หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สารบัญ
รายละเอียดของหลักสูตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 2 ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
ภาคผนวกที่ 3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
ภาคผนวกที่ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับทีป่ รับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2554
ภาคผนวกที่ 5 รายวิชา/คาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
ภาคผนวกที่ 6 ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตาม
มาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM กับรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ
และศึกษาทั่วไป
ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
และโดยการเวียนให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
และโดยการเวียนให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications
Register: TQR) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา
2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1) ผู้ประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
3) นักพัฒนาโปรแกรม
4) นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ กราฟิกส์ และสื่อมัลติมีเดีย
5) ผู้ดูแลระบบและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นางพรพิมล บังคมคุณ

2
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4

นายหยก จารุสมบัติ
นายรุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย
นายธนะวัชร จริยะภูมิ

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก

อาจารย์

Ph.D. (Computer Science)

อาจารย์
อาจารย์

M.B.A. (Business Computer
Information Systems)
สต.บ. (คอมพิวเตอร์)
M.S. (Information Systems and
Technology)
B.B.A. (Business Information Systems)
วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

อาจารย์

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

5

นายสถาพร อยู่สมบูรณ์

อาจารย์

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
อส.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/ประเทศ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
ประเทศไทย
North Texas State University,
USA.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
Claremont Graduate University,
U.S.A.
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกริก, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, ประเทศไทย

ปี พ.ศ.
2555

เลขประจาตัว
ประชาชน
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2522
2555
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2553
2550
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2548
2554

1229990010478

2552
2551
2547

3740200288146

มคอ.2
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมการศึกษา
โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา คุณภาพบัณฑิต ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นและตระหนักถึง
ความสาคัญในการเร่งรัดพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) โดยกาหนดนโยบายโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ว่า ด้วยการพัฒนา
และใช้ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงส่งผลให้สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จาเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร และกาหนดแผนยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยอาศัยกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาและ
จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
กิจการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จึงมีความจาเป็น อย่างยิ่ง ในภาวะสังคมปัจจุบัน ที่ช่วยพัฒนาให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในการ
บริหารธุรกิจของตน หรือเริ่มต้นประกอบธุรกิจใหม่ ซึ่งในที่นี้รวมไปถึงงานทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นับได้ว่าหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ ที่กาลังเปลี่ยนแปลงเพื่อจะ
ได้สร้างนักธุรกิจให้มีความเป็นมืออาชีพและสามารถก้าวสู่สังคมอาเซียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลต่อการพัฒนาในภาคธุรกิจ บุคลากรที่จะเข้ามา
ทางานในตาแหน่งนักบริหาร และนักจัดการด้านเทคโนโลยี จาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในบริบท
ทางด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ เทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อนาไปวิเคราะห์และปรับตัวใน
สถานการณ์ที่ต้องเผชิญในโลกของการทางาน และในการจัดทาหลักสูตรนี้ได้คานึงถึงสภาวะแวดล้อมซึ่ง
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยเฉพาะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม
การผลิ ตการค้า และการบริการที่มีความต้องการกาลั งคนที่มีความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนมีแหล่งอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการจัดทากรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝึกงานในสถานประกอบการ จึงเป็นส่วนสาคัญที่มหาวิทยาลัยได้
จัดทาหลักสูตรดังกล่าวขึ้น
หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงเป็นหลักสูตรที่ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในสายสามัญและสายวิชาชีพ ได้เข้ารับการศึกษา
ต่อซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจดาเนินธุรกิจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบ โดยใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ยังผลให้ผู้เรียนเกิดความก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ยังต้องการอีกเป็นจานวนมากต่อไป
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอดคล้องกับการพัฒนา
หลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและ
วิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน จึงเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา โดยการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้เป็นที่
ยอมรับในตลาดแรงงาน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเข้ามา
ทางานในตาแหน่งนักบริหาร และนักจัดการด้านคอมพิวเตอร์ อันเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ดังนั้นผู้สาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถนาความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้งแสวงหาองค์ความรู้
ใหม่ๆ ด้วยการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และนาความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่
มีความเป็นเลิศด้านการบริหารธุรกิจและคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้มีการทาวิจัยและนาผลการวิจัยมาใช้ใน
การเรียนการสอน พร้อมส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นหลักสูตรที่มีพื้นฐานหลักการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความสัมพันธ์กับสาขาอื่น ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนวิชา
พื้นฐานเหล่านี้
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
นักศึกษาที่มีความสนใจจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น สามารถเข้ามาเรียนได้หากต้องการมี
ความรู้ ท างคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี และธุ ร กิ จ โดยเป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาอื่น โดยการคิดภาระ
งานให้แก่หลักสูตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และระบบธุรกิจ สามารถประยุกต์
ให้ เหมาะสมกับ ธุรกิจแต่ล ะประเภททั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
จากแผนและปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มุ่ง
พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จึงเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอันเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในปัจจุบันการ
พัฒนาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งตัวระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์ เน็ต และระบบการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทาให้ ผู้ใช้งานทุกองค์กรต้องมีการ
ปรับตัว และพัฒนาบุคลากรของตนให้มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรให้
มีประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักสูตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ธุรกิจ นี้นอกจากจะมุ่ง
ส่งเสริ มพัฒ นาความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ ของบัณฑิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ แล้ว ยังคานึงถึงการเสริมสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็น
ผู้พัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และความมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน ทางด้ า นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ และการบริหารหน่วยงานทางด้านระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลางทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศ
สาหรับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์โดยใช้เหตุ และผลในการแก้ปัญหา
ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างเป็นระบบ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสั ตย์สุ จริตขยันหมั่นเพียร
สานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและสังคม
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่จะนาไปใช้ในการ
พัฒนางานขององค์กรภาคธุรกิจ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาการเรียนการสอน

- การพัฒนานักศึกษา

- การเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆ ที่
สาคัญ
- พัฒนาบุคลากรในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย
และการให้บริการวิชาการ
เพื่อให้มีประสบการณ์
สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอน

กลยุทธ์
- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
- บูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้นักศึกษา
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
- ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- พัฒนาระบบการประเมินผลให้เป็น
มาตรฐาน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- มีระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร
- มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
- มีโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน
- มีระบบและกระบวนการ
ประเมินผลที่ได้มาตรฐานทุก
รายวิชา
- ส่งเสริมให้นักศึกษา มีระเบียบวินัยมี - ผลการประเมินคุณภาพและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและ
หลักการปฏิบัติเป็นไปตาม
สังคม
เป้าหมายที่กาหนด
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้
- จานวนกิจกรรมที่นักศึกษา เข้าร่วม
ครบทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ กีฬา
ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
นันทนาการ บาเพ็ญประโยชน์ และการ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
- จานวนกิจกรรมหรือโครงการ ที่
- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3
หรือกิจกรรมที่นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ กิจกรรม/โครงการต่อปี
ในการทางานจริง
- เพิ่มความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงกับการ - จัดให้มีรายวิชาที่สามารถเชื่อมโยง
ประกอบอาชีพในสาขาการจัดการและ กับสาขาวิชาอื่นๆ ที่นักศึกษาให้
สาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสนใจ
- ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ได้พัฒนา - ผลงานด้านการให้บริการวิชาชีพ
ความรู้ ประสบการณ์วิชาการและ
การจัดทาเอกสารประกอบการสอน
วิชาชีพ เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุง
งานวิจัย การเข้าอบรมสัมมนา
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
การศึกษาต่อ
และประสิทธิผล
- สนับสนุนบุคลากรให้ทางานวิจัย และ
บริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก

-7-

มคอ.2
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิตคิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน- เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2557 2558 2559 2560 2561
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
320
80
80

ระดับชั้นปี
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
บัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินรายได้
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561
1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000
1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
ก. งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ข. งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค. งบลงทุน

ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
2561
1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,000 1,459,000
1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,000 1,459,000
-

80,000 524,000 968,000 1,412,000 1,776,000
324,000 648,000 972,000 1,296,000
80,000 200,000 320,000 440,000 480,000
300,000 360,000 432,000 518,000 622,000
ค่าครุภัณฑ์
300,000 360,000 432,000 518,000 622,000
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น
1,580,000 2,144,000 2,723,000 3,319,000 3,857,000
จานวนนักศึกษา
80
160
240
320
320
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา
(ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษาต่อปี 53,537 บาท)

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2554
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่ วยกิตรายวิช า เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2554
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
140303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3 หน่วยกิต
130203110 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
หรื อวิ ช าอื่ น ๆ ในกลุ่ ม วิ ทยาศาสตร์ แ ละคณิต ศาสตร์ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรีที่ ม หาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
140303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
140303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาพลศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอน
2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หน่วยกิต
140203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
140303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
140303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
140303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
140303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
140303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
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หรือวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
97 หน่วยกิต
1 กลุ่มวิชาแกน
43 หน่วยกิต
141113101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
141113102 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
141113103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
141113104 การจัดการผลิต
3(3-0-6)
(Production Management)
141113107 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations for Business)
141113108 กิจกรรมสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร
3(2-2-5)
(Social Activity for Executives Preparation)
141213101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Computer and Information Technology)
141213102 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Software Usage Skills)
141213103 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre Co-Operative Education)
141313101 สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Statistics and Business Research)
141313103 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
141313104 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
141313105 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Laws)
141313106 การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
141313302 หลักการบัญชีเพื่อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Principles of Accounting for Business Computer)
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2 กลุ่มวิชาชีพ
54 หน่วยกิต
141213201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
(Data Structures and Algorithms)
141213202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
141213203 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
141213204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
(Systems Analysis and Design)
141213205 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Networks)
141213206 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information System Security)
141213207 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสาหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
(Multimedia Technology for Business)
141213208 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกส์ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
(Application Program for Graphics Design in Business)
141213209 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(Electronics Commerce)
141213210 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
141213211 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Programming)
141213212 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Internet Technology for Daily Uses)
141213213 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต์
3(2-2-5)
(Object-Oriented Programming)
141213214 แนวคิดระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating System Concept)
141213215 การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Seminar in Business Computer)
141213216 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
141213217 สหกิจศึกษา
6(0-600-0)
(Co-Operative Education)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดสอน (รายละเอียดของรายวิชา/คาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี อยู่ในภาคผนวกที่ 5)
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3.1.4 แผนการศึกษา
รหัสวิชา
13xxxxxxx
140103001
141313302
14xxxxxxx
14xxxxxxx
14xxxxxxx
14xxxxxxx
14xxxxxxx

รหัสวิชา
140103002
141213101
141213201
141213205
14xxxxxxx
14xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Electives Course)
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
หลักการบัญชีเพื่อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Principles of Accounting for Business Computer)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
3(3-0-6)
(Social Sciences and Humanities Electives Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Electives Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Electives Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Education Electives Course)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
1(0-2-1)
(General Education Electives Course)
รวม
18(15-6-33)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Computer and Information Technology)
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structures and Algorithms)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
(General Education Electives Course)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
(General Education Electives Course)
รวม
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(15-6-33)
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รหัสวิชา
141113101
141213202
141213203
141213214
141313103
14xxxxxxx

รหัสวิชา
141113104
141213102
141213206
141213212
141213213
14xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
แนวคิดระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating System Concept)
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Electives Course)
รวม
18(17-2-35)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการผลิต
3(3-0-6)
(Production Management)
ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Software Usage Skills)
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information System Security)
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Internet Technology for Daily Uses)
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต์
3(2-2-5)
(Object-Oriented Programming)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Electives Course)
รวม
18(15-6-33)
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มคอ.2

รหัสวิชา
141113103
141113108
141213103
141213204
141213208
141213211
141313106

รหัสวิชา
141113107
141213207
1412133xx
1412133xx
141313101
141313104

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
กิจกรรมสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร
3(2-2-5)
(Social Activity for Executives Preparation)
เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre Co-Operative Education)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
(Systems Analysis and Design)
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกส์ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
(Application Program for Graphics Design in Business)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Programming)
การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
รวม
19(15-8-35)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations for Business)
เทคโนโลยีมัลติมีเดียสาหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
(Multimedia Technology for Business)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Electives Course)
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Electives Course)
สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Statistics and Business Research)
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
รวม
18(x-x-x)

- 17 -

มคอ.2
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
141213217

รหัสวิชา
141113102
141213209
141213210
141213215
141213216
141313105

สหกิจศึกษา
(Co-Operative Education)
รวม

6(0-600-0)
6(0-600-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(Electronics Commerce)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Seminar in Business Computer)
โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Laws)
รวม
18(14-8-32)
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มคอ.2
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
130203110 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ เหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัย การอ้างเหตุผลและความ
สมเหตุ ส มผล ระบบพิ กั ด ฉากและระบบพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว ฟั ง ก์ ชั น มู ล ฐาน อั ต ราการ
เปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์ ลาดับและอนุกรม ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น คณิตศาสตร์ด้าน
การเงิน การประยุกต์ที่เลือกให้สอดคล้องกับเนื้อหาข้างต้น
140103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา
ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความ
ทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์
การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

140103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 140103001 ภาษาอังกฤษ 1
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้
ภาษา ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี โครงสร้างไม่ซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึก
ทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ แ บบพึ่ ง ตนเองและการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

140103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทางาน ภาษาในการทาธุรกิจ การตลาด การต้อนรับ
ลูกค้าและผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนาเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียน
และการนาเสนอโครงการ
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มคอ.2
140103020

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
(English for Industrial Management)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
การเรียนรู้กระบวนการเทคนิค และภาษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม
การใช้ภาษาอังกฤษ เทคนิคที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงในวงการจัดการอุตสาหกรรม
ฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านการพูดและการเขียน

140103021

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
(English for Service Industry)
วิชาบังคับก่อน : 140103002 ภาษาอังกฤษ 2
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบริการ
ทักษะการสื่อสารสาหรับธุรกิจการบริหาร การศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ

140103022

การเขียนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
(Writing for Service Industry)
วิชาบังคับก่อน : 140103021 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
การเขียนเพื่อธุรกิจการบริการ การเขียนบันทึกข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกการประชุม แผ่นพับ และรายงาน การใช้คา วลี และสานวนที่
เหมาะสม

140203901

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ ข องมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม สั ง คมมนุ ษ ย์ แ ละการตั้ ง ถิ่ น ฐาน การจั ด
ระเบียบสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคม
และการพัฒนาสังคม

140203903

มิติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
3(3-0-6)
(Social, Economic and Political Dimension)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงและโอกาส พลวัตร
สังคม และการปรั บตัวของสั งคมไทย จริยธรรมกับการดารงชีวิตในสั งคมพลวัตรสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน
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มคอ.2
140303101

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยา ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์
พัฒ นาการของมนุ ษ ย์ การเรี ยนรู้ การรั บ รู้ เชาวน์ ปั ญ ญา อารมณ์ บุค ลิ ก ภาพ
สุขภาพจิตและ การปรับตัว

140303104

จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อการทางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในการทางาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประสานงาน ภาวะผู้นา การสร้าง
ทีมงาน และการสื่อสารในที่ทางาน

140303201

การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความส าคั ญ ของการพู ด องค์ ป ระกอบของการพู ด ประเภทของการพู ด การ
วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง การเตรียมการพูด และการใช้หลักจิตวิทยาในการพูด การพูดเพื่อให้
เกิดประสิทธิผล การพูดในโอกาสต่าง ๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อื่น

140303401

คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องต้น คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ที่ใช้เกี่ย วกับ คาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ การเลื อกเพลง การจัดทา
รายการเพลง การตั้งจังหวะเพลง การใช้งานเสียงประกอบ การฝึกร้องเพลง การร้อง
เพลงเดี่ยวและเพลงคู่

140303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การ
เป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
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มคอ.2
140303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวั ติ ข องการลี ล าศ ทั ก ษะเบื้ อ งต้ น ของการลี ล าศ มารยาทของการลี ล าศ
การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นราแบบละติน และแบบบอลรูม

140303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่
เหมาะสม การฝึกทักษะเบื้องต้น และสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิส
การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี

140303509

เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน
การฝึกทักษะพื้นฐาน การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแข่งขันกีฬา
เปตอง การแข่งขันกีฬาภายในชั้นเรียน

140303601

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั กการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้ อื่น การ
พัฒนาตนเอง การติดต่อสื่อสาร การทางานเป็นทีม ภาวะผู้นา ความขัดแย้งและการ
บริหารความขัดแย้ง สังคม วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและ
การประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

140303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับระบบพื้นฐานการทางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาใน
การเข้าใจความคิดของมนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์
การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ
และวิธีพัฒนาความคิด
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มคอ.2
141113101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
(Principles of Marketing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ระบบและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด การ
แบ่งส่วนการตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ การวางแผนทางการตลาด การติ ด ตามและประเมิ น ผลทางการตลาด
แนวโน้มและแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่

141113102

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
(Organization and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายขององค์ ก ารและการจั ด การ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ตั้ ง องค์ ก าร
ประเภทขององค์การ ลักษณะโครงสร้างขององค์การ ความเสี่ ยงขององค์ก าร การ
วางแผน การจั ด สายงาน หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวความคิ ด ในการจั ด ตั้ ง องค์ ก ารธุ ร กิ จ
หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหาร การวางแผนการจัดคนเข้าทางาน การ
สั่งการ การติดต่อสื่อสาร แรงงานสัมพันธ์ การจูงใจคนทางาน การทางานเป็นทีม การ
บริหารงบประมาณ การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน การเข้าใจถึงบรรษัทภิ
บาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

141113103

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทรัพยากรมนุษย์ หลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กร การวิเคราะห์งาน การสรรหาบุคลากร การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง
การปฐมนิเทศ การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารค่าตอบแทนของบุคลากร การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง
หน้าที่ของบุคลากรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

141113104

การจัดการผลิต
3(3-0-6)
(Production Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดาเนินงานในการผลิตสินค้าและบริการ ลักษณะและความสาคัญของการผลิต
ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิต กลยุทธ์การดาเนินงาน การจัดการและการควบคุม
คุณภาพ การออกแบบสินค้าและบริการ เทคโนโลยีเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และกาลังการผลิต การซ่อมและการบารุงรักษา การจัดซื้อ และการบริหาร
สินค้าคงคลัง
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มคอ.2
141113107

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)
(Advertising and Public Relations for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การวางแผนโฆษณาและประชาสั มพันธ์ การพั ฒ นาและการจั ดการโปรแกรม
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ การกาหนดงบประมาณ การกาหนดเนื้อหาข่าวสาร การ
ประเมิ น และคั ด เลื อ กข่ า วสาร การน าเสนอข่ า วสาร การตั ด สิ น ใจใช้ สื่ อ การวั ด
ประสิทธิผลสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง ความถี่ และผลกระทบของการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์

141113108

กิจกรรมสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหาร
3(2-2-5)
(Social Activity for Executives Preparation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทักษะด้านการพูด บุคลิกภาพ กอล์ฟ ลีลาศ ร้องเพลง สังคมในงานเลี้ยงและ
สังสรรค์ การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ หรือความรู้และทักษะอื่นที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมของผู้บริหารในขณะนั้น ๆ

141213101

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Computer and Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์นาข้อมูลเข้าและ
นาข้อมูลออก ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก ข้อมูลและการบริหารข้อมูล
หน่ ว ยความจ า หน่ ว ยเก็ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระบบดิ จิ ทั ล ระบบปฏิ บั ติ ก าร ระบบ
อิน เทอร์ เ น็ ตและการสื่ อสาร การใช้ โ ปรแกรมวิ น โดว์ แ ละซอฟต์แ วร์ ประเภทต่ า งๆ
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

141213102 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Software Usage Skills)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์กับงานธุรกิจ การ
สร้ างจดหมายเวีย น การจัดทารายงาน การจัดทาแผนภูมิ การสรุปข้อมูลส าหรับ
ผู้บริหาร เทคนิคนาเสนองานด้วยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว การเชื่อมโยงหลายมิติ
การใช้ฟังก์ชันการคานวณ พื้นฐานการจัดฐานข้อมูล
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มคอ.2
141213103

เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-3)
(Pre Co-Operative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดย ให้
มีองค์ความรู้ เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการ ตลอดจน
ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้าง
ทักษะและจริ ย ธรรมในวิช าชีพเฉพาะสาขาวิช า ความรู้เกี่ยวกั บมาตรฐานสากล
มาตรฐานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ การเขียนรายงานทาง
วิชาการและการนาเสนอผลงาน

141213201

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
(Data Structures and Algorithms)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้ า งข้ อ มู ล ข้ อ มู ล แบบสแต็ ก อาร์ เ รย์ คิ ว ลิ ส ต์ ทรี แฮช ฮี พ การ
ประมวลผลในโครงสร้าง การค้นหาข้อมูล การเรียงล าดับข้อมูล การเปรียบเทียบ
ขั้นตอนวิธีการประมวลผล กราฟ กราฟแบบมีค่าน้าหนักและไม่มีค่าน้าหนัก กราฟมี
ทิศทาง และไม่มีทิศทาง ขั้นตอนวิธีการประมวลผลกราฟ หลักการประมวลผลระยะทาง
ที่สั้นที่สุด การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ

141213202

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : 141213201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
หลั ก ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ โปรแกรม ทฤษฎี ข องภาษาคอมพิ ว เตอร์ การพั ฒ นา
โปรแกรมเพื่อทางานบนระบบต่างๆ วงจรของการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ การเขียน
ชุด ค าสั่ ง การออกแบบโปรแกรมธุ ร กิ จ การพั ฒ นาโปรแกรมโดยมี ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ
ฐานข้อมูล การทดสอบ การติดตั้ง และการบารุงรักษาโปรแกรมหลังจากการพัฒนา

141213203

ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักสาคัญของระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติของฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ความรู้พื้นฐานทางด้านการ
ออกแบบ แบบจาลองข้อมูลเชิงแนวคิด องค์ประกอบของแบบจาลองข้อมูลเชิงแนวคิด
สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล โมเดลฐานข้ อมูล กระบวนการนอร์มัลไลซ์เซชั่น ระบบ
จัดการฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล การดูแลระบบฐานข้อมูล ความมั่นคงของฐานข้อมูล
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มคอ.2
141213204

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
(Systems Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ กระบวนการพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ความต้องการ แผนภาพแสดงแบบจาลอง เอกสารความต้องการ การ
ออกแบบระบบ การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์และออกแบบ

141213205

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Networks)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดและองค์ป ระกอบของระบบเครือข่า ย มาตรฐานแบบจาลองโอเอสไอ
โทโพโลยี อุปกรณ์เครือข่าย โพรโทคอลและสื่อสัญญาณ ระบบเครือข่ายระดับและ
ประเภทต่ า งๆ การจั ด การเครื อ ข่ า ย ภั ย คุ ก คามและการจั ด การความมั่ น คงของ
เครือข่าย

141213206

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information System Security)
วิชาบังคับก่อน : 141213205 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
พื้นฐานของระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย นโยบายและการปฏิบัติเพื่อ
ความมั่นคงของระบบ การจัดการและการบริการด้านความมั่นคง รูปแบบการละเมิด
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ การเข้ารหัสและการถอดรหัส
การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ ประเภทภัยคุกคามและการป้องกันการคุกคาม
เทคนิคและเทคโนโลยีสาหรับการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

141213207

เทคโนโลยีมัลติมีเดียสาหรับงานธุรกิจ
3(2-2-5)
(Multimedia Technology for Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชนิดขอมูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิทัล การปรับ
แตงข้อมูล การลดขนาดขอมูล การจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย การใชเครื่องมืออุปกรณ
ฮารดแวรและโปรแกรมประยุกต การสรางสื่อประสม ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ การ
ผลิตสื่อและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ
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มคอ.2
141213208

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบกราฟิกส์ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
(Application Program for Graphics Design in Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสร้างสื่อโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ สื่อประสมและภาพเคลื่อนไหวใน
ระดับพื้นฐานกับงานด้านธุรกิจ การนาเสนอข่าวสารทางธุรกิจผ่านระบบสารสนเทศ การ
สร้างสรรค์สื่อคอมพิวเตอร์กราฟิกส์เพื่อการจูงใจลูกค้า เทคนิคการสร้างภาพ ตกแต่ง
ภาพ การเพิ่มแสงสี การสร้างแบบลวดลายให้กับภาพ

141213209

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(Electronics Commerce)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
เครื่องมือช่วยบนเว็บสาหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต การประมูล เอเย็นต์อัจฉริยะ ความเชื่อถือ ความเป็น
ส่วนตัว และความปลอดภัย ปัญหาความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณ
ทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

141213210

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานของระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศเพื่อองค์การและ
การจัดการ บทบาทของสารสนเทศในองค์การ กลยุทธ์การนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้
ปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนาระบบสารสนเทศ การบูรณาการระบบสารสนเทศ
การบริ ห ารทรั พย์ สิ น ระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ คลั งข้อมูล และ
เหมืองข้อมูล

141213211

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Programming)
วิชาบังคับก่อน : 141213203 ระบบฐานข้อมูล
ระบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ ภาษามาตรฐานของ
เว็บ การออกแบบส่ วนติดต่อผู้ ใช้ การจัดทาหน้าเว็บและการเชื่อมโยง การสร้างเว็บ
แบบสแตติกและแบบไดนามิค การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย ฝั่งลูกข่าย กลไกคุกกี้และ
การสร้างเว็บที่เก็บสถานะ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคานึงถึงด้านความ
มั่นคงของระบบงาน สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน
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มคอ.2
141213212

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
(Internet Technology for Daily Uses)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เทคโนโลยีของเครือข่ายและการสื่ อสารในองค์กร ส่ว นบุคคล หรือการใช้งาน
ประจาบ้าน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคและเครื่องมือสาหรับ
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์
การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จริยธรรม
และสังคมไซเบอร์

141213213

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต์
3(2-2-5)
(Object-Oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : 141213202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต์ คุณสมบัติของคลาส อ็อปเจกต์ แอตทริบิวส์เมธอด
การสื บ ทอดคุณสมบั ติโ พลี มอริฟิซึม เทคนิค เขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต์ การเขีย น
โปรแกรมด้วยภาษาเชิงอ็อปเจกต์

141213214

แนวคิดระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating System Concept)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ เป้าหมายของระบบปฏิบัติการ องค์ประกอบของ
ระบบปฏิ บั ติ ก าร การจั ด การโปรเซส การจั ดการหน่ ว ยความจ า การจั ดการระบบ
ประมวลผล การจัดการอุปกรณ์ การทางานทีละโปรแกรม การทางานหลายโปรแกรม
การจั ดล าดับ งานและการจัดสรรทรั พยากร แนวคิ ดระบบปฏิ บัติการแบบใหม่ การ
ประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ

141213215

การสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Seminar in Business Computer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการสัมมนา วงจรของการจัดการสัมมนา การวิเคราะห์ วิจารณ์ในประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานการณ์ ปัจจุบัน การอภิปรายและถกแถลง
ร่วมกับวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การสรุปเพื่อให้ได้ข้อยุติจาก
ผลการสัมมนา การเผยแพร่ผลการสัมมนาต่อวงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ.2
141213216

โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ใช้ความรู้ รวบยอดจากที่ได้เรียนมา และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อศึกษา
ความต้องการ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดสร้างระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ นาเสนอ
และจัดทาเอกสารทางเทคนิค โดยใช้กรณีตัวอย่าง

141213217

สหกิจศึกษา
6(0-600-0)
(Co-Operative Education)
วิชาบังคับก่อน : 141213103 เตรียมสหกิจศึกษา
นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
นักศึกษาปฏิบัติงานในภาคเอกชนหรือภาครัฐ ในรูปแบบสหกิจศึกษา นักศึกษา
จะต้องเข้าไปทางานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชนหรือหน่วยงานราชการ โดย
มีช่วงการทางานในปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 มีระยะเวลาในการทางานไม่น้อย
กว่า 600 ชั่วโมง การทางานจะอยู่ภายใต้การกากับดูแล และให้คะแนนร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนวิชาสหกิจศึกษา ของภาควิชาต้นสังกัด และผู้ประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ทางานในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ภาควิชา
ต้นสังกัดเพื่อใช้ประกอบการวัดผล

141313101

สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
(Statistics and Business Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสาคัญของสถิติและวิจัย ประเภทของสถิติ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การ
จัดการเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การพยากรณ์เพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อ มูล การออกแบบและ
การเขียนรายงานวิจัย

141313103

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Finance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เครื่องมือทางการเงิน ความสาคัญและเป้าหมายของการบริหารการเงิน ความรู้ด้าน
ธุรกิจและตลาดการเงิน การทางานของตลาดการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงิน
ของธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียน งบลงทุน การ
จัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปานกลาง และระยะยาว การจัดโครงสร้างเงินทุน
วิธีการจัดสรรเงินทุน การจัดหาเงินทุนตามระยะเวลา ต้นทุนของเงินทุน ค่าของเงินตาม
เวลา นโยบายเงินปันผล การควบคุมกิจการและการแยกกิจการ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ในงานด้านการเงิน
- 29 -

มคอ.2
141313104

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ปัญหาพื้นฐาน
เศรษฐกิจ กระแสหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และ
เงินตึงตัว นโยบายการเงินและการคลัง ความรู้ด้านการค้าและการเงินระหว่างประเทศ
วิธีการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศและกระบวนการกระแสโลกาภิวัฒน์ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้า กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจภายใต้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

141313105

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Laws)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย กฎหมายว่าด้ วยบริษัทจากัด กฎหมายเกี่ยวกับการ
ควบคุ ม ธุ ร กิ จ ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ยลั ก ษณะนิ ติ ก รรม สั ญ ญา
หุ้นส่วนบริษัท บริษัทมหาชนจากัด ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด ซื้อขาย กฎหมายเกี่ยวกับ
สถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายควบคุมการจาหน่ายสินค้า กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายลักษณะประกันว่าด้วยบุคคลและทรัพย์ กฎหมายลักษณะ
ประกันภัย พ.ร.บ.ประกันสังคม และ พ.ร.บ.แรงงาน

141313106

การภาษีอากร
3(3-0-6)
(Taxation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ภาษีอากร กฎหมายภาษีอากร ภาพรวมของระบบภาษีอากรของไทย หลักการ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรของไทย วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ
ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุ คคล ภาษีมู ลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงิ นได้หั ก ณ ที่จ่าย ภาษีศุ ลกากร ภาษี
สรรพสามิต อากรแสตมป์ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดินและบารุงท้องที่ ภาษีอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการค้า วิธีการและหลักเกณฑ์การคานวณภาษีอากร และความสาคัญของ
การวางแผนภาษี

141313302 หลักการบัญชีเพื่อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Principles of Accounting for Business Computer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แม่บทการบัญชี จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึก
บัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การจัดทางบการเงิน การวัดผลการดาเนินงานและแสดงฐานะ
การเงินของธุรกิจแต่ละประเภท วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ระบบ
เงินสดย่อยการจัดทาบัญชีเบื้อต้นทางธุรกิจ ประโยชน์และการนาข้อมูลทางการบัญชีไปใช้
การนาเอาคอมพิวเตอร์มาจัดทาบัญชี ด้วยโปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมสาเร็จรูป
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่
1

2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายเสรี วงษ์มณฑา
3101702497783

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก
Ph.D. (Journalism)
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M.S. (Journalism
Advertising)
ศศ.บ. (วรรณคดีอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศ)
นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ Ph.D. (Political Science)
3101203303941
Ph.D. (Economics)
M.A. (International
Economics)
M.A. (Political Science)
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

สถาบัน/ประเทศ

ปี พ.ศ.

Southern Illinois University,
USA
Northwestern University,
USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
ประเทศไทย
Universidad Complutense
de Madrid, Spain
Universite de Nancy, France
Universite de Nancy, France

2520

Universidad Complutense
de Madrid, Spain
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย

2516

2516
2512
2525
2521
2518

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ตาแหน่งทาง
ผลงานทางวิชาการ
วิชาการ
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว
หลักสูตรใหม่
รอง
รายวิชาที่สอน
6
ศาสตราจารย์ หลักการตลาด,
กิจกรรมสังคมเพื่อ
เตรียมความพร้อม
เป็นผู้บริหาร
รอง
รายวิชาที่สอน
ศาสตราจารย์ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์,
องค์การและการ
จัดการ

-

6

2509

มคอ.2

ลาดับ
ที่
3

4

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายวันชัย ประเสริฐศรี
3101500694570
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ม.ล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
3409900644469

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก
สถาบัน/ประเทศ
Ph.D. (Commerce
Accounting)
บธ.ม. (การบัญชี)
บช.บ.

Sandar Patel University,
India
มหาวิทยาลัยสยาม, ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
ประเทศไทย
บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
ประเทศไทย
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสยาม, ประเทศไทย
บธ.ด. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
ประเทศไทย
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
เอกชน)
ประเทศไทย
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ประเทศไทย

ปี พ.ศ.
2543
2535
2555

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ตาแหน่งทาง
ผลงานทางวิชาการ
วิชาการ
ที่จะมีใน
ที่มีอยู่แล้ว
หลักสูตรใหม่
ผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
6
ศาสตราจารย์ กฎหมายธุรกิจ,
กฎหมายธุรกิจ

2530
2524
2555
2546

อาจารย์

รายวิชาที่สอน
สถิติและวิจัยทาง
ธุรกิจ,
หลักเศรษฐศาสตร์

-

6

2527

มคอ.2

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ฝึกปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศ ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เสมือนพนักงานคนหนึ่งใน
องค์กร การได้รับประสบการณ์ชีวิต ตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
4.1.2 มีทักษะการทางานด้านการสื่อสารข้อมูล คอมพิวเตอร์ การวางแผนการดาเนินงานและ
การแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น กล้าคิด กล้าพูด และกล้าลงมือปฏิบัติมากขึ้น
4.1.3 มีการพัฒนาด้านการทางานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบและมีความมั่นใจในตนเอง มี
คุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
สหกิจศึกษาจัดเต็มเวลาต่อเนื่องกัน คิดเทียบเป็นจานวนชั่วโมง 600 ชั่วโมงขึ้นไป
4.4 ข้อกาหนด
นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชา 141213103 เตรียมสหกิจศึกษา รายวิชาในหมวดศึกษา
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต มาก่อน
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
มอบหมายให้นักศึกษาทาโครงงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยดาเนินการ ดังนี้
5.1.1 นักศึกษาทาการศึกษาประเด็นปัญหา แล้ว เลือกองค์กรหรือธุรกิจที่สนใจในการจัดทา
โครงงาน
5.1.2 นักศึกษาประสานงานและขออนุญาตเข้าทาการศึกษาและหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนาเสนอ
ขอจัดทาโครงงาน
5.1.3 นักศึกษาจัดทาโครงงาน โดยการเสนอหัวข้อ ศึกษาข้อมูลรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และรายงานข้อมูล การนาเสนอวิธีการจัดทาโครงงาน รายงานผลการจัดทาโครงงานในชั้นเรียนและจัดทา
รูปเล่มรายงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการจัดการ การสื่อสาร และการประสานงาน
5.2.2 มีทักษะการทางานด้านการเป็นผู้นา การเป็นผู้ตาม การประสานงาน การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ
5.3 ช่วงเวลา
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
5.5.1 จัดปฐมนิเทศเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการจัดทาโครงงาน
5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษาตลอดการทางานและช่วยเหลือทางวิชาการแก่
นักศึกษา เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนาแหล่งข้อมูล ฯลฯ
5.5.3 จั ด ทาเว็ บ ไซต์ เ พื่อ ให้ ข้อ มูล ข่ าวสารส าหรั บการทางาน ปรั บปรุง ระบบฐานข้อ มูล ให้
ทันสมัย และมีตัวอย่างในการทาโครงงานให้นักศึกษาดาวน์โหลดหรือยืม
5.5.4 ติดตามความก้าวหน้าในการทางานของนักศึกษา โดยการประเมินผลความก้าวหน้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล ดาเนินการดังนี้
5.6.1 ประเมินแบบเสนอโครงงานโดยให้นักศึกษานาเสนอแก่คณะกรรมการ
5.6.2 นักศึกษานาเสนอผลการดาเนินงาน และจัดทารูปเล่มรายงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.1 ความรู้ ความเข้าใจ และการ - โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
สัมพันธ์กับการจัดการ สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ได้จริง
ดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน - กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีหลากหลายเพื่อฝึกให้นักศึกษาได้นาความรู้ไป
ใช้จริง เช่น การศึกษาดูงาน เป็นต้น
- เปิดรายวิชา การจัดการโครงการ สัมมนาและสหกิจศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานจริง ฝึกการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
1.2 การเป็นผู้นา ผู้ตามและการ
- มอบหมายงานให้นักศึกษาทาเป็นกลุ่มและมีการหมุนเวียนบทบาท
ทางานเป็นทีม
หน้าที่ในการทางานเพื่อฝึกการทางานเป็นทีม การเป็นผู้นา และผู้ตาม
ที่ดี
- ใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอนเพื่อฝึกการคิดและแก้ปัญหา
ร่วมกัน
1.3 ความมีคุณธรรม จริยธรรม
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ โดย
ความซื่อสัตย์และความ
การฝึกให้นักศึกษามีวินัยในการแต่งกาย รับผิดชอบงานที่ได้รับ
รับผิดชอบต่อสังคม
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ คุณธรรมและตรงต่อเวลา
- จัดกิจกรรมจิตอาสาและโครงการเกี่ยวกับชุมชนและสังคม
1.4 ความสามารถด้านเทคโนโลยี - เปิดสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ คณิตศาสตร์และ - มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ภาษาต่างประเทศ
ทางาน
- เอกสารประกอบการสอนใช้ทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้างานที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการตอบคาถาม
และทากิจกรรม
- มอบหมายงานที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและ
คณิตศาสตร์ในการปฏิบัติ เช่น การทาวิจัย การทาโครงงาน การสัมมนา
1.5 ความรู้ความสามารถในการ
- เปิดรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงาน
บริหารจัดการและการคิด
จริง
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
- การมอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการนาเสนอ
ผลงานที่ได้ศึกษา
- มอบหมายงานที่ต้องมีการวิเคราะห์ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถาน
ประกอบการจริง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้
การพัฒนาผลการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ
ประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต ความสาเร็จทางธุรกิจ ผู้พัฒนาและ/หรือผู้ประยุกต์โปรแกรมจาเป็นต้องมี
ความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่นๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชา
ต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 7 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษารวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
น้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสานึกสาธารณะ
(2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวในการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบี ยบวินัยและปฏิบัติ
ตามกฎกติกาที่กาหนดหรือได้ตกลงกันไว้ รวมทั้งปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา การส่งงานตามกาหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย การทางานกลุ่มร่วมกันโดยต้องฝึกนักศึกษาให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ และไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชาและมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และคุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะนาความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุม
สิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒ นาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องและเป็น
หมวดหมู่
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งต้องสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะและ
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาให้คาแนะนา ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นั กศึกษาสามารถพัฒ นาตนเองและประกอบวิ ช าชีพได้เมื่อจบการศึ กษาแล้ ว ดังนั้นนักศึกษา
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดังนั้นอาจารย์จาเป็นต้องจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนั้น
นักศึกษาจาเป็นต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
(1) คิดอย่ างมีวิจ ารณญาณ อย่างเป็นระบบ และการคิดเชิงสนับสนุ น โต้แย้งอย่างมีเหตุผ ล
รองรับโดยใช้แนวคิดทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบธุรกิจ หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการโดยเชื่อมโยง
ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติงานจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชั้นเรียนหรือจากผลการทดสอบ เป็นต้น
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ถือเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งเพราะนักศึกษาจาเป็นจะต้องมีปฏิสัมพันธ์และ
สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เช่นหัวหน้า ผู้ร่วมงาน และลูกน้อง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรก
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอน หรืออาจแนะนาให้นักศึกษาเลือก
เรียนวิชาทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนี้
(1) สามารถสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีค วามรั บ ผิ ด ชอบในการกระทาของตนเองและรั บผิ ดชอบในงานกลุ่ ม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม รวมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- 40 -

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
มีการกาหนดกิจ กรรมให้ นั กศึกษาทางานเป็นกลุ่ ม เพราะนักศึกษาต้องประสานงานกับ เพื่อน
สมาชิกในกลุ่ ม หรื อกิจ กรรมที่กาหนดให้ นักศึกษาทานั้นเป็นกิจกรรมที่ ต้องค้นคว้าหาข้อมูล จากการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์ โดยผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูล
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และมีความรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลข่าวสาร
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์ จาลอง และ
สถานการณ์เสมือ นจริ ง รวมทั้ง น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและเรียนรู้เทคนิคการประยุก ต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสานึกสาธารณะ
ตลอดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
(2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้ งประยุกต์
ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์
(5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ พัฒนาและความชานาญทางคอมพิวเตอร์
อย่างต่อเนื่อง
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบและการคิดเชิงสนับสนุ นโต้แย้งอย่างมีเหตุผลรองรับโดย
ใช้แนวคิดทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบธุรกิจ หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการโดยเชื่อมโยง
ความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้าได้
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
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4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรั บผิ ดชอบในการกระทาของตนเองและกลุ่ ม มีความสามัคคีและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม รวมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีความรู้เท่าทันสื่อและข้อมูล
ข่าวสาร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กลุ่มวิชาภาษา
140103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
140103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
140103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน 3(3-0-6)
(English for Work)
140103020 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
(English for Industrial Management)
140103021 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรมการบริการ
(English for Service Industry)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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140103022 การเขียนเพื่ออุตสาหกรรม
3(3-0-6)
การบริการ
(Writing for Service Industry)
-กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
140303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
130203110 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
-กลุ่มวิชาพลศึกษา
140303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
140303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
-วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
140203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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140203903 มิติทางสังคม เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
และการเมือง
(Social, Economic and Political
Dimension)
140303101 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
140303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
140303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
140303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
140303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
140303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
140303606 การคิดเชิงระบบและ
3(3-0-6)
ความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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รายวิชา

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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141113101 หลักการตลาด
3(3-0-6)

(Principles of Marketing)
141113102 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6) 
(Organization and Management)
141113103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
(Human Resource Management)
141113104 การจัดการผลิต
3(3-0-6) 
(Production Management)
141113107 การโฆษณาและ
3(3-0-6)
การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(Advertising and Public Relations
for Business)
141113108 กิจกรรมสังคมเพื่อเตรียม
3(2-2-5)
ความพร้อมเป็นผูบ้ ริหาร

(Social Activity for Executives
Preparation)
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141213101 คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Computer and Information
Technology)
141213102 ทักษะการใช้
3(2-2-5)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(Computer Software Usage Skills)
141213103 เตรียมสหกิจ
1(1-0-3)
(Pre Co-Operative Education)
141213201 โครงสร้างข้อมูลและ
3(2-2-5)
ขั้นตอนวิธี
(Data Structures and Algorithms)
141213202 การเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
141213203 ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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141213204 การวิเคราะห์และ
3(2-2-5)
ออกแบบระบบ
(Systems Analysis and Design)
141213205 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Networks)
141213206 ความมั่นคงของ
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศ
(Information System Security)
141213207 เทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
3(2-2-5)
สาหรับงานธุรกิจ
(Multimedia Technology for
Business)
141213208 โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
3(2-2-5)
การออกแบบกราฟิกส์ในงานธุรกิจ
(Application Program for Graphics
Design in Business)
141213209 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(Electronics Commerce)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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141213210 ระบบสารสนเทศเพื่อ
3(3-0-6)
การจัดการ
(Management Information Systems)
141213211 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Programming)
141213212 เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตใน
3(2-2-5)
ชีวิตประจาวัน
(Internet Technology for Daily Uses)
141213213 การเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
เชิงอ็อปเจกต์
(Object-Oriented Programming)
141213214 แนวคิดระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
(Operating System Concept)
141213215 การสัมมนาทาง
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(Seminar in Business Computer)
141213216 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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141213217 สหกิจศึกษา
6(0-600-0)
           
(Co-Operative Education)
141313101 สถิติและวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)

  
 
(Statistics and Business Research)
141313103 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)

  
(Business Finance)
141313104 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)


(Principles of Economics)
141313105 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)  
 
  
 
(Business Laws)
141313106 การภาษีอากร
3(3-0-6)  
 
  
 
(Taxation)
141313302 หลักการบัญชีเพื่อคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
ธุรกิจ
  


(Principles of Accounting for
Business Computer)
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หมายเหตุ มาตรฐานการเรียนรู้สู่รายวิชานี้เป็นไปตามเกณฑ์ TQF ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดังนั้นรายวิชาอืน่ ใดที่อยู่นอกเหนือจากนี้ให้ผู้สอนใช้เกณฑ์เดียวกัน
โดยนารายวิชานั้นๆ มาเทียบเคียงประยุกต์ใช้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



มคอ.2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจั ย
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลการวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรั บปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรภายนอก
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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มคอ.2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศ แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้ มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัย สนับสนุนด้ านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน การประชุมวิชาการทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การ
สอนร่วมกับคนอื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการ
สอน
(3) การส่งเสริมหรือ สร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการ
เรียนการสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือทาวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนาไปเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน
(4) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การส่ งเสริ มให้ อาจารย์ เข้ าร่ว มการอบรม การประชุมสั มมนาในสาขาวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพที่จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการนาเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนาเสนอ
ปีละ 1 เรื่อง
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มคอ.2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
การจั ดการหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ กาหนดให้ ทุ ก
หลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรดังนี้
1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ วรรธนโกมล
1.3 ดร.พรพิมล บังคมคุณ
1.4 ดร.ม.ล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ
1.5 อาจารย์หยก จารุสมบัติ
1.6 อาจารย์รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องทาหน้าที่ดังนี้
1) พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
2) จัดหาและกาหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ
ตรงตามรายวิชาที่สอน
3) จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ สหกิจศึกษา ตามที่กาหนดใน
หลักสูตร
4) ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุ ณภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา
5) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ
6) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร
7) ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และ
นักศึกษาปัจจุบัน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบการบริหารงบประมาณและการจัดการศึกษาตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอน และอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่ทันสมัย สะดวก
ต่อการใช้งาน
2.2.2 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 60 เครื่อง
พร้อมด้วยโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ให้บริการแก่นักศึกษา ให้สามารถเข้าใช้งานได้ 10 ชั่วโมงต่อวัน
- 54 -

มคอ.2
2.2.3 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งาน
2.2.4 มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดและแหล่งความรู้เพื่ออานวยความสะดวกในการสืบค้นผ่าน
ฐานข้อมูล และมีความพร้อมด้านหนังสือและตารา
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการ
ให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาได้ ค้ น คว้ า และใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอน นอกจากนี้ ไ ด้ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตารา วารสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จาเป็น
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรั บอาจารย์ ใหม่จะดาเนิ นการโดยคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่ วไป และการคัดเลื อ ก
อาจารย์ใหม่จะเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะต้องประชุมร่วมกันกับคณาจารย์ผู้สอน ในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา การรวบรวมข้อมูล
เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะมีนโยบายการเชิญและแต่งตั้งคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็นคณาจารย์
พิเศษ มาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนั บ สนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิช า และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาระงานที่รับผิดชอบ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความ
เข้าใจในโครงสร้างและหลักสูตร เช่น จะต้องรับการฝึกอบรมหรือการสัมมนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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มคอ.2
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา โดยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียน
ทั้งนี้กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hour) เพื่อให้
นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ โดยจัดระบบการประสานงานนัดหมายอย่างเป็นระบบ
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
สามารถดาเนินการอุทธรณ์ได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
6.2 มีการส ารวจความต้ องการของตลาดแรงงานและความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บัณฑิ ตก่ อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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มคอ.2
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน   
หลักสูตร(ถ้ามี)
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือ มาตรฐาน
  
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
  
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
  
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
  
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
 
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
  
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
  
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  
ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
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ปีที่ 4 ปีที่ 5
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มคอ.2
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตรเพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่
คาดหวัง โดยจะนามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ต่อไป
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอ
คาแนะนา ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วง
ของการเรียนแต่ละรายวิชา
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน
(4) การทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ผลการประเมินการสอนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรหรือทีมผู้สอน การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ
นักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรใกล้เคียงกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ใช้ในการสอนเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดตามความต้องการของนักศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนาข้อมูลมาทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้าซ้อน ไม่
ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น
(2) การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการทางาน
(3) การประเมิ น ผลโดยผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ส ารวจความพึ ง พอใจและความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้
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มคอ.2
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดให้มีคณะกรรมการตรวจติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายนอกระดั บ อุ ด มศึ กษาเป็ นประจ าทุก ปี ดั งนั้ น การประเมิ นผลการด าเนิ นงานตาม
รายละเอียดหลั กสู ตรจึงใช้คณะกรรมการชุดเดียวกันกับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จากนั้นนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี
เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) อาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ผู้สอน นาผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
โดยนักศึกษาผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
(2) คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รน าผลประเมิ น ตามระบบการจั ด การหลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนาเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง สาหรับปีการศึกษาถัดไป
(3) คณะกรรมการบริ หารหลั กสู ตร นาผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษา
ปัจจุบัน อาจารย์ ศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนาไปแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

- 59 -

มคอ.2

ภาคผนวก
ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ดังนี้
1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
2. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
3. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
5. รายวิชา/คาอธิบายรายวิชาในหมดวิชาเลือกเสรี
6. ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามมาตรฐานของสมาคม
คอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM กับรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ.2

ภาคผนวกที่ 1
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 5

ภาคการศึกษาที่ 6

ภาคการศึกษาที่ 7

ภาคการศึกษาที่ 8

140103001 3(3-0-6)

140103002 3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษ 2

14xxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือก
ในกลุ่มวิชาภาษา

141113103 3(3-0-6)
การจัดการทรัพยากร
มนุษย์

141213207 3(2-2-5)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
สาหรับงานธุรกิจ

141213217 6(0-600-0)

ภาษาอังกฤษ 1

14xxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือก
ในกลุ่มวิชาภาษา

141213215 3(3-0-6)
การสัมมนา
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

14xxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์

14xxxxxxx 3(3-0-6)

141113101 3(3-0-6)

141113104 3(3-0-6)

141113107 3(3-0-6)

141113102 3(3-0-6)

วิชาเลือกใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

หลักการตลาด

การจัดการผลิต

141113108 3(2-2-5)
กิจกรรมสังคมเพื่อ
เตรียมความพร้อมเป็น
ผู้บริหาร

การโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ

องค์การและ
การจัดการ

14xxxxxxx 1(0-2-1)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
พลศึกษา

14xxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

141313103 3(3-0-6)

141213212 3(2-2-5)
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ในชีวิตประจาวัน

141313101 3(2-2-5)

141213209 3(2-2-5)

สถิติและวิจยั ทางธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การเงินธุรกิจ

141213204 3(2-2-5)
การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ

สหกิจศึกษา
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14xxxxxxx 1(0-2-1)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
พลศึกษา

141213101 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

141213202 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

141213213 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรม
เชิงอ๊อปเจ็กต์

141313106 3(3-0-6)

141313104 3(3-0-6)

141313105 3(3-0-6)

การภาษีอากร

หลักเศรษฐศาสตร์

กฎหมายธุรกิจ

14xxxxxxx 1(0-2-1)
วิชาเลือกใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

141213201 3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี

141213214 3(3-0-6)
แนวคิด
ระบบปฏิบัตกิ าร

141213206 3(3-0-6)
ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศ

141213211 3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรม
บนเว็บ

1412133xx 3(x-x-x)

141213210 3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ

13xxxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

141213205 3(2-2-5)

141213203 3(3-0-6)

141213102 3(2-2-5)

1412133xx 3(x-x-x)

141213216 3(0-6-3)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบฐานข้อมูล

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

141213208 3(2-2-5)
โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การออกแบบกราฟิกส์
ในงานธุรกิจ

วิชาเลือกเสรี

โครงงานพิเศษ

141313302 3(3-0-6)
หลักการบัญชีเพือ่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิชาเลือกเสรี

141213103 1(1-0-3)
เตรียมสหกิจศึกษา

140xxxxxx 3(3-0-6)
วิชาเลือกใน
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
18(15-6-33)

18(15-6-33)

18(17-2-35)

18(15-6-33)

19(15-8-35)

18(x-x-x)

6(0-600-0)

18(14-8-32)

ภาคผนวกที่ 2
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร

มคอ.2
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร

ความหมาย
หลักที่

1-2

3-4

5

6

7

8-9
ลาดับรายวิชา
กลุ่มวิชา/หมวดวิชา/แขนงวิชา
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
ภาควิชา
คณะ

เลขหลักที่ 1-2 หมายถึง
เลขหลักที่ 3-4 หมายถึง

คณะ
ภาควิชา

เลขหลักที่ 5

หมายถึง

สาขาวิชา

เลขหลักที่ 6
เลขหลักที่ 7

หมายถึง
หมายถึง

ระดับการศึกษา
กลุ่มวิชา/
หมวดวิชา/แขนงวิชา

เลขหลักที่ 8-9 หมายถึง

ลาดับรายวิชา

บริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
หมวดศึกษาทั่วไป
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และโลจิสติกส์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

14
01-03
11

ปริญญาตรี
วิชาแกน
วิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

3
1
2
3

12
13
1

xx
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มคอ.2

ภาคผนวกที่ 3
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
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มคอ.2
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มคอ.2

ภาคผนวกที่ 4
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2552 และฉบับที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
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ภาคผนวกที่ 5
รายวิชา/คาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

มคอ.2
141213301 กฎหมายและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Law and Ethics of Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม กฎหมาย
ทางด้ า นการควบคุ ม และส่ ง เสริ ม การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต กฎหมายทางด้ า นการค้ า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายทางด้ า นการคุ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและกฎหมาย
ทางด้ า นการคุ้ ม ครองความเป็ น ส่ ว นตั ว ความปลอดภั ย ในข้ อ มู ล จริ ย ธรรมด้ า น
สารสนเทศ ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร่างข้อตกลงทั่ว ๆ ไป และข้อตกลงพิเศษ ความตกลงเกี่ยวกับการพั ฒนา
ซอฟต์แวร์ และการเผยแพร่ข้อตกลงที่จัดทาขึ้น
141213302 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Human-Computer Interaction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการเบื้องต้นของการออกแบบ การสร้างระบบการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์
กับผู้ใช้ชนิดติดต่อผ่านกราฟิก ส์ การประเมินผลโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรมที่
ออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การออกแบบระบบติดต่อแบบกราฟิ กส์ การสร้าง
โปรแกรมระบบติ ด ต่อ แบบกราฟิ ก ส์ ระบบสื่ อ ประสมและระบบติ ด ต่ อแบบหลาย
ช่ อ งทาง ระบบการท างานร่ ว มกั น และการสื่ อ สารข้ อ มู ล การออกแบบระบบการ
ปฏิสัมพันธ์ภายใต้สภาวะแวดล้อมการประมวลผลใหม่
141213303 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
3(2-2-5)
(JAVA Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โครงสร้างภาษาจาวา รูปแบบคาสั่งในภาษาจาวา การประกาศตัวแปร การสร้าง
คลาส การสืบทอดคุณสมบัติ การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม การดักจับข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม การทางานของเธรด การเขียนโปรแกรมจาวาในแบบจาวาแอปเพล็ต
สาหรับการทางานบนเว็บ
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มคอ.2
141213304 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(3-0-6)
(Decision Support Systems)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการตัดสินใจ ลักษณะของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ส่วนประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การสร้างแบบจาลองชนิดต่างๆ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป และเครื่องมือซอฟต์แวร์
ในการนาโมเดลชนิดต่าง ๆ มาพัฒนาใช้เพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ธุรกิจอัจ ฉริยะ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบ
กลุ่มระบบการจัดการความรู้ และ กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
141213305 การพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ
3(2-2-5)
(Web-Based Training Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดในการจัดฝึ กอบรมบนเว็บ หลั กการทฤษฎีการวางแผนการออกแบบ
ระบบการฝึกอบรมบนเว็บ องค์ประกอบของระบบเว็บฝึกอบรม หลักการออกแบบเว็บ
สาหรับฝึกอบรม การใช้เครื่องมือสาเร็จรูปในการพัฒนาบทเรียนสาหรับฝึกอบรมให้
เหมาะสมกับธุรกิจ โดยเน้นให้ส ามารถพัฒนาระบบการฝึก อบรมผ่านเครื่องแม่ข่าย
(Server) เทคนิคในการนาเสนอเนื้อหา ระบบตรวจสอบและประเมินผลผู้เข้าอบรม
จริยธรรมในการนาเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์
141213306 ระบบสานักงานอัตโนมัติ
3(3-0-6)
(Office Automation System)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เครื่องมือที่ใช้ในระบบสานักงานอัตโนมัติ การจัดทาระบบประมวลผล การวาง
รูปแบบเอกสาร การเก็บและค้นหาข่าวสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข่าวสาร
ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การติ ด ต่ อ กั บ ระบบสื่ อ สารข้ อ มู ล จากภายนอก การ
ประมวลผลเกี่ยวกับเสียง การจัดระบบช่วยบริหารและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว การ
พิจารณาตัดสินใจนาระบบสานักงานอัตโนมัติเข้ามาใช้ การจัดสิ่งแวดล้อมในสานักงาน
อัตโนมัติ
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มคอ.2

ภาคผนวกที่ 6
ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามมาตรฐานของ
สมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM กับรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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มคอ.2
ตารางเปรียบเทียบองค์ความรู้ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM
กับรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
องค์ความรู้ (Body of Knowledge)
1. พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(Computer and Information
Technology Fundamentals)

รายวิชาในหลักสูตร
- 141213101
- 141213212
- 141213214

2. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)

- 141213202
- 141213213

3. โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structures and Algorithms)
4. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming)
5. ระบบฐานข้อมูล
(Database Systems)
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information
Systems)
7. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(Systems Analysis and Design)
8. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networking)
9. ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
(Information Systems Security)
10. โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
(Business Computer Project)

- 141213201
- 141213211
- 141213203
- 141213210
- 141213204
- 141213205
- 141213206
- 141213216
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คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
(Computer and Information Technology)
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตในชีวิตประจาวัน 3(2-2-5)
(Internet Technology for Daily Uses)
แนวคิดระบบปฏิบตั ิการ
3(3-0-6)
(Operating System Concept)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อปเจกต์
3(2-2-5)
(Object-Oriented Programming)
โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี
3(2-2-5)
(Data Structures and Algorithms)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Programming)
ระบบฐานข้อมูล
3(3-0-6)
(Database Systems)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
(Management Information Systems)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(Systems Analysis and Design)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
(Information System Security)
โครงงานพิเศษ
(Special Project)

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

มคอ.2

องค์ความรู้ (Body of Knowledge)

รายวิชาในหลักสูตร

11. ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - 141213102
(Computer Software Usage
Skill)
- 141213207
- 141213208

- 141213209
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ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Software Usage Skills)
เทคโนโลยีมลั ติมีเดียสาหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5)
(Multimedia Technology for Business)
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
กราฟิกส์ ในงานธุรกิจ
(Application Program for Graphics
Design in Business)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
(Electronics Commerce)

