
quality management, project management and 
forecast networking, inventory management, 
production capacity planning and resource, supply 

วิชา
ปรับปรุง 
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chain management from upstream to downstream 
to increase operational efficiency and sustainable 
competition 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Human Resource Management) 
 ศึกษาความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การ
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ
และผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 To study the background, theories and 
principles of human resource management as well 
as the scope of responsibilities and procedures in the 
management of human resources, analysis of 
manpower planning, recruitment, selection, training, 
development, performance evaluation, 
compensation, labor welfare benefits and factors 
related to human resource management  
 

3562402 การจัดการทรัพยากรมนุษย์        3(3-0-6) 
 (Human Resource Management) 
 ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความ
เป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน 
การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัต ิงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการและ
ผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 Definition of human resource 
management, background, theories and principles 
of human resource management, scope of 
responsibilities and procedures in human resource 
management, job analysis, manpower planning, 
recruitment, selection, training and development, 
performance evaluation, compensation, welfare 
and benefits, labor relations, factors related to 
human resource management 

วิชา
ปรับปรุง 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
 ศึกษาเกี ่ยวกับความหมาย ประโยชน์ แนวคิด
ทฤษฎี วิธีการและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวางแผนและควบคุม ระดับของการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั ้งภายในและ
ภายนอกองค์การ การกำหนดภารกิจขององค์การ ขั้นตอนใน
การทำแผนกลยุทธ ์ทางเลือกขององค์การ และการประเมินกล
ยุทธ์โดยเน้นกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
 To study the definition, benefits, 
concepts and theories, methods and tools that can 
be applied in strategic management; planning and 
control, level of strategic planning, analysis of the 
internal and external environment, the mission of 
the organization, steps in strategic planning, the 
organization’s choices and  business strategic 
planning evaluation by case studies 

3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6) 
 (Strategic Management) 
 ความหมาย ประโยชน์ แนวคิดและทฤษฎี
เกี ่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั ้งภายในและ
ภายนอกองค์การ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ขององค์การ  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ การ
กำหนดกลยุทธ์  การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมกล
ยุทธ์ 
 Definition, benefit, concept and theory 
of strategic management, analysis of internal and 
external organization environment, formulation of 
vision, mission and goal of the organization, tools 
used in strategic management, strategy formulation, 
strategy implementation and control 
 
 

วิชา
ปรับปรุง 



116 
 

มคอ.2 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทลั  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมาย
เหตุ 

 3503103 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจ 1              3(2-2-5) 
   (Chinese for Business 1) 
   ระบบการสะกดเสียง อ่านอักษรภาษาจีนด้วย
ระบบสัทอักษร (pinyin) โครงสร้างและหลักการเขียนด้วย
อักษรจีน คำศัพท์ ประโยค โดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเข ียนคำศ ัพท ์ประโยคและบทสนทนาท ี ่ ใช ้ ใน
ชีว ิตประจำวันซึ ่งใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลัก เพื ่อให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติและใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร 
หรือนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัว เล็งเห็นคุณค่าและประโยชน์
ของการเรียนภาษาจีน นำมาสู่การเกิดสุนทรียภาพ และ
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาจีน 
  Chinese sound spelling system with 
pinyin, structure and writing rules with chinese 
characters, vocabulary, sentences made by 
practicing in chinese; listening, speaking, reading 
and writing, vocabulary used in daily 
conversation, the purpose is for students to be 
able to practice and use chinese for ordinary 
communication, or  to present a story which is 
meaningful to the student in order to appreciate 
the value of learning chinese, and to develop 
good aesthetics and perception in learning 
Chinese 

วิชาใหม่ 
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1) กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ 
3511101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 (Principle of Information Systems)      
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ประวัติ
ของคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิตอล 
บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบ
ประมวลผลสารสนเทศ การบร ิหารข ้อม ูลในองค ์กร 
โครงสร้างระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต การสื่อสารและ
ระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ภัยคุกคาม
และความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ 

 Introduction to information systems The 
history of computer, computing platform and digital 
system The roles and components of information 
systems The information processing system, 
enterprise data management, structure of 
information systems, internet, communications and 
network system, applying information systems, 
threats and stability of system, ethics and moral of 
profession 

 

3511101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 (Principle of Information Systems) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ประวัติ
ของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 
ระบบดิจิทัล บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
ระบบประมวลผลสารสนเทศ การบริหารข้อมูลในองค์กร 
โครงสร้างระบบสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและสังคมไซเบอร์ 
การสื ่อสารและระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพและฝึกทักษะด้านการสื่อสาร
และระบบเครือข่าย 
 Introduction to information systems, 
history of computers and communication, 
computer platform, digital system, roles and 
components of information systems, Information 
processing system, information management in 
organizations, Information system structure, 
internet information systems and cyber society, 
communication and networking, information 
system applications, threat and security , Ethics and 
professional ethics and practice communication 
and networking skills 

วิชา
ปรับปรุง 

3563204 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3(3-0-6) 
 (Management Information System) 
 ศึกษาพื ้นฐานของระบบสารสนเทศ โครงสร้าง
พื้นฐาน บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณา
การระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ การบริหารทรัพยากรของ
วิสาหกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารเครือข่ายผู้ผลิต
และความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบบิสเนสอินเทลลเิจนต ์ระบบ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล ระบบ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้งในองค์กร นอกองค์กร กลยุทธ์
การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์กร หลักการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารระบบสารสนเทศ 

3512101 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ       3(2-2-5) 
ในองค์กรธุรกิจ       

  (Management Information System for 
Business Organization) 
 ความหมาย บทบาท องค์ประกอบและลักษณะ
ของระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ  องค์การและการจัดการ 
โครงสร้างของระบบสารสนเทศ  บทบาทของสารสนเทศใน
องค์การ  ประเภทของระบบสารสนเทศ  การบร ิหาร
ทรัพย์สินระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาองค์การและการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 
การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ เครือข่าย

วิชา
ปรับปรุง 
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หมาย
เหตุ 

  To study the significance of information 
system Data and information in organization 
Structure of Management Information System (MIS) 
Information technology including hardware, 
software, and communication technology in 
information system Automatic official database 
management Information system in business 
organization Information system supports 
management in planning and development to 
control decision Development of computerized 
information 
 

สังคมออนไลน์และคลาวด์คอมพิวติ ้ง การประยุกต์ใช้บน
โทรศัพท์เคลื ่อนที ่ เทคโนโลยีส ีเขียว ปัญญาประดิษฐ์ 
เทคโนโลยีไอโอที และบิ ๊กดาต้า และฝึกปฏิบัติเพื ่อการ
ประยุกต์ใช้ในองค์กร 
 Definition, roles, components and 
characteristics of information systems for business 
Organization and management, structure of 
information systems, role of information in 
organizations Types of information systems, asset 
management Information system Information 
system implementation strategies for organizational 
development and information system 
development Decision support system, data 
warehouse and data mining Application of 
technology in business organizations, online social 
networks and cloud computing Application on 
mobile phones, green technology, artificial 
intelligence, IOT and big data technology and 
practice for application in the organization 

3513201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(2-2-5) 
  โลจิสติกส์           
 (Information Technology for Logistic 
Management) 
วิชาบังคับก่อน : 3511101  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศ 
 หลักเบื ้องต้นของการจัดการโลจิสติกส์และการ
จัดการโซ่อุปทาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการ
ข้อมูลต่างๆ และใช้ในการจัดการโลจิสติกส์ ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) การจัดการวัตถุด ิบ การ
จัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการขนส่ง
สินค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) การใช้
เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) และเทคโนโลยีอื่น ๆ แนวโน้ม
ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการโลจิสติกส์ 
 Logistic management and supply chain 
management fundamentals, applications for data 
management and logistics management The 
enterprise resource planning system (ERP), material 
management, warehouse management and 

3513201 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
   โลจิสติกส์และซัพพลายเชน       

(Information Technology for Logistic 
Management and Supply chain) 
  ความรู้เบื้องต้นของการจัดการโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบบริหารคลังสินค้า 
(WMS) ระบบบริหารจ ัดการขนส่ง(TMS) การเล ือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้งานโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID) เพื่อการพัฒนาโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน แนวโน้มโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 Introduction to logistic management and 
supply chain management and the use of 
information technology Enterprise Resource 
Management System (ERP),  warehouse 
management system (WMS), transportation 
management system (TMS) Selection of information 
technology for applications of logistics and supply 
chain RFID technology (RFID) for logistics and supply 

วิชา
ปรับปรุง 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทลั  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมาย
เหตุ 

inventory management The transportation 
management, electronic data interchange (EDI), 
radio frequency identification (RFID) technology etc. 
The information technologies trends to support of 
logistic management 

chain development logistics and supply chain 
trends 

3513601 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ  3(3-0-6) 
  สารสนเทศ           
 (Information Systems Security) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ ภัยคุกคาม การป้องกันภัยคุกคาม การเข้ารหัส
ข้อมูล การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อความมั่นคงปลอดภัย การจัดการและการ
บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กฎหมาย
และจริยธรรมที ่เกี ่ยวข้องกับความมั ่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ  
  Introduction to information security, threat, 
threat protection, cryptology, computer 
authentication, information security policy and 
procedures, information security management and 
services, law and ethic about information security 

3513601 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 3(3-0-6) 
  สารสนเทศ                 
 (Information Systems Security) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ ภัยคุกคาม การป้องกันภัยคุกคาม การเข้ารหัส
ข้อมูล การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อความมั่นคงปลอดภัย การจัดการและการ
บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กฎหมาย
และจริยธรรมที ่เกี ่ยวข้องกับความมั ่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ  
  Introduction to information security, 
threats, protection against threats, data encryption, 
Identification in computer systems, policies and 
guidelines for security Information security 
management and services Laws and ethics related 
to information security 

เหมือน 
เดิม 

3514901 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        3(2-2-5) 
 (Project in Business Computer) 
  ศึกษาปัญหาเพื่อมาวิเคราะห์ออกแบบ และพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ โดยนักศึกษาจะต้อง
ทำการค้นคว้า พัฒนาโปรแกรมเพื่องานธุรกิจ โดยนำองค์
ความรู้มาประยุกต์ใช้ การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 
และการนำเสนอโครงงาน 
  To study problem to analyze, design and 
development of information systems for business  
To develop applications for business by applying 
knowledge The project documentation and 
presentation 
 
 
 

3514901 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   3(2-2-5) 
 ดิจิทัล 
           (Project in Business Computer of Digital) 
 ความรู ้ในการวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาความ
ต้องการ การวางแผนและศึกษาความเป็นไปไดในการพัฒนา
ระบบและเขียนข้อเสนอโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจใน
ยุคดิจ ิทัล วิธ ีการกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ การ
ทบทวนวรรณกรรม การคัดเลือกเครื่องมือ การแกปัญหา 
การวางแผนในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สร้าง
แบบจำลองกระบวนการ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
และการนำเสนอข้อเสนอโครงงาน การพัฒนาโครงงานทาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การทดสอบโปรแกรม การส่งมอบและ
การนำไปใช้ในงานธุรกิจ การประเมินผลหลังการใช้งาน การ
จัดทำรูปเล่มรายงาน และนำเสนอผลการศึกษา 
 Knowledge in problem analysis and study 
of needs Planning and feasibility studies in 
developing systems and writing proposals for 

วิชา
ปรับปรุง 
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หมาย
เหตุ 

business computer projects in digital age How to 
define problems and objectives, literature review, 
selection of tools for problem solving, planning for 
system analysis and design Create a process model 
user interface design and presentation of project 
proposals Business computer project development, 
program testing, delivery and implement in 
business, evaluation after using, preparation of 
reports and presenting the results of the study 

2) กลุ่มประเด็นด้านเทคโนโลยเีพื่องานประยุกต ์
3511201 ระบบฐานข้อมูล      3(2-2-5) 
   (Database System) 
   แนวคิดและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติของฐานข้อมูล การ
ออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การ
นอมัลไลซ์ข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล 
การบริหารฐานข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูล 

Database system concepts and 
fundamentals, database architecture, database 
design, relational data model, data normalization, 
database management system, structured query 
language (SQL), database administration, database 
security 

3511201 ระบบฐานข้อมูล     3(2-2-5) 
 (Database Systems) 
          แนวคิดเกี ่ยวกับระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม
ระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติของฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล 
แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฝ ึกปฏิบัต ิการออกแบบ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับงานธุรกิจ แบบจำลองอีอาร์ 
การนอร์มัลไลเซชัน ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ระบบ
จัดการฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น ความมั่นคง
ของฐานข้อมูล  
 Concept of database system, database 
system architecture, database properties, data 
model relational data model Practice in relational 
database design for business, ERP model, 
normalization, structured query language, database 
management system, basic database management, 
database security 

วิชา
ปรับปรุง 

 

3512201 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
 งานด้านธุรกิจ    
(Software Package and Application for Business) 
 การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในด้านธุรกิจ เช่น 
โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
โปรแกรมสำเร็จรปูประเภทตารางการทำงาน (Spreadsheet) 
โ ป ร แ ก รม ส ำ เ ร ็ จ ร ู ปป ระ เภ ทก า รนำ เ สนอผล งาน 
(Presentation) โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทจัดการเอกสาร 
(Word Processing) โปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ 
โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ
งานธุรกิจ 

 ย้ายไป
วิชา
เลือก 
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เหตุ 

 Application of software used in the 
business, such as relational database management 
software, spreadsheet, presentation, word 
processing, online document application Programs 
on mobile devices and related to business 
3512202 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานธุรกิจ   3(2-2-5) 
  (Computer Graphic for Business) 
 ความเป็นมาและพัฒนาการของคอมพิวเตอร์
กราฟิก องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  หลักการใช้สีและแสง ประเภทและ
คุณสมบัติของไฟล์ หลักการออกแบบกราฟิก การใช้โปรแกรม
สร้างภาพกราฟิกแบบ Vector และ Raster การตกแต่งและ
แก้ไขภาพ การทำภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น ดิจิไทเซอร์ในการ
สร้างภาพกราฟิก และเรียนรู ้เทคนิคการใช้โปรแกรมด้าน
กราฟิกสำหรับงานธุรกิจ 
 Definition of computer graphics and 
development of computer graphics Elements of 
computer graphics hardware and software Principle 
of color and lighting design Category and features of 
graphic files, design principles using Vector and 
Raster graphics visualization, decoration and image 
editing, animation design, graphics creation by 
digitizer and learning techniques for business 
graphics program 

3512202 การออกแบบกราฟิกเพ่ืองานธุรกิจ  3(2-2-5) 
 (Graphic design for Business) 
 ความหมาย ความเป็นมาและพัฒนาการของ
คอมพิวเตอร์กราฟิก ชนิดของซอฟแวร์ด้านกราฟิก ประเภท
และคุณสมบัติของไฟล์ หลักการใช้สี หลักการออกแบบ
กราฟิก ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในการ
สร้างภาพกราฟิกแบบบิตแมปและเวกเตอร์เพื่อการออกแบบ
งานด้านธุรกิจ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 
การออกแบบตราสินค้า การออกแบบสื ่อโฆษณาสินค้า 
อินโฟกราฟิก เป็นต้น 
 Definition, background and development 
of computer graphics, types of graphics software, 
types and properties of files, principles colors, 
principles graphic design  Practice using computer 
graphics programs to create bitmap and vectors 
graphics for business design tasks such as product 
or packaging design, logo design, advertising media 
design product, Infographic etc. 

วิชา
ปรับปรุง 

 

3512203 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(2-2-5)
 (Electronic Commerce Management) 
  หลักเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้าง
พ ื ้ น ฐาน  ประ เภท และการตลาดของการพาณ ิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) 
การรับ–จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัย ปัญหาของ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและการจัดทำ
เว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์การจดโดเมนเนม การ
จัดส่งสินค้า กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง 
 Introduction to internet, infrastructure, type 
and marketing of electronic commerce,  electronic 
data interchange (EDI), electronic payment, security, 
problem of electronic commerce, web 

3512203 การจดัการพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ 3(2-2-5) 
  ในยุคดิจิทัล     
(Electronic Commerce Management in Digital 
Age) 
  หลักเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้าง
พื้นฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการดำเนินธรุกิจ
สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสร้างช่องทางการค้า
ออนไลน์ ระบบชำระเงินของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
รักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่ง
สินค้า การออกแบบและสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การจดโดเมนเนม การตลาดออนไลน์และการประชาสัมพันธ์ 
การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

วิชา
ปรับปรุง 
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development and design for electronic commerce, 
domain name registration, shipping, law and ethic in 
electronic commerce 

Introduction to internet system, 
infrastructure of electronic commerce, business 
models for electronic commerce, creating channels 
for electronic commerce, electronic commerce 
payment systems, Security System of electronic 
commerce, shipping, design and web development 
for electronic commerce, domain name 
registration, online marketing and advertisement, 
electronics auction, law and ethic in electronic 
commerce 

3512302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ 3(2-2-5)  

    (Web Design and Developments for Business) 
 แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้าง
เว็บ ออกแบบหน้าเว็บเพจและการเชื ่อมโยงข้อมูล สภาวะ
แวดล้อมเว ็บ การเข ียนโปรแกรมฝั ่งเซ ิร ์ฟเวอร์ และฝั่ง
ไคลเอนต์ กลไกคุ ้กกี ้และการสร้างเว็บที ่เก็บสถานะ การ
ประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บด้วยภาษา 
HTML และภาษา Script โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับ
การพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ และความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศบนเว็บไซต์ 
 Concepts and principles of web design, 
website structures,  web interfaces design and data 
links, web environments, server-side and client-side 
programming, sessions and cookies, processing with 
the database HTML and script programming using 
tools for web devlopment in business and 
information security on website 

3512302 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 
 ในงานธุรกิจ  
(Web Design and Developments for Business) 

ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ในงาน
ธุรกิจ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบ
กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทางเว็บ 
การพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
เว็บไซต์ การใช้ฟรอนท์เอ็นเฟรมเวิร์ค งานฐานข้อมูลบนเว็บ 
เทคนิควิธีการออกแบบเว็บโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับ
การพัฒนาเว็บในงานธุรกิจและกรณีศึกษา 
 Practice on website design principles in 
business applications, color usage, font usage, 
image usage, graphic design and animation for 
websites Web navigation system Website 
development in terms of user interface, Using front-
end framework, web database, web design 
techniques using applications for web 
development in business and case studies 

วิชา
ปรับปรุง 

 

3) กลุ่มประเด็นด้านเทคโนโลยแีละวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
3511301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
 (Computer Programming)  
  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบ  
กฎเกณฑ์  ข้ันตอนการเขียนโปรแกรม รูปแบบของคำสั่ง โดย
ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง  ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน  ข้อมูล
ประเภทโครงสร้าง  ระเบียน  แถวลำดับ  ตัวแปรและการ
กำหนดชื่อ  นิพจน์และการดำเนินการ   การกำหนดเงื่อนไข  
คำสั่งทำงานซ้ำ  โปรแกรมย่อยในรูปแบบมาตรฐานและ
พัฒนาขึ้นใช้งานเอง  การบันทึกและอ่านข้อมูลในไฟล์  ศึกษา

3511301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       3(2-2-5) 
 (Computer Programming) 
  ห ล ั ก ก า ร เ ข ี ย น โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร์   
องค์ประกอบ  กฎเกณฑ์  ขั ้นตอนการเขียนโปรแกรม 
รูปแบบของคำสั่งโดยใช้ภาษาใดภาษาหนึ่ง  ชนิดของข้อมูล
ที่เป็นมาตรฐาน  ข้อมูลประเภทโครงสร้าง  ระเบียน  แถว
ลำด ับ  ต ัวแปรและการกำหนดชื ่อ  น ิพจน ์และการ
ดำเนินการ   การกำหนดเง่ือนไข  คำสั่งทำงานซ้ำ  โปรแกรม
ย่อยในรูปแบบมาตรฐานและพัฒนาขึ ้นใช้งานเอง  การ

วิชา
ปรับปรุง 
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ตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเองโดย
ใช้เครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรมและการทดสอบการ
ทำงาน  
 Introduction to computer programming, 
rules, components, procedure, commands using 
computer programming Data types, data structure, 
record, array, variable and naming Expression and 
action, condition, repeat the command, standard 
sub programs and custom applications Recording 
and reading data in the file Examine application 
programming and how to develop business 
application using a structured programming language 

บันทึกและอ่านข้อมูลในไฟล์  ความรู้พื้นฐานของการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ ฝึกปฏิบัติศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและ
ทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือช่วยในการ
เขียนโปรแกรมและการทดสอบการทำงาน  
 Principles of computer programming, 
component, rules, procedures for programming 
Form of order using one of the languages Standard 
data types, data types  structures, records, arrays, 
variables and name assignments, expressions and 
actions, setting conditions, repeat order 
Subprogram in standard form and developed to use 
by itself Saving and reading data in files, basic 
knowledge of object-oriented programming  
Practice to study program examples and 
experiment with self-programming by using 
programming tools and functional tests 

3512301 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี      3(2-2-5) 
 (Data Structure and Algorithms) 
ว ิ ช าบ ั ง ค ั บก ่ อน  :  3511301 ก า ร เข ี ยน โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
(Prerequisite : 3511301  Computer Programming) 
 โครงสร ้างข้อม ูลแบบต่างๆ ได ้แก่ แถวลำดับ 
(Array) สตร ิ ง  (String) เรคคอร ์ด  (Record) พอยเตอร์  
(Pointer) รายการโยง (Link-list) สแตก (Stack) แถวคอย 
(Queue) และต้นไม้ (Tree) อัลกอริทึมในการเรียงลำดับ
ข้อมูลและการค้นหาข้อมูล และการประยุกต์ใช้โครงสร้าง
ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ  
  Data structures such as array, string, record, 
pointer, link-list, stack, queue, and tree Algorithms 
for sorting and searching And application data 
structures to solve problems in business 

3512301 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริทึม          3(2-2-5)      
            เพ่ืองานธุรกิจ 
       (Data Structure and Algorithms for Business) 
วิชาบังคับก่อน : 3511301 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
(Prerequisite : 3511301 Computer Programming) 
 โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ อาร์เรย์  พอยเตอร์ 
ล ิงค ์ล ิสต์ สแตก คิว การวนลูป ทร ีและกราฟ การวัด
ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม การเรียงลำดับและการค้นหา
ข้อมูล ฝึกทักษะโดยการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาในธุรกิจ 
 Basic data structure such as array, pointer, 
link-list, stack, queue, Looping, tree and graphs 
Algorithm performance measurement, sorting and 
searching data Practice skills by applying data 
structures to solve business problems  
 
 
 
 
 
 

วิชา
ปรับปรุง 
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 3513303 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์  3(2-2-5) 
  เคลื่อนที ่      
  (Mobile Application development) 
 แนวคิดและสถาปัตยกรรมอุปกรณ์เคล ื ่อนที่  
เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ การใช้หน่วยความจำและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล 
การติดต่อกับผู้ใช้ การเชื ่อมโยงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การทดสอบโปรแกรมประยุกต์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์  
 Mobile device concept and architecture 
Tools and language used for mobile application 
development mobile Application development 
Memory usage and data storage, user interface 
Linking with mobile devices and computer network 
systems Testing applications on mobile devices 
using computer systems 
 

ย้ายมา
จากวิชา
เนื้อหา
เลือก

และวิชา
ปรับปรุง 

 

4) กลุ่มประเด็นด้านโครงสรา้งพื้นฐานของระบบ 
3513301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ    3(2-2-5) 
 (System Analysis and Design) 
วิชาบังคับก่อน : 3511201 ระบบฐานข้อมูล  
(Prerequisite  : 3511201  Database Systems) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ องค์ประกอบของ
ระบบ กระบวนการในการพัฒนาระบบ  การวิเคราะห์ความ
ต้องการ การออกแบบระบบ  แผนภาพแสดงแบบจำลอง 
เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ  การสร้างซอฟต์แวร์
ต้นแบบ  การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 
   Introduction to system analysis and 
design, system analyst skills, system components, 
system development process, requirement analysis, 
system design, diagram and model, technical 
documentation, software prototype development, 
presentations of analysis and design 

3513301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ    3(2-2-5) 
 (System Analysis and Design)  
วิชาบังคับก่อน : 3511201 ระบบฐานข้อมูล  
(Prerequisite  : 3511201  Database Systems) 

ความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อองค์กร
ธุรกิจ การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรและการ
ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การใช้กล
ยุทธ์ต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรชีวิตของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) การสร้างแบบจำลอง
ของข้อมูลและกระบวนการทำงาน การออกแบบส่วนติดต่อ
ผู ้ใช้งาน การวิเคราะห์และออกแบบเชิงตรรกและเชิง
กายภาพของระบบสารสนเทศ จริยธรรมของนักวิเคราะห์
และออกแบบระบบ การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 
 The importance of information systems to 
business Analysis the problems of the organization 
and solve the problems Using strategies for 
developing information systems The System 
Development Life Cycle (SDLC), creating models of 

วิชา
ปรับปรุง 
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data and work processes User interface design, 
logical and physical analysis and design of 
information systems Personal Integrity and ethics 
Presentations of analysis and system design 

3513401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
  (Computer Networks) 
   แนวคิดและองค์ประกอบของการสื ่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองเครือข่าย ประเภท
และระดับของเครือข่าย โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย  พื้น
ฐานข้อมูลและสัญญาณ การส่งผ่านข้อมูลและอินเตอร์เฟส 
สื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูล โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 
การออกแบบและการบริหารจัดการระบบเครือข่าย  ภัย
คุกคามและการจัดการความมั่นคงของเครือข่าย 
  Concepts and components of data 
communications and computer networks Network 
model, network levels, topology, network devices, 
basic data and signals, data transfer and interfaces, 
transmission medium, network protocol, design and 
management of network system Threats and 
management of network security 

3513401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์             3(2-2-5) 
(Computer Networks) 

  แนวคิดและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจำลองเครือข่าย ประเภท
และระดับของเครือข่าย โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย พ้ืน
ฐานข้อมูลและสัญญาณ การส่งผ่านข้อมูลและอินเตอร์เฟส 
สื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูล โปรโตคอลของระบบเครอืข่าย 
การออกแบบและการบริหารจัดการระบบเครือข่าย ภัย
คุกคามและการจัดการความมั่นคงของเครือข่าย  
  Concepts and components of data 
communication and computer networks Network 
model, network type and network level, topology, 
network device  Basic information and signals data 
transmission and interface, media transmission 
medium, network protocol, design and 
management network Threats and network security 
management 

วิชา
ปรับปรุง 
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3512204 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ  3(2-2-5) 
 (Multimedia Technology for Business) 
 แนวคิด หลักการ และความรู้เบื้องต้นในการผลิต
สื่อ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอในระบบดิจิตอล  
เทคโนโลยีท ี ่ใช ้ในการผลิตส ื ่อม ัลติม ีเด ีย  การผลิตสื่อ
มัลติมีเดียจากโปรแกรมต่างๆ เพื่อใช้ในงานธุรกิจ 
  Concept, principle and introduction to 
media production, image, animation and digital 
video The technology used in the production of 
multimedia Production of multimedia  from 
application program for use in business 
 

3512204 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
(Multimedia Technology for Business) 

 หลักการ และความร ู ้ เบ ื ้องต ้นในการผลิตสื่อ 
ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอในระบบ
ดิจิทัล  หลักการออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดีย การสร้าง
สื่อมัลติมีเดียจากโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานธุรกิจ 
  Principle and introduction to media 
production, text, image, sound, animation and 
digital video, Design principles and create 
multimedia, create multimedia from application 
program for use in business 

วิชา
ปรับปรุง 

 
 
 

3512401 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส                   3(2-2-5) 
  (Web Service Technology) 
 หลักการของเว็บเซอร์วิส โพรโทคอลและภาษา
เกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส สถาปัตยกรรม SOA และเทคโนโลยีต่าง 
ๆ ภาษาอธิบายเว็บเซอร์วิส การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
ดอตเน็ต โปรแกรมประยุกต์เว็บเซอร์วิสและแหล่งข้อมูล
สำหรับศึกษาเว็บเซอร์วิสเพิ่มเติม 
 Concept of web service, SOA structure, 
prototol and web services description 
language(WSDL), web services programming (.NET), 
web services applications and learning resources for 
further study 

 ยกเลิก
รายวิชา 

3513101 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 ในงานธุรกิจ              

(Information Systems Project 
Management in Business) 

  ศึกษากำหนดแผนงาน การเขียนข้อเสนอโครงการ 
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ เพื่อใช้
ในการตัดสินใจและศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน
โครงการ ประมาณการงบประมาณ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารโครงการระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ 
  Study plans, writing project proposals, duetie 
and responsibilities of project manager to make a 
decision and determine the feasibility of project, 
budjet estimates, monitoring and evaluation of project 
management information systems in business 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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3513202 การจัดการคลังข้อมูล                    3(2-2-5) 
 (Data Warehouse Management) 
วิชาบังคับก่อน : 3511201 ระบบฐานข้อมูล 
(Prerequisite  : 3511201  Database Systems) 
  ระบบคล ังข ้อม ูลและกระบวนการคล ังข ้อมูล 
กระบวนการเพื ่อการพัฒนาคลังข ้อม ูล สถาปัตยกรรม
คลังข้อมูล การวิเคราะห์ธ ุรกิจขององค์กรและการแบ่ง
ขอบเขตของเน ื ้อหาข ้อม ูล แบบจำลองข ้อม ูลสำหรับ
คลังข้อมูล การเตรียมข้อมูลสำหรับคลังข้อมูล การสร้าง
คล ังข ้อม ูล กระบวนการอื ่นที ่ เก ี ่ยวข้องกับการพัฒนา
คลังข้อมูล 
  Data warehouse system and data 
warehousing, developing data warehouse, data 
warehouse architecture, business content analysis 
and subject area, data modeling for data 
warehouse, data preparation for data warehouse, 
creating a data warehouse, related procedure in 
data warehouse development 

 ยกเลิก
รายวิชา 

3513203 การจัดการเหมืองข้อมูล                  3(2-2-5) 
(Data Mining Management) 

วิชาบังคับก่อน : 3511201 ระบบฐานข้อมูล  
(Prerequisite  : 3511201  Database Systems) 
  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทำเหมืองข้อมูล การหากฎ
ความสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่มข้อมูลและเทคนิคการแบ่งกลุ่ม 
เช่น วิธี K-Means วิธี Agglomerative Clustering เป็นต้น 
การจำแนกประเภทข้อมูล ตัววัดประสิทธิภาพและการแบ่ง
ข้อมูลเพื่อการวัดประสิทธิภาพของโมเดลการจำแนกประเภท
ข้อมูล เทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูล เช่น วิธี Decision 
Tree วิธ ี Naive Bayes วิธ ี K-Nearest Neighbors (K-NN) 
วิธี Neural Network เป็นต้น กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย CRISP-DM ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) เครื ่องมือหรือซอฟต์แวร์ที ่ใช้ในการทำเหมือง
ข้อมูล การประยุกต์ใช้งานการทำเหมืองข้อมูล 
   Data analysis by data mining, 
finding associate rule, data clustering and clustering 
technique for example K-Means, agglomerative 
clustering etc. data classification, performance 
indicator and classification for finding performance 
data classification model, data classification 

3513203 การทำเหมืองขอ้มลูเพ่ืองานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 (Data Mining for Business) 
วิชาบังคับก่อน : 3511201 ระบบฐานข้อมูล  
(Prerequisite  : 3511201  Database Systems) 
  ว ิ เ คราะห ์ข ้อม ูลด ้ วยการทำ เหม ืองข ้อมูล 
กระบวนการทำเหม ืองข ้อม ูล การเร ียนร ู ้ของเคร ื ่อง 
อัลกอริทึมที่สำคัญในการทำเหมืองข้อมูล ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การทำเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้งานการทำเหมืองข้อมูล
เพื่องานธุรกิจ 
  Data analysis by data mining, data mining 
process, machine learning Important algorithms in 
data mining Introduction to big data, Tools or 
software used in data mining Data mining 
applications for business applications 

วิชา
ปรับปรุง 
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technique for example Decision Tree, Naive Bayes, K-
Nearest Neighbors (K-NN), Neural Network, etc. data 
analyst procedure by CRISP-DM, introduction to Big 
data, tool or software for data mining, applying data 
mining 
3513204 การใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจยั 3(2-2-5) 
   ทางธุรกิจ     
(Computer Application for Business Research) 
 ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จัดเตรียมข้อมูล
เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ทดสอบสมมติฐานและปัญหาการวิจัย แปลความหมาย และ
จัดทำรายงานการวิจัยทางธุรกิจ 
 Practice the application program, preparing 
the data for analysis, both quantitative and 
qualitative data, hypothesis and research problems, 
interpret and report on business research 

 ยกเลิก
รายวิชา 

3513302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ            3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming  
วิชาบังคับก่อน :  3511301 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
(Prerequisite : 3511301  Computer Programming) 

 แนวคิด ความเป็นมา และหลักการของการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส ออปเจ็ค และองค์ประกอบต่างๆ 
ของออปเจ็ค วงจรชีวิตของออบเจ็ค การสืบทอด โพลีมอร์ฟิ
ซึม เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนสภาพแวดล้อม
แบบต่าง ๆ เช่น การเขียนโปรแกรมบนระบบวินโดวส์ การ
เขียนโปรแกรมบนระบบเว็บ เพื่อเรียกใช้งานไลบรารีฟังก์ชัน
และเอพีไอของภาษาของระบบ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่
สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
  Concept and principle of object oriented 
programming, class, object, object component, 
object life cycle, inheritance, polymorphism etc. 
Programming on different environment such as 
windows application programming, web application 
programming for call libraries and API to support 
object oriented programming 
 
 
 

3513302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 
 (Object Oriented Programming) 
วิชาบังคับก่อน : 3511301 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
(Prerequisite : 3511301 Computer Programming) 

 แนวคิด ความเป็นมา และหลักการ กลไก การ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส ออปเจ็ค และองค์ประกอบ
ต่างๆ ของออปเจ ็ค  การส ืบทอด โพลีมอร ์ฟ ิซ ึม การ
ออกแบบร ูปแบบ ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการเข ียนโปรแกรมบน
สภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่
สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
  Concepts, background and principles of 
object-oriented programming, classes, object and 
elements of objects, inheritance, polymorphism, 
pattern design, practice in programming on various 
environments using computer languages that 
support object-oriented programming 
 
 
 

วิชา
ปรับปรุง 
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3513303 การพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์  3(2-2-5) 
  เคลื่อนที ่                
 (Mobile Application Development) 
วิชาบังคับก่อน: 3511301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  แนวค ิดและสถาป ัตยกรรมอุปกรณ์เคล ื ่อนที่  
เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ บน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ หลักการของโปรแกรม ส่วนติดต่อระบบ
สำหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจำและส่วนเก็บ
บันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก 
การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์  การจำลองเพื่อทดสอบ
และแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์  
 Concepts and architecture of Mobile 
device, Tools for mobile application development, 
principles of software development for mobile 
devices, system interfaces, how to use memory 
and data store, user interface, communication with 
external systems and computer systems, using 
simulation to test and fix defects, For use system 
design principles and system development 

 ย้ายไป
วิชาวิชา
บังคับ 

3513304 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือ  3(2-2-5) 
  งานธุรกิจ                
 (Application Development applied for Business) 
 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้าง และวิธีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ชั ้นสูงในการออกแบบ และสร้างโปรแกรม
ประยุกต์สำหรับการใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งาน
ด้านการซื้อขายสินค้า งานด้านการศึกษา งานด้านโรงแรม 
งานด้านโรงพยาบาล งานบริหารงานบุคคล และงานด้าน
ธุรกิจต่างๆ เป็นต้น 
 Introduction to structure and using advance 
programming to design and develop special purpose 
program such as administration, commerce, 
education, hotel, hospital, human resource, and 
business etc. 
 
 
 
 
 
 

3513304 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือ    3(2-2-5) 
 งานธุรกิจ       
(Application Development applied for Business) 
 การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน เข้าใจโครงสร้าง
ภาษาคอมพิวเตอร์ การใช้คำสั่งการตัดสินใจ การใช้งาน
ฟังก์ชัน พื ้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ส่วนติดต่อ
ผู ้ใช้งานแบบกราฟิก การติดต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ 
 Basic programming, understand computer 
language structure, using of decision-making 
commands, using the function, basic object-
oriented programming  Graphical user interface 
contacting, database application development for 
business applications 

วิชา
ปรับปรุง 
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3513305 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพ่ืองาน  3(2-2-5) 
 ธุรกิจ  
 (Web Programming for Business) 
 หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ การออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ที่แสดงผลอย่างเหมาะสมบนหลายอุปกรณ์ ให้
เชื ่อมต่อกับฐานข้อมูล ด้วยภาษา PHP หรือภาษา Script 
อื่นๆ รวมถึงหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการใช้เฟรม
เวิร์คของภาษานั้น 
 Fundamental to web programming which 
use tool and design responsive web user interface 
to connect database by using PHP language or other 
script language Object oriented programming 
concept and using framework 
 

3513305 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพ่ืองาน  3(2-2-5) 
  ธุรกิจ                   
 (Web Programming for Business) 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพจ การ
พัฒนาเว็บไซต์แบบไดนามิกเพื่อจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล 
การใช้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในฐานะเป็นเครื่องมือทาง
ธุรกิจ การสร้างส่วนของผู้ดูแลระบบ การใช้เฟรมเวิร์ค การ
พัฒนาโปรแกรมเพื ่อนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและสื่อที่
น ่ าสนใจชน ิดต ่าง  ๆ บนเคร ือข ่ายอ ินทราเน ็ตและ
อินเทอร์เน็ตโดยอาศัยหลักการเทคโนโลยีเชื่อมต่อสมัยใหม่
กับระบบจัดการฐานข้อมูล   
 Software development for creating web 
pages Dynamic website development to manage 
data in the database Using of electronic commerce 
as a business tool Creating an administrator section, 
using framework Program development for 
presenting interesting information and various types 
of media on the intranet and internet network 
based on modern connection technology principles 
and database management systems 

วิชา
ปรับปรุง 

 

3513402 ระบบปฏิบัติการ    3(2-2-5)  
 (Operating Systems) 
 ความรู้เบื้องต้นของระบบปฏิบัติการ วิวัฒนาการ 
บทบาท หน ้าท ี ่  โครงสร ้ างของระบบคอมพ ิว เตอร์  
กระบวนการ การจัดลำดับและประสานกระบวนการ การ
จัดสรรหน่วยประมวลผลกลาง การจัดการหน่วยความจำ การ
จัดการระบบแฟ้ม การจัดการกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตและ
ส ื ่อจัดเก ็บข ้อม ูล  การป ้องก ันและความปลอดภัยของ
ระบบปฏิบัติการ  
  Introduction to operating systems, 
evolutions, roles, responsibilities, structure of 
computer systems, process, scheduling and 
cooperating process, CPU scheduling, memory 
management, file systems management, 
input/output devices and storage management, 
protection and security of operating systems 
 
 

 ยกเลิก
รายวิชา 
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เหตุ 

3514601 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Information Technology Law) 
 กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยประกอบไปด้วย 
กฎหมายแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายลาย
ชื ่ออิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน
สารสนเทศ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมาย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาระหว่างนโยบาย  
ของรัฐในการควบคุมการติดต่อสื ่อสารและเสรีภาพในการ
ติดต่อสื่อสาร  
  The laws for using computer and 
information technology in Thailand includes : 
electronic data interchange law (EDI), electronic 
signatures law, national information infrastructure 
law, data protection law, computer crime law and 
electronic funds transfer law To study problems 
government policy to control the communication 
and freedom of communication 

 ยกเลิก
รายวิชา 

3514902 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   3(2-2-5) 
 (Seminar in Computer Business) 
 ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
เกี ่ยวกับงานธุรกิจ โดยนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย เน้นให้
นักศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการบริหาร หรือนำความรู้ทาง
เทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณีศึกษาได้  
 To study problem analysis and how to 
solve problems with the business By the 
computerized system to Emphasizes system analysis 
Along with the new computer technology Used in 
the management technical or knowledge applied in 
a case study 

 ยกเลิก
รายวิชา 

3532204 การภาษีอากร     3(3-0-6)
 (Taxation)  
วิชาบังคับก่อน  :  3521104  หลักการบัญชีชั้นต้น 
(Prerequisite : 3521104 Principles of Accounting) 
 หลักเกณฑ์  วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษี
อากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิตบิุคคล  

3532204 การภาษีอากร    3(3-0-6)
 (Taxation ) 
วิชาบังคับก่อน : 3521104 หลักการบัญชีชั้นต้น 
(Prerequisite: 3521104 Principles of Accounting) 
 นโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และ
รายละเอียดในการปฏิบัติเกี ่ยวกับการภาษีอากรทางด้าน
สรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร คำนวณภาษี การยื่น

เหมือน 
เดิม 
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ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ภาษี
ศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  อากรแสตมป์และอื่นๆ 
 To study the practice of the evaluation 
method and various revenue codes and relevant tax 
collection, personal income tax, corporate income 
tax, value added tax, specific business tax, 
withholding tax, customs tax, excise tax, stamp duty 
and others 

แบบรายการ และการเสียภาษีทางธุรกิจ การอุทธรณ์ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องภาษีอากรแต่ละประเภท  ปัญหา
ต่างๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ 
 Taxation policy, tax collection rules and 
practice in revenue tax, exercise tax and custom, 
tax calculation, filling and business taxation, 
supplication of different types of taxation to officers 
and problems in business taxation 

3562104  การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 (Business Management with     

Computer Application) 
   ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื ่องมือในการ
จัดการด้านงานบุคคล การเงิน การประกันภัย การโรงแรม 
โรงพยาบาล การธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจการบิน การขนส่ง
และการผลิต และการจัดการในสถาบันการศึกษา 
   To study using the computer as a tool to 
Personnel Management Finance, Insurance, Hotels, 
Hospitals, Banking, Airline Business, Transportation 
and manufacturing and Management in educational 
institutions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกเลิก
รายวิชา 

 3512201 โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์    3(2-2-5) 
 ใช้งานด้านธุรกิจ     
(Software Package and Application for Business) 
 การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในงานด้านธุรกิจ 
เช ่ น  โปรแกรมสำ เร ็ จร ูปประ เภทตารางการทำงาน 
(Spreadsheet) โปรแกรมสำเร ็จร ูปประเภทการนำเสนอ
ผลงาน (Presentation) โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทจัดการ
เอกสาร (Word Processing) โปรแกรมการจัดการเอกสาร
ออนไลน์  โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื ่อนที่ และโปรแกรมที่
เกี ่ยวข้องกับงานธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่อใช้ในงานสำนักงานในแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
 Application of software used in the business 
such as application program for work schedule type 
(Spreadsheet), software package for presentation 
(Presentation), package program for document 
management (Word processing), Online document 
management program, mobile application and 
programs related to business work Practice in using 
software packages for use in office work in online and 
offline 

ย้ายมา
จากวิชา
บังคับ

และวิชา
ปรับปรุง 
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 3512205 การตลาดดิจิทัล    3(2-2-5) 
  (Digital Marketing) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภค
ในตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การสร้างเนื้อหา การ
ออกแบบสื่อในตลาดดิจิทัล การใช้เครื่องมือสร้างช่องทางการ
ขายสินค้าออนไลน์ การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 
จริยธรรมสำหรับการตลาดดิจิทัล 
 Concepts of digital marketing, consumer 
behavior in the digital market, digital marketing 
strategy, content creation, Using tools to create 
online sales channels, using online media for 
promotion, ethics in digital marketing 

วิชาใหม่ 

 3512303 การสร้างแอนิเมชันเพ่ืองานธุรกิจ     3(2-2-5) 
  (Animation for Business) 
  หลักการการสร้างแอนิเมชัน ประเภทแอนิเมชัน 
การเลือกใช้โปรแกรมสร้างแอนิเมชัน การออกแบบและสร้าง
แอนิเมชันเพื่องานธุรกิจในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ การ
จัดการไฟล์แอนิเมชัน และการนำเสนอผลงานในรูปแบบ
แอนิเมชัน 
 Principles of animation creation, animation 
type, choosing to use animation creation programs 
Design and create animation for business tasks in 
2 D or 3 D Animation file management and 
presentations in animation format 

วิชาใหม่ 

 3513306 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์ 3(2-2-5) 
  อัจฉริยะ  
 (Programming for Smart Device) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา
ซอฟต ์แวร ์สำหร ับอ ุปกรณ์ท ี ่ออนไลน ์หร ือเช ื ่อมต่อ
อ ินเทอร ์ เน ็ต ( IOT) เน ้นการเร ียนร ู ้ ในสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมแบบฝังตัวที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะอุปกรณ์นั ้นๆ และการสื ่อสารข้อมูลบนระบบ
เครือข่าย 
 Introduction to software design and 
development for online devices or the Internet of 
Things (IOT) Focus on learning in computer 
architecture Embedded programming designed 
specifically for that device and data communication 
on the network 

รายวิชา
ใหม ่
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มคอ.2 

ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมาย
เหตุ 

3504803 สหกิจศึกษา      6 (540) 
  (Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : 3503802 เตรยีมสหกิจศึกษา 
(Prerequisite : 3503802 Pre-Cooperative 

Education) 
  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่
น้อยกว่า  16  สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนในสถาน
ประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ 
โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษา
ไปใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถาน
ประกอบการที ่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 
  Systematic practice in workplace not less 
than 1 6  weeks by studying in cooperation with 
business organization; supervised will be given by 
mentor and workplace; theory and practice are 
applied in real situation as temporary employee at 
MOU workplace 

3504803 สหกิจศึกษา               6 (540) 
  (Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน : 3503802 เตรยีมสหกิจศึกษา 
(Prerequisite  :  3503802  Pre-Cooperative 

Education) 
  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบไม่
น้อยกว่า  16  สัปดาห์ โดยการจัดให้มีการเรียนในสถาน
ประกอบการร่วมกับการจัดให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการ 
โดยนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ในสถานการณ์จริงในลักษณะพนักงานชั ่วคราว ณ สถาน
ประกอบการที ่ม ีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 
  Systematic practice in workplace not less 
than 16 weeks by studying in cooperation with business 
organization; supervised will be given by mentor and 
workplace; theory and practice are applied in real 
situation as temporary employee at MOU workplace 

เหมือน 
เดิม 

3513801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 1(90)     
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ     
               (Preparation of  Experience in  
               Business Computer) 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และการปรับตัวให้มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ  

To provide activities to prepare students 
before the experience and develop in students’ 
knowledge, skills, attitude, motivation and adjusting to 
the appropriate attributes to the profession 

3513801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 1(90)     
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล     
               (Preparation of  Experience in  
               Business Computer of Digital) 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และการปรับตัวให้มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ  

To provide activities to prepare students 
before the experience and develop in students’ 
knowledge, skills, attitude, motivation and adjusting to 
the appropriate attributes to the profession 

เหมือน 
เดิม 

3514801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทาง  5 (450) 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ      
 (Field Experience in Business Computer) 
 จัดให้นักศึกษาได้ฝ ึกประสบการณ์ว ิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจ
เอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำ
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน

3514801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทาง   6(540) 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล    
(Field Experience in Business Computer of Digital) 
วิชาบังคับก่อน : 3513801  การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจทัิล   
(Prerequisite  :  3513801 Preparation of  Experience 

in Business Computer of Digital)  

วิชา
ปรับ 
ปรุง 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

หมาย
เหตุ 

สถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของ
การฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปราย
ปัญหาการฝึกประสบการณ์ที ่ เก ิดขึ ้น เสนอแนะแนวทาง
แก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีการจัดส่งรายงาน
เกี่ยวกับภาระหน้าที่ ที่ปฏิบัติในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  Provide students with field experiences in 
computer business in governments, state enterprises 
or private business enterprises under the attention of 
an advisor By bringing both theoretical knowledge and 
practical aspects of the study to the actual situations 
Provide an orientation about the details of coaching 
experience and held the post training experience to 
discuss problems that arise To suggest solutions for 
completion of the project and a report on their 
obligations during training experience 

 จ ัดให ้น ักศ ึกษาได ้ฝ ึกประสบการณ ์ว ิชาช ีพด ้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจ
เอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยนำความรู้
ท ั ้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบ ัต ิท ี ่ ได ้จากการศ ึกษาไปใช ้ ใน
สถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝึกประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหา
การฝึกประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้น เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และมีการจัดส่งรายงานเกี ่ยวกับภาระหน้าที ่ ท่ี
ปฏิบัติในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  Provide students with field experiences in 
computer business in governments, state enterprises or 
private business enterprises under the attention of an 
advisor By bringing both theoretical knowledge and 
practical aspects of the study to the actual situations 
Provide an orientation about the details of coaching 
experience and held the post training experience to 
discuss problems that arise To suggest solutions for 
completion of the project and a report on their 
obligations during training experience 

 3503802  เตรียมสหกิจศึกษา                         1(90) 
  (Pre-Cooperative Education) 
 หล ั กก า รและแนวค ิ ด เ ก ี ่ ย วก ั บสหก ิ จศ ึ ก ษา  
กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน
และการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานและทักษะที่จำเป็นสำหรับ
การไปปฏิบัต ิงานในสถานประกอบการ  ระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือ
ผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการ 
 Principle, concept, process and steps of 
cooperative education; relevant rules and regulation of 
cooperative education; basic knowledge and 
techniques in job application, workplace selection; 
method of writing application letter; job interview; 
basic knowledge and skills needed for working in 
workplace; quality management system; project or 
product presentation techniques; academic report 
writing; personality development; ethic and code of 
conduct in profession before practicing in workplace 

ราย 
วิชา
ใหม ่
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ภาคผนวก  ง 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก  จ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก  ฉ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ช 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก  ซ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก  ฌ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  
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ภาคผนวก ญ 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฎ 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฏ 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ภายนอก)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ฐ 
 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล   
 

 
ประวัติ    

ชื่อ-สกุล  : นายชวลิต ยศสุนทร 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์    

คุณวุฒกิารศึกษา :    

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  

สถาบัน   ปี พ.ศ.   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี 
2552 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546 

 
 
ผลงานทางวิชาการ  
 
จณัตว์ บรรยง, พิศนุ โนนศรี และชวลิต ยศสุนทร. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันเลยโฮมสเตย์ บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน”.  หน้า 1,130-1,141. 23 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ณัฐวุฒิ คำใจ, ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล และชวลิต  ยศสุนทร. (2560). การพัฒนาแอปพลิเคชันนำทางแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย โดยใช้เทคโนโลยีจีพีเอสและกูเกิลแมพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. 
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 . หน้า 177-
182. 2-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

บุษกร แก้วภักดี  กนกวรรณ สังธรรม  ชวลิต ยศสุนทรและวัชรีภรณ์  ดีสุทธิ. (2561). การพัฒนาแอปพลิเคชัน 
Loei Travel Guide บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. หน้า 805-812. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย. 
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วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ , ชวลิต ยศสุนทร, กรวิกา ศรีวิชา และพนิดา นวลติ่ง. (2561).  การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 
3 มิติ นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส .  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”. หน้า 564-572. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



188 
 

มคอ.2 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล   

 

 
ประวัติ    

ชื่อ-สกุล  : นางสาวณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์    

คุณวุฒกิารศึกษา :    

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  

สถาบัน   ปี พ.ศ.   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 
2556 

 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549 

 
 
ผลงานทางวิชาการ  
 
จิรธิดา  ค่อมบุญ, เทวา ปัญญาจักษ์ และ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์. (2562). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้

เทคโนโลยีความจริงเสริมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . หน้า 770-777. 23 
มีนาคม, 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์. (2560, กันยายน - ตุลาคม). การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน
วัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36 (5) : 34-47. 

ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ , ปฐมาวดี คำทอง, ศรายุทธ ฉิมสาย และ พิยดา สมอนา. (2561). ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศค้าข้าว เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย . รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิ
ปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. หน้า 1241-1248. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ณัฐการ ทีฆะสุข, ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์และภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ . (2560). การพัฒนาเว็บไซต์คลินิก
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3. หน้า 158–163. 2-3 
มีนาคม 2560. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  
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ธวัลรัตน์ เงียบจังหรีด, วรวรรณ นันทะปิ่น, ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์. (2561). ระบบ
จองคอร์สเรียนออนไลน์ มีดีดีอาร์ทเฮ้าส์ . รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”.  หน้า 701-707. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  

ธิดารัตน์  ยิ่งยอด,  สาวิณี  จันทร์โชติ, ปฐมาวดี  คำทอง  และ  ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์. (2561). การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง สัญลักษณ์ที ่แสดงความเป็นชาติไทย สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลย
วิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน”. หน้า 
556-563. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.   

นริศรา แสงขาว, ณัฐกมล วงษ์จูม และ ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์. (2562). การพัฒนาระบบกิจกรรมกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย . รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั ้งที ่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”. หน้า 778-785. 23 มีนาคม 2562. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล   

 

ประวัติ    

ชื่อ-สกุล  : นางสาวปฐมาวดี คำทอง 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์    

คุณวุฒกิารศึกษา :    

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  

สถาบัน   ปี พ.ศ.   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
 
ผลงานทางวิชาการ  
 
ชาคริต ทินแท่น, อุมาพร คำหวาน, ปฐมาวดี คำทอง และ ไหมคำ ตันติปทุม. (2562).  การพัฒนาสื่อการ์ตูน

แอนิเมชั่น 2 มิติ อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง พลังแห่งแผ่นดิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมือง จังหวัด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . หน้า 1,151-1,158. 23 มีนาคม, 2562. เลย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย.  

ฐิติมา พุ่มสุวรรณ์, ปฐมาวดี คำทอง, ปัญญาพร เครือแก้ว, กัญญารัตน์ กุสุมภ์ และ ไหมคำ ตันติปทุม. (2562). 
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโกทูเลยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” . หน้า 1,142-1,150. 23 มีนาคม, 2562. เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

 ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์ , ปฐมาวดี คำทอง, ศรายุทธ ฉิมสาย และ พิยดา สมอนา. (2561). ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศค้าข้าว เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย . รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิ
ปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. หน้า 1241-1248. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  
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ธิดารัตน์  ยิ่งยอด,  สาวิณี  จันทร์โชติ, ปฐมาวดี  คำทอง  และ  ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์. (2561). การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื ่อง  สัญลักษณ์ที ่แสดงความเป็นชาติไทย สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏ
เลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. 
หน้า 556-563. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

นุชภัทร์ บ้งงึ้ม, วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ และ ปฐมาวดี คำทอง. (2560).  การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ นิทาน
สร้างคุณธรรมเรื่องความดีของพอใจ กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั ้งที ่ 3 . หน้า 201-207. 2-3 
มีนาคม 2560. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล   
 

 
ประวัติ    

ชื่อ-สกุล  : นางสาวภัทร์ณัฐสุดา  จารุธีรพันธุ์   

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์    

คุณวุฒกิารศึกษา :    

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  

สถาบัน   ปี พ.ศ.   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2548 

 
 
ผลงานทางวิชาการ  
 
จัตุรงค์ ไชยปัน, ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล. (2560). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 

มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3”. หน้า 158–163. 2-3 มีนาคม 2560. มหาสารคาม 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

จันทราวุฒิ ดำทา, อรทัย จันทคีรี และ ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์. (2562). การพัฒนาระบบ RFID ลงเวลาเขา้-
ออกของโรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย . รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. หน้า 1120 –1129. 23 มีนาคม, 2562. เลย : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย. 

ณัฐการ ทีฆะสุข,ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ ์และภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ . (2560). การพัฒนาเว็บไซต์คลินิก
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3. หน้า 158–163. 2-3 
มีนาคม 2560. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

 
ธวัลรัตน์ เงียบจังหรีด, วรวรรณ นันทะปิ่น, ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และ ณิชนันทน์  จงใจสิทธิ์. (2561). 

ระบบจองคอร์สเรียนออนไลน์ มีดีดีอาร์ทเฮ้าส์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”.  หนา้ 701-707.  23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
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ธันย์ชนก ศรียาลัย, ไวท์รดา กิจชนะกาญจน์, ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธ์ุ และ ไหมคำ ตันติปทุม. (2561). การพัฒนา
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เสียงกับการได้ยินในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านก้างปลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญา
สู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”.  หน้า  548-555.  23 กุมภาพันธ์ 2561.  เลย  : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย. 

พลวัฒน์ บุดตา, ศรชัย มูลถวิลย์, พงษ์พิสุทธิ์ พิชัยคำ, ไหมคำ ตันติปทุม และ ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์. 
(2561).  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการ
จ ัดการ มหาว ิทยาล ัยราชภัฏเลย.  รายงานสืบเน ื ่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”. หน้า 644-651. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

ภัทร์ณัฐสุดา  จารุธีรพันธุ์. (2558, เมษายน - มิถุนายน). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนสาขาวิชาในระดับ
ปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.  32 (10) : 35-46.  
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล   

 

 
ประวัติ    

ชื่อ-สกุล  : นางสาววัชรีภรณ์ ดีสุทธิ 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์    

คุณวุฒกิารศึกษา :    

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

สาขาวิชา 
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา  

สถาบัน   ปี พ.ศ.   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการ    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 

2550 
 
 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546 
 

 
ผลงานทางวิชาการ  
 
นุชภัทร์ บ้งงึ้ม, วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ และ ปฐมาวดี คำทอง. (2560).  การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ นิทาน

สร้างคุณธรรมเรื่องความดีของพอใจ   กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 . หน้า 201-207. 2-3 
มีนาคม 2560. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
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วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ , ชวลิต ยศสุนทร, กรวิกา ศรีวิชา และ พนิดา นวลติ่ง. (2561). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 

3 มิติ นิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัส .  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceedings) ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน”. หน้า 564-572. 23 กุมภาพันธ์ 2561. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
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ภาคผนวก ฑ 
 

จำแนกรายวิชากลุ่มบังคับ ตามประเด็นความรู้ 4 ด้าน  
ตามข้อกำหนดใน มคอ.1 
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มคอ.2 

ตามมคอ.1 ได้กำหนดประเด็นความรู้ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM  ดังนี้ 

 
หมวดย่อย เกณฑ์มาตรฐาน 

มคอ. 1 
ไม่น้อยกว่า  
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 
ไม่น้อยกว่า 
(หน่วยกิต) 

กลุ่มวิชาเนื้อหาบังคับ 42 42 

(1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 15 15 
(2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 12 12 
(3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  9 9 
(4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ 6 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 
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จำแนกรายวิชากลุ่มบังคับ ตามประเด็นความรู้ 4 ด้าน  
ตามข้อกำหนดใน มคอ.1 

 
รหัส รายวิชากลุ่มบังคับ องค์การ&

สารสนเทศ 
เทคโนโลยี

งานประยุกต ์
เทคโนโลยี&
วิธีการทาง 
ซอฟต์แวร์ 

โครงสร้าง 
พื้นฐาน
ระบบ 

3511101 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 

✓    

3512101 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการใน
องค์กรธุรกิจ 

✓    

3513205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

✓    

3513601 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

✓    

3514903 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ดิจิทัล  

✓    

3511201 ระบบฐานข้อมูล  ✓   

3512202 การออกแบบกราฟิกเพ่ืองานธุรกิจ  ✓   

3512205 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในยุคดิจิทัล  

 ✓   

3512302 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงาน
ธุรกิจ 

 ✓   

3511301 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ✓  

3512303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพ่ือ
งานธุรกิจ 

  ✓  

3513303 การพัฒนาแอปพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

  ✓  

3513301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ    ✓ 

3513401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์    ✓ 

รวมจำนวนหน่วยกิต 15 12 9 6 
 

 

 
 
 
 

 


