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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจทิัล 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อหลกัสูตร 

รหัสหลักสูตร : 25501791108712  

ภาษาไทย  : หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับ 

 ผู้ประกอบการดิจิทัล 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business    

  Information Management for Digital Entrepreneurship 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล) 

ชื่อย่อ (ไทย)  : บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in Business  

 Information Management for Digital Entrepreneurship 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Information Management for Digital  

 Entrepreneurship) 

 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

      -  

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
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5.2 ภาษาที่ใช้  

 จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  

5.3 การรับเข้าศึกษา  

 รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้ 

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

           ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

- เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษาที่ 2564 

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ  
 ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ในการประชุมครั้งที่ 12/2563  เมือ่วันที่  24  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563  

- ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ในการประชุมครั้งที ่ 1/2564  เมื่อวันที่  7  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2564 

- ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ในการประชุมครั้งที่  4/2564  เมื่อวันที่  19 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564 

7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลกัสูตร 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
8.1  เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ด้านดิจิทัล (Start up) 
8.2  นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
8.3  นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.4  นักบริหารธุรกิจดิจิทัล 
8.5  ผู้สนับสนุนบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.6  นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์ 
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9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวฒุิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒกิารศึกษา สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 

ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

1 นายวิวิศณ์ สุขแสงอรา่ม  อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2555 
2545 
2540 

2 นายวรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2562 
 

2550 
2543 

3 นายอัตภาพ  มณีเติม อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)  
ค.บ.  (คอมพิวเตอร์ศึกษา)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
มหาวิทยาลัยรังสิต  
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2557 
2550 
2540 
2539 

4 นางวัชรีย์  กิ่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

2545 
 

2537   
5 นางสาวธิดารัตน์  ปิ่นทอง อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

2550 
 

2544 
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10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1.  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 สถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกเข้า
สู่สถานการณ์ไร้พรมแดน เป็นผลมาจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มี
การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินและการรวมกลุ่มเศรษฐกิจส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้าเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) มีการนำระบบดิจิทัลเข้ามา
สนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และเทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตของคน เกิดอุตสาหกรรมและบริการที่ผสมผสานการใช้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด การได้มาของข้อมูลทาง
ธุรกจิ สามารถสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้  
 การพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม มีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ 
นำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ดังวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ที่กำหนดว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ได้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพการแข่งขันเพ่ือหลุดพ้นกับดักรายได้ ปานกลางสู่รายได้
สูง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุน ด้าน
บุคลากร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนผลักดัน งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
 การปฏิรูปประเทศด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยใช้โมเดลประเทศไทย 4.0 ได้มีการเปลี่ยน
ผ่านทั้งระบบ ใน 4 องค์ประกอบสำคัญ คือ 1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) 
ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) 2. เปลี่ยน
จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องให้ ความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงและเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อน
ด้ วยนวั ต กรรม  ( Innovation Driven Enterprises: IDE) 3 . เป ลี่ ย น จากการให้ บ ริ ก ารแบ บ เดิ ม 
(Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง (High Value 
Services) 4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง  ดังนั้น
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ควรมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและเร่งเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย ผลิตบุคลากรทีม่ีความสามารถทางด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ และการเป็น
ผู้ประกอบการเบื้องต้น เพื่อสอดรับกับ การพัฒนาเศรษฐกิจในยุค 4.0 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้กว้าง
ขึ้น 
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11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หรือดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มี
เป้าหมายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม 
เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพในยุคดิจิทัล ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 1. พัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 3. สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 5. พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 6. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดังนั้นเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ควรผลิตบุคลากรภายในประเทศให้มีความรู้ 
ความสามารถในด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัลซึ่งจะทำหน้าที่ใช้เทคโนโลยีด้านของสารสนเทศ 
ข้อมูล สนับสนุน ส่งเสริม สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล ซึ่งมีความจำเป็น
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ และปฏิรูประบบการเรียนรู้ ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน การวิจัย และการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างทุน
มนษุย์ของประเทศท่ีมอียู่ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวขอ้งกับพันธกจิของมหาวิทยาลัย 
 11.3 การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
            ผลกระทบจากแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจำเป็นต้อง
พัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรองรับการแข่งขันในระบบการค้าเสรีที่จะเข้ามามีบทบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจภายในประเทศในทุก
ระดับ โดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพในการพัฒนางานด้านการจัดการสารสนเทศ
ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทลั ทีส่ามารถในด้านการจัดการและพัฒนาธุรกิจ ด้านการตลาดยุคดิจิทัล 
ด้านการวิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจ ด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ ด้านการจัดการเนื้อหาดิจิทัลใน
โลกออนไลน์ ด้านกราฟิก และด้านสื่อสารข้อมูลดิจิทัลผ่านสื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงเป็นสายงานที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งธุรกิจยุคปัจจุบัน
ต้อง สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  “พลังปัญญาของท้องถิ่น” 
พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์
จังหวัดให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
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ในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้าง
สังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและเท่าเทียม ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และพัฒนากำลังคนให้พร้อม
เขา้สู่ยุคเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัล 

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะอ่ืนๆ มีดังนี้ 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ
พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนเปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

  3) หมวดวชิาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

รายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน  ได้แก่ วิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
วิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิชาทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
13.3 การบริหารจัดการ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย ประธาน/หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์ประจำ
หลักสูตร มีหน้าที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอน และบริหารและดำเนินงานด้านวิชาการให้เป็นไป
ตามแผนงาน รวมทั้งการประสานงานกับคณะหรือภาควิชาอ่ืนที่ให้บริการสอน โดยสำนักวิชาการและ
งานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในส่วนของตารางสอน เนื้อหาสาระรายวิชา การวัดและประเมินผล 
เพ่ือให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิ ขอ้บังคบั ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุร ี
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
“คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล” 

2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  
 ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
นำโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าและบริการ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 5 อุตสาหกรรมหลักได้แก่ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาทิ เทคโนโลยี
สุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ สปา 3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ 
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล แบบฝัง อาทิ เทคโนโลยีการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
(Internet of Things) เทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology) อีมาร์ เก็ตเพลส (e-Marketplace) อี
คอมเมิร์ซ (eCommerce) 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง อาทิ เทคโนโลยี การ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 

 ด้วยโลกยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม
อย่างรวดเรว็และสลับซับซ้อน ส่งผลใหเ้กดิภาวะการแข่งขันที่หลากหลาย จากเดิมในอดีตที่เน้น การแข่งขันด้วยทุน
หรือแรงงาน ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรม (Innovation) การจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
ข้อมูลสังคมออนไลน์ ข้อมูลภายนอก ข้อมูลภายใน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ที่เกดิจากการกลั่นกรองโดยสมองของมนุษย์ 
ถ่ายโอน เผยแพร่ และสามารถสร้าง ผลตอบแทนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ หรือเปลี่ยนเข้าสู่ยุค
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) และชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งในทุกภาคส่วนล้วนมี
การแข่งขันและการลงทุนในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ขับเคลื่อนทัง้เศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 

 ดังนั้น สถานการศึกษาจึงจำเป็นต้องเร่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจดิจิทัล 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการขอ้มูลทางธุรกิจ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ  ทีส่ร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกจิ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคของดิจิทัล และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

3. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล ควบคู่
คุณธรรม จริยธรรม 

    3.2 ความสำคัญของหลักสูตร 
 สาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและมีสมรรถนะด้านการจัดการสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจ และด้านความ
เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบในการ
ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการฝึกทักษะประสบการณ์การเรียนรู้ สหกิจศึกษาและการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้บัณฑิตมีความ
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พร้อมสำหรับการทำงานในองค์กรดิจิทัล และเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประยุกต์ใช้หลักวิชาการหรือวิชาชีพให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและระดับประเทศ 

 3.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
3.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และสังคม 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตทีส่ามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศในการจัดการข้อมูลในงานทางธุรกิจ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจในการสร้างความได้เปรียบเชิงธรุกิจ 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตในการจัดการและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ

ดิจิทัล 
3.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

 3.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs 
 1) ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome)  

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ทีค่าดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม (U, Ap, E) 
          Sub PLO A1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที ่ต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอา

เปรียบผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม (U, Ap) 
B1 มีความพอเพียงเปน็หลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคดิความพอประมาณ 

ความมเีหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน (U, Ap) 
C1 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม (U, Ap) 
D1 ประพฤติตามจรรยาบรรณในการทำงานในวิชาชีพ (U, Ap) 
E1 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

(U, Ap, E) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดบัหลักสูตร (PLOs) 

PLO2 สามารถดำเนินการหรือให้ความรู้เกี่ยวกบับริหารธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ (U, Ap, An) 
        Sub PLO A2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกีย่วกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการ

วางแผน ด้านการบัญชี การเงิน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุม
และผลการดำเนินงาน การวางแผนด้านการเงิน การจัดหาแหล่งทุน รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ ์(U, Ap) 

 B2 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักคณติศาสตร์ สถิต ิมาใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสินใจทางธุรกิจ (Ap, An) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลกัสูตร (PLOs) 

PLO2 สามารถดำเนินการหรือให้ความรู้เก่ียวกบับริหารธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ (U, Ap, An) 
(ต่อ) 

 C2 มีความรู้เกีย่วกับความกา้วหน้าทางด้านวิจัย วิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกจิ 
รวมทัง้มีความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเทา่กัน (Ap, An) 

D2 มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศทีจ่ำเป็นต่อการทำธุรกิจ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (U, Ap) 

 
 2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO3 สามารถให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล(U, Ap, An, E) 
Sub PLO A3 มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่

ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ศาสตร์อ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม (U) 

C3 มีความรู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(U, Ap) 

D3 มีความสามารถพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ทีใ่ช้งานได้จริง (U, An, E) 
E3 มีความสามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

ได ้(Ap, An, E) 
F3 มีความรู้ เข้าใจ กระบวนการธุรกิจดิจิทัล และองค์ประกอบของธุรกิจดิจิทัล รูปแบบ

ของธุรกิจดิจิทัลต่าง ๆ เทคโนโลยีการเงิน  กลยุทธ์การตลาดดิจทิัล การผลิตสื่อ
ทางด้านดิจิทัล และสามารถสร้างเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลได้ (U, Ap, An) 

PLO4 คิด วิเคราะห์และอธิบายประเดน็ปัญหาทางธุรกิจและการจัดการสารสนเทศทาง
ธุรกิจ (U, Ap, An, E, C) 

Sub PLO A4 เข้าใจและอธิบายฟังก์ชันงานเชิงกระบวนงานและการจัดการองค์กรได้ (U) 
B3 มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการของธุรกิจในด้าน

ข้อมูลและสามารถนำเครื่องมือมาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม (Ap, An) 
B4 สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยมีหลักการและเหตุผล (An, C) 
C4 สามารถเข้าใจปัญหาของธุรกิจ วิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจ หาแนวทางแก้ไข

ปัญหาทางธุรกจิโดยอาศัยข้อมูล พร้อมทัง้จัดทำรายงานและพยากรณ์ธุรกิจได้ 
 (An, E) 
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ผลลัพธ์การเรยีนรู้ทีค่าดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO5 ปรับและประสานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจเข้ากับกระบวนงานทาง
ผู้ประกอบการดิจิทัล (Ap, E, C) 

          Sub PLO A5 บูรณาการการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจกับผู้ประกอบการดิจิทัลและวิธีคดิ
แบบสร้างสรรค์ (E, C) 

B5 สามารถประเมินและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่ผสานกันได้อย่างเหมาะสมต่อการ
เป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (Ap, E) 

 
 3.3.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ 
Bloom’s taxonomy 
ลำดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
Cognitive Domain  

(knowledge)  
(bloom’s Taxonomy) 

R U Ap An E C 
PLO1 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

และสังคม 
      

PLO2 สามารถดำเนินการหรือให้ความรู้เกีย่วกับ
บริหารธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ 

      

PLO3 สามารถใหค้วามรู้และทักษะด้านการจัดการ
สารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 

      

PLO4 คิด วิเคราะห์และอธิบายประเด็นปัญหาทางธุรกจิ
และการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 

      

PLO5 ปรับและประสานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจเข้า
กับกระบวนงานทางผู้ประกอบการดิจิทัล 

      

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ ์√ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่างๆ  ตามระดับการเรียนรู้ของ Bloom’s 
Taxonomy ; Remembering (R), Understanding (U), Applying (Ap), Analyzing (An), Evaluating (E), Creating (C) 
 
 3.3.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวตัถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลกัสูตร (PLOs) 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
สารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 

     



11 

 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการจัดการ
สารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 

     

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศในการ
จดัการข้อมลูในงานทางธุรกิจแก้ปญัหาทีเ่กิดขึ้นในภาคธุรกิจ
ในการสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกจิ 

     

4.เพ่ือผลิตบัณฑิตในการจัดการและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล 
รวมถึงการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 

     

5.เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ มีคุณ ธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ละสังคม 

     

 

หมายเหตุ: ใช้สัญลักษณ์ √ เพ่ือระบุการมีความสัมพันธ์ 
 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามที่ 
สกอ. กำหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตร
ในระดับสากล (ACM/IEEE) ที่ทันสมัย 
- ติดตามประเมนิหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน

ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ทำงาน โดยเฉลี่ยในระดับดี 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการ
ของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ  

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน

ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ทำงาน โดยเฉลี่ยในระดับดี 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การสอน 
วิจัยและบริการวิชาการ ให้สอดคล้อง
กับการนำไปปฏบิัติงานจรงิ  

- ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นอาจารย์ ให้ มี
ประสบการณ์ด้านวิชาการที่ทันสมัยเพื่อให้นำ
ความรูม้าปรับปรงุพัฒนาการเรียนการสอน 
- พัฒนาอาจารย์ให้มีความรูแ้ละทักษะในการ

จัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ตลอดจน
เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ให้
สอดคล้ องกั บผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน
ระดับปริญญาตร ี

- อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ด้านวิชาการที่สอนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
- รายงานผลการประเมินการสอน

ของอาจารย์อยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
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แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

4. พัฒนาสถานที่และอุปกรณ์การ
เรียนการสอน ให้มีความทันสมัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

จัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาและอาจารย์ 

-รายงานผลความพึ งพ อ ใจขอ ง
นักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีระดับความ
พึงพอใจไม่ต่ำกว่าระดับดี 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

          ระบบทวิภาค โดยหนี่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ 6) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไมมี่ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร  
2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน 

2.1.1 ระยะเวลาการศกึษา 
1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

                     ภาคการศึกษาที่ 1   เดอืนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน 
                     ภาคการศึกษาที ่2   เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน        

1)  การสำเร็จการศึกษา 
ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกต ิ และไม่เกิน 16  ภาคการศึกษาปกติ  

(ภาคผนวก ช ข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10) 
2.1.2 การลงทะเบียนเรยีน การเทียบโอนรายวิชา    

เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (ภาคผนวก ช  หมวด 4) 

 2.1.3 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (ภาคผนวก ช หมวด 7) 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่า หรอื 
 2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ 

และ ก.พ. ให้การรบัรอง 
 3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาอ่ืนๆ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหก้ารรบัรอง หรอื 
 4) ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (และ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับว่า

ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีพ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ช หมวด 2) 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

1) นักศึกษาบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับ
ต่ำว่าเกณฑ ์ 

2) ปัญหาพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากพ้ืนฐานครอบครัวที่ยากจน 
3) ปัญหาการปรับตัวในการเรียน เนื่องจากระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับ

มัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในขอ้ 2.3 

1) กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้ไม่เพียงพอ จะมีการจัด
สอนเสริมในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา รวมถึงการจัดอบรมเพ่ิมเติมระหว่างการศึกษา 

2) กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีการสนับสนุน 
ทุนการศึกษา และสนับสนุนการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

3) กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปรับตัวในการเรียน ทางคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการประจำห้องเรียน ดังนั้นนักศึกษาสามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากอาจารย์ได้   

2.5  แผนการรบันักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
ชั้นปีที่ จำนวนนักศึกษาแต่ละปกีารศึกษา 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที ่2 0 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 0 0 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4  0 0 0 80 80 

รวมจำนวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศกึษา 0 0 0 80 80 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1  รายละเอียดการประมาณการรายรับ (หน่วย : บาท) 
รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
ค่าบำรุงการศกึษา/ 
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 2,080,000  4,160,000 6,240,000 8,320,000 8,320,000 
เงนิอดุหนุนจากรัฐบาล 48,000 96,000 144,000 192,000 192,000 
เงินงบประมาณจากรัฐบาล        
งบบุคลากร เงินเดือน ค่าจ้าง 2,688,000 2,822,400 2,963,500 3,111,600 3,267,100 

รวมรายรบั 4,816,000 7,078,400 9,347,500 11,623,600 11,779,100 
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2.6.2 รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบดำเนินการ      

เงนิเดือน 2,688,000 2,822,400 2,963,500 3,111,600 3,267,100 

           ค่าตอบแทน 100,000 150,000 200,000 250,000 250,000 

ค่าใช้สอย 200,000 300,000 400,000 500,000 500,000 

    ค่าวสัดุ 200,000 300,000 400,000 500,000 500,000 

    รายจ่ายอืน่ ๆ (งบอุดหนุน) 48,000 96,000 144,000 192,000 192,000 

รวม (ก) 3,236,000 3,668,400 4,107,500 4,553,600 4,709,100 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์ 300,000 400,000 500,000 600,000 600,000 

ค่าท่ีดิน - - - - - 

ค่าสิ่งก่อสร้าง - - - - - 

รวม (ข) 300,000 400,000 500,000 600,000 600,000 

รวม (ก) + (ข) 3,536,000 4,068,400 4,607,500 5,153,600 5,309,100 

จำนวนนักศกึษา 80 160 240 320 320 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการผลิต

นักศึกษาตามหลักสูตรนี้ (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จำนวน  20,245บาท/คน/ปี) 

2.7 ระบบการศึกษา 
  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
  แบบอินเทอร์เน็ต ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด COVIC-19 
หมายเหตุ 1) บางรายวิชาในหลักสูตรมสีื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
 2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดย

ใช้แนวปฏิบัติการกำหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
      เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 
2553 (ภาคผนวก ช หมวด 8) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หนว่ยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไมน่้อยกว่า 12 หนว่ยกติ 
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3 หนว่ยกิต 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกติ 
1) กลุ่มวิชาแกน    30 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต 
3) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 7     หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
รวมไม่น้อยกว่า   121 หน่วยกติ 

หมายเหตุ : 1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารให้นักศึกษาเลอืกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและเลือกเรียน
กลุ่มภาษาและการสื่อสาร วิชาอื่นไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2)  หรือกรณีทีห่ลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุม่วชิาภาษาและการสื่อสารเป็นไป 
ตามเง่ือนไขของวิชาชีพน้ัน 

3)  ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2)  ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ตลอดหลกัสูตร 
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวชิาและจำนวนหน่วยกติ 

 

 

 

 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  
 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า 12 หนว่ยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
Basic English 

Non-Credit 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
English in Daily Life 

3 (1-2-6) 

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 
English in General Situations 

3 (1-2-6) 

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ  
English in Workplace 

3 (1-2-6) 

2220510 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3 (1-2-6) 
 

2220520 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 
Thai for Specific Purposes 

3 (1-2-6) 

2220530 ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห ์

Thai for Critical Thinking 

3 (1-2-6) 
 

  
 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกติ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน 
Recreation in Daily Life 

3 (1-2-6) 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม   
Ethics and Social Responsibility 

3 (1-2-6) 

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต   
Life Skills and Personal Development in a Dynamic World 

3 (1-2-6) 

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร 
Communication Psychology 

3 (1-2-6) 
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 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
King Wisdom for Local Development 

3 (1-2-6) 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ 
Phetchaburi Study for Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจบุัน 
Thai Society and the Current ASEAN Community 

3 (1-2-6) 

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง 
Potency Citizen 

3 (1-2-6) 

2340310 ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Basic Knowledge of Laws 

3 (1-2-6) 

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล     
Digital Media Production and Media Literacy 

3 (1-2-6) 

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
Economics in Daily Life 

3 (1-2-6) 

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
Modern Entrepreneur 

3 (1-2-6) 

3330030 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3 (1-2-6) 

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
Basic E-Commerce 

3 (1-2-6) 

3003110 ทักษะในศตวรรษที่21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
21st Century Skills for Living and Occupations 

3 (1-2-6) 
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4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

 

 ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
1810310 กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 

Sports for Health Development 
3 (1–2–6) 

4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
World, Science and Technology 

3 (1-2-6) 

4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว 
Environment and Green Technology 

3 (1-2-6) 

4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน 
Chemistry in Daily Life 

3 (1-2-6) 

4430110 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ 
Mathematics for Business 

3 (1-2-6) 

4430120 การคดิและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3 (1-2-6) 

4520110 การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 
Thai cooking and International cooking 

3 (1-2-6) 

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพ่ือการประกอบธุรกิจ 
Dessert and Beverage for Business 

3 (1-2-6) 

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษแ์ละพืชพรรณ 
Conservation Biology and Plants 

3 (1-2-6) 

5600010 เกษตรในชีวิตประจำวัน 
Agriculture in Daily Life 

3 (1-2-6) 

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 
Renewable Energy and Energy Saving 

3 (1-2-6) 

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
Innovation Creative for Local Development 

3 (1-2-6) 

6840110 จติสำนึกและวินัยจราจร 
Conscious mind and Traffic Discipline 

3 (1-2-6) 

7440110 ทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ในโลกพลวัต 
Computer Skills in Dynamic World 

3 (1-2-6) 

7003120 ทักษะการคิด 
Thinking Skills 

3 (1-2-6) 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health 

3 (1-2-6) 
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกติ 
 1) กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาชีพ บงัคับเรียน 24 หน่วยกิต 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3521102 การบัญชีการเงิน 

Financial Accounting 
3 (2-2-5) 

3532202 การเงินธุรกิจ 
Business Finance 

3 (3-0-6) 

3541101 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3 (3-0-6) 

3561101 หลักการจัดการ 
Principles of Management  

3 (3-0-6) 

3592103 เศรษฐศาสตรท์ัว่ไป 
General Economics 

3 (3-0-6) 

3563302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 
Production and Operation Management   

3 (1-2-6) 

3564902 การวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research 

3 (2-2-5) 

3563306 สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกจิ 
Statistics for Business Research 

3 (1-2-6) 

    
 1.2 กลุ่มภาษา  

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  จำนวน 
 
6 

 
หน่วยกติ 

  1.2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3502101 การอา่นอังกฤษธุรกิจ 

Reading Business English 
3 (1-2-6) 

3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
Business English 1 

3 (1-2-6) 

3502103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
Business English 2 

3 (1-2-6) 
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รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3502104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 

English for Marketing 
3 (2-1-6) 

3502105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพในอุตสาหกรรม 
English for Industrial Careers 

3 (2-1-6) 

3502106 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ 
English for International Business 

3 (2-1-6) 
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  2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน  42 หน่วยกิต 
รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3601111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

Computer and Information System  
3 (2-2-5) 

3602111 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3 (2-2-5) 

3601312 การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 
Introduction to Programming 

3 (2-2-5) 

3602211 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 
Database Design and Management 

3 (2-2-5) 

3604121 สัมมนาทางการจดัการสารสนเทศทางธุรกจิสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล  
Seminar in Business Information Management for Digital 
Entrepreneurship 

3 (2-2-5) 
 

3604111 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 1  
Business Information Management Project  for Digital 
Entrepreneurship 1 

1 (0-3-0) 

3604112 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 2 
Business Information Management Project  for Digital 
Entrepreneurship 2 

2 (1-3-2) 

3604701 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Laws and Ethics in Information Technology 

3 (2-2-5) 

3603213 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต ์ 
Website Programming 

3 (2-2-5) 

3603113 เทคโนโลยีความปลอดภัยในระบบดิจิทัล 
Security technologies in digital 

3 (2-2-5) 

0232136  การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
Computer Graphic Design for Business  

3 (2-2-5) 

3602110 การจัดการตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing Management 

3 (2-2-5) 

3603112 เทคโนโลยีการเงินดิจิทลั 
Financial Technology 

3 (2-2-5) 

3603210 การสร้างธุรกจิดิจทิัล 
Digital business creation 

3 (2-2-5) 

3602214 การจัดการข้อมลูอัจฉริยะเชิงธุรกจิ  
Business Intelligent Management 

3 (2-2-5) 



23 

 

    

 

 

 

  3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3602213 การทำเหมืองขอ้มลูและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

Data Mining and Business Data Analysis 
 3 (2-2-5) 

3603216 เทคโนโลยีมัลติมเีดยีสำหรับงานธุรกิจ 
Multimedia Technology in Business 

 3 (2-2-5) 

3602121 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
Management Information Systems 

 3 (3-0-6) 

3603211 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data communications and Computer Networks 

 3 (2-2-5) 

3602112 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
Digital Marketing Communication 

 3 (2-2-5) 

3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce 

 3 (3-0-6) 

3602220 การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Information Technology for Presentation 

 3 (2-2-5) 

3603111 การจัดการดิจิทัลโลจสิติกส ์ 
Digital logistic Management 

 3 (2-2-5) 

3603215 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
Computer Application for Business 

 3 (2-2-5) 

3603214 การพัฒนาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย 
Application Development for Mobile Devices  

 3 (2-2-5) 

3603212 ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล 
Artificial Intelligence for Business 

 3 (2-2-5) 

3604210 การประมวลผลภาพสำหรับงานธุรกิจ 
Image Processing for Business 

 3 (2-2-5) 

3601211 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
Computer Software Usage Skill 

 3 (2-2-5) 

3603110 ระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
Enterprise Resource Planning System 

 3 (2-2-5) 

3602311 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
Data Structure and Algorithms 

 3 (2-2-5) 



24 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา        ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชือ่วิชา หน่วยกติ (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา 

Preparation for Business  Experience  
and  Co-operative Education 

 1 (60) 

3604803 สหกจิศึกษา 1 
Co-operative Education 1 

 3 (320) 

3604804 สหกิจศึกษา 2  
Co-operative Education 2 

 3 (320) 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคย

เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรยีนโดยไม่นบัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
การศึกษาทั่วไป 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 0 - - - 

………….. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
………….. หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป 3 1 2 6 
………….. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
………….. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 

แกน 3592103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 3 0 6 
เฉพาะด้าน 3601111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3 2 2 5 

  รวม 18 9 10 35 
 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 19 

 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
การศึกษาทัว่ไป 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 1 2 6 

………….. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
………….. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 1 2 6 
………….. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 1 2 6 

แกน 3561101 หลักการจัดการ 3 3 0 6 
3521102 การบัญชีการเงนิ 3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 3601312 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 2 2 5 
  รวม 21 13 10 40 

 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่นอ้ยกว่า 23 
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
การศึกษาทัว่ไป 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 1 2 6 

ภาษา 3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3 1 2 6 
แกน 3541101 หลักการตลาด 3 3 0 6 

3532202 การเงนิธุรกิจ 3 3 0 6 
เฉพาะด้าน 3602110 การจดัการตลาดดิจิทัล 3 2 2 5 

3602211 การออกแบบและการจัดการ
ฐานขอ้มูล 

3 2 2 5 

3602321 การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอร์
ในงานธุรกิจ 

3 2 2 5 

  รวม 21 14 10 39 
 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไมน่้อยกว่า 24 
 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
การศึกษาทั่วไป 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 1 2 6 

ภาษา 3502103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 1 2 6 
แกน 3563306 สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 3 1 2 6 

 3563302 การจัดการการผลิตและการ
ปฏิบัติการ 

3 1 2 6 

เฉพาะด้าน 3603213 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ 3 2 2 5 
 3602111 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 2 2 5 

เอกเลือก 3602213 การทำเหมืองข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจ 

3 2 2 5 

  รวม 21 14 10 39 
 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 24 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวิชา ชือ่วิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
แกน 3564902 การวิจัยทางธุรกิจ  3 2 2 5 

เฉพาะด้าน 3603113 เทคโนโลยีความปลอดภัยในระบบดิจิทัล 3 2 2 5 
3604701 กฎหมายและจริยธรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 2 2 5 

3604111 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 1  

1 0 3 0 

3603112 เทคโนโลยีการเงินดิจิทัล 3 2 2 5 
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ

และสหกิจศึกษา 
3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาการ

บรหิารธุรกิจและสหกิจศึกษา 
1 0 4 0 

เอกเลือก 3602220 การนำเสนอด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 2 2 5 
  รวม 17 10 17 25 

 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 27 

หมายเหตุ : รายวิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา มีจำนวน
ชั่วโมง 60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา คิดเป็น 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
เฉพาะด้าน 3604121 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศทาง

ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
3 2 2 5 

3604112 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 2 

2 1 3 2 

3602214 การจัดการข้อมูลอัจฉริยะเชิงธุรกิจ 3 2 2 5 
3603210 การสร้างธุรกิจดิจิทัล 3 2 2 5 

เลือกเสรี …………. วิชาเลือกเสรี 1 3 3 0 6 
…………. วิชาเลือกเสรี 2 3 3 0 6 

  รวม  17 13 9 29 
 
ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 22 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจ

ศึกษา 

3604803 สหกิจศึกษา 1 3 0 320 0 

  รวม 3 0 320 0 
 

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
 

ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วย

ตนเอง 
ฝึกประสบการณ์
วชิาชีพและสหกิจ

ศึกษา 

3604804 สหกิจศึกษา 2 3 0 320 0 

  รวม 3 0 320 0 
 

ชั่วโมงเรียน/ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง 
 

หมายเหตุ รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตรไมน่้อยกว่า 121 หน่วยกติ 
 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 

 



 

3.2 ชือ่ ตำแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี
การศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายวิวิศณ์  สุขแสงอร่าม  อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2555 
2545 
2540 

24 24 24 24 

2 นายวรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม 
 

อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยรังสิต  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

2562 
 
5025  
4325  

24 24 24 24 

3 นายอัตภาพ  มณีเติม อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)  
ค.บ.  (คอมพิวเตอร์ศึกษา)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2557 
2550 
2540 
2539 

24 24 24 24 

4 นางวัชรีย์  กิ่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

2545 
2537   

24 24 24 24 

5 นางสาวธิดารัตน์  ปิน่ทอง อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   

2550 
 

2544 

24 24 24 24 

หมายเหตุ ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรแสดงรายละเอียดไว้ใน (ภาคผนวก ง) 
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          3.2.2 อาจารย์ประจำหลักสตูร 
 

ลำดับ 
ที ่

ชือ่-นามสกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ทีจ่บ 

ภาระการสอน (ชั่วโมง/ปี
การศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 
1 นายวิวิศณ์  สุขแสงอร่าม  อาจารย์ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 

บธ.ม. (บรหิารธุรกจิ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี

2555 
2545 
2540 

24 24 24 24 

2 นายวรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม 
 

อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยรังสิต  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

2562 
 
5025  
3425  

24 24 24 24 

3 นายอัตภาพ  มณีเติม อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)  
ค.บ.  (คอมพิวเตอร์ศึกษา)   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยรังสิต  
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี 

2557 
2550 
2540 
2539 

24 24 24 24 

4 นางวัชรีย์  กิ่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 

2545 
2537   

24 24 24 24 

5 นางสาวธิดารัตน์  ปิน่ทอง อาจารย์ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   

2550 
 

25 44  

24 24 24 24 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
4.1.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้

ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 
2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได ้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได ้
6) มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คดิวิเคราะหป์ระมวลผล 

4.2  ช่วงเวลา  
1) ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของชั้นปทีี ่4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 จดัเต็มเวลา 1 และ 2  ภาคการศึกษา 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
 ตามข้อกำหนดในคู่มือการทำโครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจธุรกจิสำหรับผู้ประกอบการ
ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

5.1  คำอธิบายโดยย่อ  
   โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 1 เป็นการทำโครงงาน

ปฏิบัติเพ่ือการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ 
หรือการนำเอาข้อมูลทางธุรกิจมาวิเคราะห์และสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ หรือการวางแผนและ
ออกแบบการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล โดยทั้งหมดนี้ต้องได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือจัดทำเป็นข้อกำหนดรายละเอียดซอฟต์แวร์ (Software 
Specification) ที่สามารถนำไปสู่การสร้างซอฟต์แวร์ทางธุรกิจได้  

   โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 2  โครงงานปฏิบัติเพ่ือ
การสร้างซอฟต์แวร์ของระบบงานที่ได้วิเคราะห์และออกแบบ หรือการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลจำลองที่
วางแผนไว้แล้วโดยเน้นให้นักศึกษาสามารถสร้างซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ หรือการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล และ
ต้องมีการสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน 

5.2  ผลการเรียนรู้  
        นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมในการทำ

โครงการโครงงานสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาต่อไป 
5.3 ช่วงเวลา   
 ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปทีี่ 3 และภาคการศึกษาที่ 2 ชองชั้นปทีี่ 3 
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5.4  จำนวนหน่วยกิต   
 3 หนว่ยกติ 
5.5  การเตรียมการ  
 มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โครงการทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
5.6  กระบวนการประเมินผล  

             ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและ
การทำงานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทำงานเบื้องต้น โดยเฉพาะการทำงานหลักของ
โปรแกรม โดยการจดัสอบการนำเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) ด้านวิชาการ - ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจและ
การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล  
- จัดให้มีการเรียนการสอนโดยสอดแทรกด้านคุณธรรม จริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์ และการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
- จัดให้มีการเรียนการสอนโดยเน้นจัดการสารสนเทศมาพัฒนาธุรกิจ
ดิจิทัล เพ่ือนำไปสู่การเปน็ผู้ประกอบการดิจิทัล 

2) ด้านทักษะปฏิบัติ - จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติการเพ่ือสร้างชิ้นงาน
เดี่ยวและงานกลุ่มตามลักษณะรายวิชาทั้งในกลุ่มวิชาบังคับและวิชาเลือก 
- จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะในด้านของคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
แข่งขันในเวทีระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือสร้างโอกาส
วิชาชีพใหกั้บนักศึกษา 

3) ด้านการทำงานร่วมกับชุมชน - ส่งเสริมให้นักศึกษาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
- ส่งเสริมให้พัฒนาชิ้นงานจากการฝึกสหกิจศึกษาเพ่ือที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ใหก้ับชุมชน และสร้างโอกาสในการทำงานได้ 

4) ด้านภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ - กำหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศกึษาต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่ม
ในการทำรายงานตลอดจนนำเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษา
ได้สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มทีดี่ 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า
ในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีภาวะ
ผู้นำ 
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียน
อย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงเวลาเสมอ 

5) ยอมรบัในความแตกต่าง - ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้แบบพ่ีสอนน้อง 
เพ่ือนช่วยเพื่อน 

6) อ่ืนๆ - มีการสอดแทรกเรื่องมนุษย์สัมพันธ์และการวางตัวในองค์กรธุรกิจใน
บางรายวิชา 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลกัสูตร (PLOs)  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์สำหรับวิธีการวัดและประเมนิ 

PLO1: มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และสังคม 

- สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
- มอบหมายงานและนำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 

- การประเมนิความรู้โดยการสอบขอ้เขียน 
- การประเมินความรู้โดยการสอบปฏิบัติ 
- การนำเสนอผลงานและการประเมินผลที่
ได้รับจากงานที่มอบหมายโดยใช้แบบ
ประเมนิที่มีคะแนนชัดเจน 

PLO2: สามารถดำเนินการ
หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บ ริห ารธุ รกิ จ ได้ อย่ า งมี
คุณภาพ 

- สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
- มอบหมายงานและนำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 

- การประเมนิความรูโ้ดยการสอบข้อเขียน 
- การนำเสนอผลงานและการประเมินผลที่
ได้ รับจากงานที่ มอบหมายโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีคะแนนชัดเจน 

PLO3: สามารถให้ความรู้และ
ทั กษ ะด้ าน การจั ด ก าร
สารสนเทศทางธุรกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล 

- สอนโดยใช้กรณศีึกษา 
- มอบหมายงานและนำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 
- สอนแบบโครงงาน 
- สอนแบบปฏิบัติการ 

- การประเมินความรู้โดยการสอบข้อเขียน 
- การประเมนิความรูโ้ดยการสอบปฏิบัติ 
- การประเมินผลจากชิ้นงาน 
- การนำเสนอผลงานและการประเมินผลที่
ได้รับจากงานที่มอบหมายโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีคะแนนชัดเจน 

PLO4: คิด วิเคราะห์และ
อธิบายประเด็นปัญหา
ทางธุรกิจและการจัดการ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

- สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
- มอบหมายงานและนำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 
- สอนแบบโครงงาน 
- สอนแบบปฏิบัติการ 

- การประเมนิความรูโ้ดยการสอบข้อเขียน 
- การประเมินความรู้โดยการสอบปฏิบัติ 
- การประเมินผลจากชิ้นงาน 
- การนำเสนอผลงานและการประเมนิผลที่
ได้รับจากงานที่มอบหมายโดยใช้แบบ
ประเมินที่มีคะแนนชัดเจน 

PLO5: ปรับและประสาน
การจัดการสารสนเทศทาง
ธุรกิจเข้ากับกระบวนงาน
ทางผู้ประกอบการดิจิทัล 

- สอนโดยใช้กรณีศึกษา 
- มอบหมายงานและนำเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 

- สอนแบบโครงงาน 
- สอนแบบปฏิบัติการ 
- สอนแบบการทำงานจริง 

- การประเมินความรู้โดยการสอบข้อเขียน 
- การประเมินความรู้โดยการสอบปฏิบัต ิ
- การประเมินผลจากชิน้งาน 
- การนำเสนอผลงานและการ 
- ประเมินความรูจ้ากการปฏิบัตงิานจริงจาก
เกณณ์การประเมินที่ที่ถูกต้องจากคณะ
กรรม 
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3. การพฒันาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 
    3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพื้นฐาน  

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้านมดีังนี้ 

1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 

 1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมทีส่ำคัญต่อการดำรงตนและ 
การปฏิบัติงาน มีการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการดำรงตนและการปฏิบัติงาน 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม  

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

4) มีศิลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

   1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
  1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมี 

การฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
  2) ใหค้วามสำคญัในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด 
  3 ) เปิดโอกาสให้นักศึกษามกีิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถงึการมีเมตตา  

   กรุณาและความเสียสละ 
  4) สอดแทรกเรื่องความซือ่สัตย์ต่อตนเองและสังคม 
  5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 

  6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

  7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี่ 

  9) กิจกรรมทกัษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
1.3  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
2) พิจารณาจากผลการเขา้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับตา่ง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
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6) ประเมินจากการแต่งกาย 
7) ความซ่ือสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ

ค้นพบ  
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่

เป็นพื้นฐานชีวิต 
2) มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา  และนำมาประยุกต์ใช้

เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาทีศ่ึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกีย่วข้อง 
4) รู้เท่าทันสถานการณค์วามเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทัง้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  หรือ

ระดับนานาชาติ 
  2.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 

1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกดิองค์ความรู้ 
2) มอบหมายงานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมและการนำเสนอผลการศึกษา 
 3) จัดกิจกรรมค่าย เพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง 

การพูด การอ่าน และการเขียน 
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาทีศ่ึกษากับความรู้ในศาสตร ์
  อ่ืนๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึกการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์จริง 
6) การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัตปิระเมนิจากรายงาน 
   2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศกึษา 
   3) ประเมินจากงานรายงานทีม่อบหมาย 
   4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
   5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
   6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาดว้ยวิธีการวัดแบบต่าง ๆตามเกณฑ์ที่

กำหนดของแต่ละรายวิชา 
7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
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3. มาตรฐานผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คดิอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
3) สามารถกำหนดกรอบแนวคดิในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน

การแก้ปัญหา 
  3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
2) การสอนทีเ่น้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่

ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
3) การศึกษาค้นคว้าจากสือ่ที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์

ทำรายงาน 
 4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  

โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 5) กิจกรรมทกัษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 

  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สำหรับการปฏิบัตปิระเมินจากรายงาน 

 2) ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานและการแกป้ัญหาจากการฝึกปฏิบัติจรงิ 
   3) ประเมินจากผลงานทีไ่ดจ้ากการศกึษาค้นคว้าและการรายงาน 
   4) ประเมนิจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 
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4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างตัวบคุคลและความสามารถใน 
การรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบคุคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นำหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หนา้ที่ และความรับผิดชอบ 
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจดัการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง

เหมาะสม 
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องคก์รและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม 

   2) ให้คำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือส่งเสริม 
      ทักษะการอยูใ่นสังคม 
   3) ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
   4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทีไ่ด้รบัในงานกลุ่ม 
   5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพ

ของตนเองและผู้อ่ืน 
   6) ใช้วิธีการสอนแบบเปดิโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือฝึกการยอมรับความ 
    คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล 
   7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
  4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
   1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนกัศึกษา 
   2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ด ี
   3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   4) สังเกตพฤตกิรรมและติดตามการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
   5) ประเมินผลจากผลการศกึษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 

 
 



39 

5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีกรองเพ่ือกำจัด

ผลลัพธ์ รู้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนกัถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์  
การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสนทนาการและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุม
ทางไกล (video-conferencing) ติดต้ังและใช้ซอฟต์แวร ์รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่เป็น
ประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแท็บแล็ตและนำเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพ้ืนฐานได้ตามคำแนะนำและ
สามารถทดลองทำได้ 

4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขยีน 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกบัโอกาส และวาระ 

5) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถติิในการประมวลผล การแปล
ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 

6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สอนโดยการกำหนดปัญหาเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ

แก้ปัญหา 
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยใช้คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรียนประยุกตใ์ช้

ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติ นำไปใช้แกป้ัญหา 
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
6) กิจกรรมคา่ยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่น Course 

Management System: CMS Learning Management System: LMS 
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  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1) ประเมนิจากผลงานและการนำเสนอผลงาน 
   2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน 
   3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ 
   4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) 
 
 



 

  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ(TQF)  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณ 
ธรรม

จรยิธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 
(ถ้ามี) 

PLO1: มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีแ่ละสังคม 

√ √  √   

PLO2: สามารถดำเนินการหรือให้ความรู้ เกี่ยวกับ
บริหารธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ 

 √ √  √  

PLO3: สามารถให้ความรู้และทักษะด้านการจัดการ
สารสนเทศทางธุรกจิสำหรบัผู้ประกอบการดิจิทัล 

 √ √    

PLO4: คิด วิเคราะห์และอธิบายประเด็นปัญหาทาง
ธุรกิจและการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 

 √ √  √  

PLO5: ปรับและประสานการจัดการสารสนเทศทาง
ธุรกิจเข้ากับกระบวนงานทางผู้ประกอบการดิจิทัล 

√ √ √    

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้องรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวชิาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวติประจำวัน                          

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณท์ั่วไป                          

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห ์                          

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

2810310 นันทนาการในชีวิตประจำวัน                          

2221310 จริยธรรมและความรบัผิดชอบต่อสังคม                          

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810 จติวิทยาการสื่อสาร                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน                          

2310410 พลเมืองที่เข้มแขง็                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

3211110 การผลิตและการรูเ้ท่าทันสือ่ดิจิทัล                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                          

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่                          

3330030  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม                          

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          

4003110 ทกัษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี                           

4410110 สิ่งแวดล้อมกบัเทคโนโลยีสีเขยีว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจำวัน                          

4430110 คณิตศาสตร์สำหรบัธุรกิจ                          
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รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

4430120 การคดิและการตดัสินใจ                          

4520110 การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติ                          

4520120 ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธรุกิจ                          

4830110 ชวีวิทยาเชงิอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจำวัน                          

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น                          

6840110 จิตสำนึกและวินยัจราจร                          

7440110 ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120 ทกัษะการคดิ                          

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                          

หมายเหตุ สำหรบัผู้สอนรายวิชาใดๆ จำเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome)ในความรับผิดชอบหลัก (จุด )  
โดยต้องนำไปเขยีนใน มคอ.3 หมวด 4
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    2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 

2) มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน 

3) มีความเคารพต่อกฎ ระเบยีบ และขอ้บังคับตา่งๆ ขององค์กรและสังคม 
4) มีจติสำนึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์รและสังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
1)  กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรยีนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2)  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่มนั้น ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
3)  ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น 
4)  อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทำความดี 
ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด 
ระยะเวลาทีม่อบหมาย และการรว่มกิจกรรม 
2) ประเมินจากการมวีินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเขา้รว่มกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
3) ปริมาณการกระทำทจุรติในการสอบ  
4) ประเมินจากความรบัผิดชอบในหน้าที่ที่ไดร้บัมอบหมาย  
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2.2  มาตรฐานด้านความรู้  
   2.2.1  ผลการเรียนรู้มาตรฐานด้านความรู้  

 1)  มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ หลักการและทฤษฎีทีส่ำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่  
     ศึกษา  

     2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร ์ รวมทัง้  
         ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  

3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ  
ของระบบคอมพิวเตอร์ใหต้รงตามข้อกำหนด   

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไป 
ประยุกต์   

5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอรอ์ย่างต่อเนื่อง 
6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาที่ ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ 

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรอืการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

  2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
1) ใช้การเรยีนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง

ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  

2) ควรจัดให้มีการเรียนการสอนจากสถานการณ์จริงโดย การศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
 1) การทดสอบย่อย 
 2) การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรียน 
 3) ประเมนิจากรายงานที่นักศึกษาจดัทำ 
 4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นำเสนอ 
 5) ประเมนิจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
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2.3  มาตรฐานด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้มาตรฐานด้านทักษะทางปัญญา 
  1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
  3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
  4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแกไ้ขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ไดอ้ย่างเหมาะสม  
  5)  สามารถใช้ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือพัฒนาทักษะการทำงานให้

เกิดประสิทธิผล 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   1)  กรณีศึกษาทางการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      2)  การอภิปรายกลุ่ม 
                3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 

1)  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นำเสนอรายงานในชั้นเรยีน และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

 2.4  มาตรฐานด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
       2.4.1 ผลการเรียนรู้มาตรฐานด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
              1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ 
  2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

ในกลุ่มท้ังในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทมีทำงาน 
  3) สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม 
  4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
             6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ  

ใช้การสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืน ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ 
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรบัผิดชอบ ดังนี้ 
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1) สามารถทำงานกับผู้อืน่ได้เป็นอย่างดี 
2) มีความรบัผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้ร่วมงานในองคก์รและกับบุคคลทั่วไป 
5) มีภาวะผู้นำ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน 
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมลู 

 2.5  มาตรฐานด้านการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้มาตรฐานด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้ เครื่องมือที่ จำเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการทำงานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยกุต์ต่อปัญหาทีเ่กี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ
การนำเสนออย่างเหมาะสม  
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกจิกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง 

2) นำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศให้
หลากหลายสถานการณ ์

  2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรแ์ละสถิต ิทีเ่กีย่วข้อง 
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2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนำเสนอต่อชั้นเรียน 

 



 
 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum mapping) จำแนกตามรายวิชา 

กับผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน      
1) กลุ่มวิชาแกน       
1.1) กลุ่มวิชาชีพ      
3521102 การบัญชีการเงิน      

3532202 การเงินธุรกจิ      

3541101 หลักการตลาด      

3561101 หลักการจัดการ      

3592103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      

3563302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ      

3564902 การวิจัยทางธุรกิจ      

3563306 สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ       

1.2) กลุ่มภาษา      
3502101 การอ่านอังกฤษธุรกิจ      

3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      

3502103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      

3502104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด      

3502105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพในอุตสาหกรรม      
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

1.2 กลุ่มภาษา(ต่อ)      

3502106 ภาษาอังกฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ      

2) กลุ่มวิชาบงัคับ      
3601111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ      

3602111 การวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบ      

3601312 การเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น      

3602211 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล      

3604121 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล      

3604111 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 1      

3604112 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 2      

3604701 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ       

3603213 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์      

3603113 เทคโนโลยีความปลอดภัยในระบบดิจิทัล      
3602321 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอรใ์นงานธุรกิจ      
3602110 การจัดการตลาดดิจทัิล      

3603112 เทคโนโลยีการเงินดิจิทัล      

3603210 การสร้างธุรกจิดิจิทัล      
3602214 การจัดการข้อมูลอัจฉริยะเชิงธุรกิจ      
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

3) กลุ่มวิชาเลือก      
3602213 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกจิ      

3603216 เทคโนโลยีมัลติมีเดยีสำหรับงานธุรกิจ      

3602121 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ      

3603211 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      

3602112 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล      

3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      

3602220 การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ       

3603111 การจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์       

3603215 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ      
3603214 การพัฒนาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย      

3603212 ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรบัธุรกิจดิจิทัล      

3604210 การประมวลผลภาพสำหรับงานธุรกิจ      
3601211 ทักษะการใช้ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์      
3603110 ระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร      

3602311 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี      
หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์  หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลของผู้เรยีนให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLOs) ทีมี่การ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ำหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum mapping) กบัผลลัพธก์ารเรยีนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลกัสูตร (PLOs) จำแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามลำดับชัน้ปี) 

ชั้นปีที่/รหัสวิชา/ชือ่วิชา จำนวนหน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

ชัน้ปทีี่ 1  
3592103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-6) U U   Ap 
3601111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)   U An Ap 
3561101 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) U U   Ap 
3521102 การบัญชีการเงิน 3 (2-2-5) U U   Ap 
3601312 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 (2-2-5)   U An Ap 
 ชั้นปทีี่ 2  
3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (กลุ่มภาษา) 3 (1-2-6) U U   Ap 
3541101 หลักการตลาด 3 (3-0-6) U U   Ap 
3532202 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) U U   Ap 
3602110 การจัดการตลาดดิจิทัล 3 (2-2-5)  U U C Ap 
3602211 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมลู 3 (2-2-5)   U An Ap 
3602321 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 (2-2-5)   U C Ap 
3563306 สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 3 (1-2-6) U A   Ap 
3603213 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ 3 (2-2-5)   U C Ap 
3602111 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (2-2-5)      
3502103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (กลุ่มภาษา) 3 (1-2-6) U U   Ap 
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ชั้นปีที่/รหัสวิชา/ชือ่วิชา จำนวนหน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

3563302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3 (1-2-6) U U   Ap 
ชั้นปีที ่3  
3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาการบริหารธุรกิจและสหกิจศึกษา 1 (60)   S U Ap 
3603113 เทคโนโลยีความปลอดภัยในระบบดิจิทัล 3 (2-2-5)   Ap An Ap 
3604701 กฎหมายและจรยิธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)  U U An Ap 
3604111 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดจิิทลั 1 1 (0-3-0)   S C Ap 
3603112 เทคโนโลยีการเงินดิจิทัล 3 (2-2-5)  U U An Ap 
3564902 การวิจัยทางธุรกิจ 3 (2-2-5) U U   Ap 
3604121 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 3 (2-2-5)   C E Ap 
3604112 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรบัผู้ประกอบการดิจิทัล 2 2 (1-3-2)   S C Ap 
3602214 การจัดการข้อมูลอัจฉริยะเชิงธุรกิจ 3 (2-2-5)   S An Ap 
3603210 การสร้างธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-5)  U U C Ap 
ชั้นปทีี ่4   
3604803 สหกิจศึกษา 1 3 (320)   S S Ap 
3604804 สหกิจศึกษา 2 3 (320)   S S Ap 
หมายเหตุ:   ระบุในช่องของ PLOs ด้วยสัญลักษณ์ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creating 
ตาม “Cognitive Domain” ระดับต่างๆ จากการเรยีนรู้ของ Bloom’s Taxonomy และสำหรับ Psychomotor Domain (Skill) ใช้สัญลักษณ์ S, Affective 
Domain (Attitude) ใช้สัญลักษณ์ At 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  ) 

รหัสวิชา รายวิชา/ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

3521102 การบัญชกีารเงนิ       

3532202 การเงินธรุกจิ       

3541101 หลักการตลาด       

3561101 หลกัการจัดการ       

3592103 เศรษฐศาสตรท์ั่วไป       

3563302 การจดัการการผลิตและการปฏิบัติการ            

3564902 การวจิัยทางธรุกจิ  

3563306      สถิติเพือ่การวิจยัทางธุรกิจ                
3601111 คอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ                               

3602111 การวเิคราะห์ และออกแบบระบบ                               

3601312 การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้                               

3602211 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล                               

3604121 สัมมนาทางการจดัการสารสนเทศทางธุรกิจ
สำหรับผู้ประกอบการดิจทิัล 

                              

3604111 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธรุกจิ
สำหรับผู้ประกอบการดิจทิัล 1 

                              

3604112 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธรุกจิ
สำหรับผู้ประกอบการดิจทิัล 2 

                              

3604701 กฎหมายและจรยิธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                              

3603213 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์                               

3603113 เทคโนโลยีความปลอดภัยในระบบดิจิทัล                              

3602321 การออกแบบกราฟกิคอมพวิเตอรใ์นงานธรุกิจ                               
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รหัสวิชา รายวิชา/ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

3602110 การจดัการตลาดดจิิทัล                              

3602110 เทคโนโลยีการเงนิดิจทิัล                              

3603210 การสร้างธรุกจิดิจทิัล                              

3602214 การจดัการขอ้มูลอัจฉริยะเชิงธุรกิจ                               

3602213 การทำเหมอืงและวิเคราะห์ขอ้มูลทางธรุกจิ                               

3603216 เทคโนโลยมีัลตมิีเดยีสำหรับงานธุรกิจ                               

3602121 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                               

3603211 การสือ่สารขอ้มูล และเครอืข่ายคอมพิวเตอร์                               

3602112 การสือ่สารการตลาดดิจทิัล                               

3602122 การพาณชิยอ์ิเลก็ทรอนิกส์                               

3602220 การนำเสนอดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ                               

3603111 การจดัการดิจทิัลโลจิสติกส ์                               

3603215 การประยกุต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธรุกจิ                               

3603214 การพฒันาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย                               

3603212 ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจทิัล                              

3601211 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์                               

3604210 การประมวลผลภาพทางธุรกิจ                               

3603110 ระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากร
องค์กร 

                              

3602311 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี                              

3564801 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิ
ศึกษา 

                              

3604803 สหกิจศึกษา 1                               

3604804 สหกิจศึกษา 2                               

3502101     การอ่านอังกฤษธรุกิจ                  
3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                  
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รหัสวิชา รายวิชา/ผลการเรียนรู ้
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

3502103 ภาษาอังกฤษธุรกจิ 2                  
3502104 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด                    
3502105 ภาษาอังกฤษเพือ่งานอาชีพในอตุสาหกรรม                   
3502106 ภาษาอังกฤษทางธรุกจิระหว่างประเทศ                   

57 



58 

ตารางขอ้มูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมือ่สิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 

ชั้นปีที ่1 PLO1 : มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และสังคม 

1. มี ความรู้ และความ
เข้ าใจ ในสาระสำคั ญ
เกี่ ยวกั บกระบวนการ
บรหิารธุรกจิ  
2. เข้ าใจหลั กการของ
ระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ  
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ไปสู่การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ
ได ้

PLO2 : ส าม ารถ ด ำ เนิ น ก ารห รื อ ให้ ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ
บริหารธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ 

PLO3 : สามารถให้ ความรู้ และทั กษะด้ านการจั ดการ
สารสนเทศทางธุรกจิสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 

 
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 2 PLO1 : มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และสังคม 

1. สามารถวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศ
สำหรับธุรกิจและองค์กร  
2. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
อ อ ก แ บ บ แ ล ะส ร้ า ง
เว็บไซต์สำหรับงานด้าน
ธุรกิจ 
3. มี ค ว า ม รู้  เข้ า ใจ 
กระบวนการธุรกิจดิจิทัล 
และองค์ ประกอบของ
ธุรกิจดิจิทัล รูปแบบของ
ธุ รกิ จ ดิ จิ ทั ล ต่ า ง   ๆ
เทคโนโลยีการเงิน  กล
ยุทธ์การตลาดดิจิทัล การ
ผลิตสื่อทางด้านดิจิทัล 
และสามารถสร้ างเป็ น
ผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จ
ดิจทิัลได้ 

PLO2 : ส าม ารถ ด ำ เนิ น ก ารห รื อ ให้ ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ
บริหารธุรกิจไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

PLO3 : สามารถให้ ความรู้ และทั กษะด้ าน การจั ดการ
สารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
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ชัน้ปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 

ชัน้ปีท่ี 3 PLO3 : สามารถให้ ความรู้ และทั กษะด้ านการจั ดการ
สารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 

1. มีความสามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาด้านธุรกิจ
และความตอ้งการได ้
2. เข้ า ใจและอธิ บ าย
ฟั ง ก์ ชั น ง า น เชิ ง
กระบวนงานและการ
จัดการองค์กรได้ 
3. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ
และอธิบายความต้องการ
ของธุรกิจในด้านข้อมูล
และสามารถนำเครื่องมือ
มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถเข้าใจปัญหา
ของธุ รกิ จ วิ เคราะห์
ปั ญ หาของธุ รกิ จ  ห า
แนวทางแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิ จโดยอาศัยข้อมู ล 
พร้อมทั้ งจัดทำรายงาน
และพยากรณ์ธุรกจิได้ 

PLO4 : คิด วิเคราะห์และอธิบายประเด็นปัญหาทางธุรกจิและ
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 

PLO5 : ปรับและประสานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจเข้า
กับกระบวนงานทางผู้ประกอบการดิจิทัล 
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ชัน้ปทีี่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิน้ปีการศึกษา หมายเหตุ 
ชัน้ปทีี่ 4 PLO3 : สามารถให้ ความรู้ และทั กษะด้ าน การจั ดการ

สารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
1. มีความสามารถพัฒนา
และ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
2. ส าม ารถตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
โดยมีหลักการและเหตุผล 
3. สามารถสื่ อสารกั บ
บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับทุก
ระดับได้อย่างด ี

PLO4 : คิด วิเคราะห์และอธิบายประเด็นปัญหาทางธุรกจิและ
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 

PLO5 : ปรับและประสานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจเข้า
กับกระบวนงานทางผู้ประกอบการดิจิทัล 

 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชัน้ปทีี่ รายละเอยีด 

1 มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน ทางด้านบริหารธุรกิจ 
และมีความเข้าใจ ในเรื่องธุรกิจพื้นฐานในเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 มีความรู้พ้ืนฐานของผู้ประกอบการดิจิทัล เรื่องของการสร้างธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษา
ต้องสามารถวิเคราะห์และออกแบบเชิงตัวเลข สำหรับปัญหาพ้ืนฐานทางการจัดการสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

3 มีความรู้เชิงลึกในด้านผู้ประกอบการดิจิทัล สามารถเข้าใจปัญหาของธุรกิจ วิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจ 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาทางธุรกจิจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยจัดทำรายงานและพยากรณ์ธุรกิจได้ 
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปญัหาจากกรณีศึกษา 

4 มีความสามารถเป็นนักจัดการสารสนเทศทางธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
(หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
    ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ  กำหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ ระยะเวลา
การดำเนินการทวนสอบแนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกต ิและการรายงานผลการทวนสอบ 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ รายวิชาที่

เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสตูร 

1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑติโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรอืปัญหา
พิเศษ ที่ผู้เรียนได้รบัมอบหมาย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
2.2.1 การได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ได้รับตรงกับงานที่

ทำ ทักษะความสามารถทีเ่รียนนำไปใช้ไดก้ับงานที่ทำ ความมัน่ใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพงึพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา และเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ 
2.2.3 การประเมินตำแหน่ง และ/หรือความกา้วหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึน้ในสถานศึกษานั้น ๆ 
2.2.5 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถนำไป

ประกอบอาชีพได ้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรอืข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
(หมวด 10) (ภาคผนวก ช) 
 3.1 มีความประพฤติดี 
    3.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
    3.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
    3.4 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินผล    
    3.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
    3.6 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00 
    3.7 สอบผ่านการประเมินความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นนักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เรื่องบทบาทความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด

หลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบยีบต่างๆ 
 1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน 

การจดัทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.4 ให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้คำแนะนำปรึกษา 
 1.5 ทดสอบสอน ประเมินการสอน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล  
1) จดัอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน 

และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ     

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ    
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ ์

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดา้นอ่ืนๆ  
1) พัฒนาให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อเมือ่ทำงานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น 
2) สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้และคุณธรรม 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล 
4) จัดหาตำราเรียนใหม่ๆ และวารสาร ตามความต้องการของอาจารย์ เพ่ือพัฒนาการเรียน      

การสอน รวมทัง้อำนวยความสะดวกในด้านการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ 
5) จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
6) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี    

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
7) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพ 
8) การแลกเปลี่ยนเชิงประสบการณ์กับสถานประกอบการ 
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หมวดที่  7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน  
การควบคุมการกำกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จะ
พิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยเกณฑ์การพิจารณา 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
เกณฑ์การประเมนิ การดำเนินการ 

1) จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 
คน ซึ่งประจำหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และต้อง
ประจำอยู่ในหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการจัด
การศึกษาของหลักสูตรนั้น ทำหน้าที่ กำกับดูแลการบริหาร
หลักสูตร ดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามพัทธกิจ
หลักและงานที่มอบหมายอ่ืนๆ มีการประเมินผลการเรียน
การสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษา มีการ
จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของหลักสูตรทุกปี และมี
หน้าที่ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยนำความ
คิดเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อ
ลักษณธที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
และมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานวิชาการที่มิใช่
ส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นหลักสูตรที่
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี โดยต้องดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 
และเสนอขออนุมัติความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 
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เกณฑ์การประเมนิ การดำเนินการ 
4) การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้การ
ดำเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ดำเนิ นการตามตั งบ่ งชี้ ผลการดำเนิ นการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ข้อที่ 1 ถึง 5 ครบทั้ง 5 ข้อ 

 
2. บัณฑติ 

 คุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตร ซึ่งพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมนิ การดำเนินการ 
1) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การประเมินผลจากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่
กำหนดไว้ในมคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะทาง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

2) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ซึ่งต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

การประเมินผลจากการสำรวจอัตราการมีงานทำของ
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล หลังสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 
เทียบกับจำนวนบัณฑิตของหลักสูตรที่ตอบแบบสำรวจ
ทัง้หมด และนำมาคำนวณเป็นร้อยละ 

3) ผู้ ใช้ บัณ ฑิ ตมี ความ พึ งพอใจ ในบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล ในระดับแนนไม่ต่ำ
กว่า 3.5 (เกณฑ์ดี) จากจำนวนเต็ม 5 

การประเมินผลจากการสำรวจความพึงพอใจและความ
คาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นรายปี และแจ้งผลการสำรวจ
ให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบ เพ่ือเป็น
ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 
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3. นักศึกษา 
 หลักสูตรให้ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาที่สนใจเข้าในหลักสูตร และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา ซึ่งได้ควบคุมคุณภาพ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ขั้นตอนการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้

เกณฑ์การประเมนิ การดำเนินการ 
1) การรบันักศึกษา มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร เพ่ือใช้พิจารณาการรับ

นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตรคือ 1) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต สายศิลป์-คำนวณ 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
(เทียบโอน) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้
การรับรองหรือตามดุลยพินิจคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หรือ เป็ น ไปตามข้อบั งคับ  ว่าด้ วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (รายละเอียดตามภาคผนวก ช) 
2) มีความพร้อมทางสุขภาพกายและใจ ที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการฝึกทักษะการเรียนรู้ 
3) มีความมุ่งมั่นทีจ่ะเล่าเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอตาม
แผนการศึกษา เพ่ือให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

2) การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1) เตรียมความพร้อมทางการเรียนให้แก่นักศึกษา โดยปรับ
พ้ืนฐานความรู้ตั้งแต่ในช่วงปีแรกของศึกษา และมีกลไกใน
การเสริมทักษะความเข้าใจเนื้อหาระหว่างเรียนแต่ละภาค
การศึ ก ษ า  เพ่ื อ ให้ มี ค ว าม ส าม ารถ ใน ก าร เรี ย น รู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการออกกลางคัน
น้อย 
2) กำหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
ที่สามารถให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จำเป็น
ให้ กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ทั้ ง
ทางด้านสังคมและความรู้ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ตลาดแรงงานในแต่ละช่วง 
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เกณฑ์การประเมนิ การดำเนินการ 
3) มีระบบการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่
นักศึกษา โดยสาขาวิชาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาทุก
คนและมหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือให้ทราบบทบาท และหน้าที่การเป็นที่ปรึกษาทุกปี
การศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีแฟ้มประวัตินักศึกษา เพ่ือ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นนการให้คำปรึกษา สาขาวิชาจัดให้มี
ชั่วโมงที่อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์  
4) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศกึษาสามารถ
ดำเนินการอุทธรณ์ได้ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการลงโทษนักศึกษา พ.ศ. 2553 ซ่ึง
มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ 

3) ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา 1) ผลการเรียนของนักศึกษา และชิ้นงานตามข้อกำหนดใน
รายวิชาแต่ละภาคการศึกษา 
2) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
3) อัตราการสำเร็จการศึกษา 
4) ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
5) ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
4. อาจารย ์
 หลักสูตรให้ความสำคัญกับคุณภาพอาจารย์ จงึมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์ใหม่ การ
แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
และการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินไว้ 3 ข้อ ตามข้อกำหนดการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เกณฑ์การประเมิน การดำเนินการ 
1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1) ระบบการรับอาจารย์ 

 1.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  (1) มีการกำหนดคุณสมบติัอาจารย์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรสีาขาวิชาการจดัการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล โดยพจิารณาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรง
กับหลักสูตร ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านประสบการณ์
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วิชาชีพทีเ่กี่ยวข้อง และระดับคะแนนภาษาอังกฤษ 
  (2) มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ
ตามกำหนด 
  (3) คณะกรรมการสาขาวิชาทดสอบความสามารถ
ในการสอนและการใช้สื่อการสอน 
  (4) คณะกรรมการสาขาวิชาเสนอรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติซ่ึงผ่านการทดสอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีแต่งต้ังระเบียบ 
 1.2 การแต่งตัง้คณาจารย์พิเศษ 
  (1) การแต่งตั้งและจ้างอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตาม
ความต้องการความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเท่านั้น และมี
คุณสมบัติและคุณวุฒิตามเกณฑ์ สกอ. และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี
  (2) การพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ และ
พิจารณาเลือกตามประวัติอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ซ่ึงการจา้งอาจารย์พิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตาม
รายวิชานั้นๆ ต้องมกีารวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ง
ภาคการศึกษา โดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้
เสนอรายชื่อ 
  (3) อาจารยพิ์เศษต้องมีแผนการสอนตามคำอธิบาย
รายวิชาที่หลักสตูรจัดทำไว้ประกอบการสอนและต้องรับ
การประเมินการสอนของทุกภาคการศึกษา สำหรับการ
อนุมัติแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษอนมุัตทิำโดยเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย 
2) ระบบการบริหารอาจารย์ 
 2.1) มีการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
 2.2) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  (1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน 
ประชุมร่วมกันในการวางแผนจดัการเรียนการสอน 
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  (2) อาจารย์ผู้สอนเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตร เพ่ือประเมินผลและให้
ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุ เป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึง
ประสงค ์
  (3) คณาจารย์มีการประชุมร่วมกนัเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

2) คุณภาพของอาจารย์ 1) ประเมินผลโดยกำหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
2) ประเมินผลโดยกำหนดให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 60 
3) ประเมินผลโดยกำหนดให้ ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูร มีค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของ
ผลงาน ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 20 

3) ผลที่เกิดกับอาจารย์ 1) มีอัตรากำลงัของอาจารย์ที่มีจำนวนเหมาะสมกับจำนวน
นักศึกษาท่ีรับเข้ามาในหลักสูตร 
2) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง 
3) อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
ในระดับมาก ซึ่งเป็นการสำรวจเป็นรายปี 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
ให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
กำหนดเป็นมาตราฐานผลการเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพัทธกิจของ
มหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีกระบวนการสาระสำคัญของหลักสูตรด้วยการวิเคราะห์งานซึ่งแสดงความเชื่อมโยง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบ
การศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน การดำเนินการ 
1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

 1.1) มีระบบและกลไกควบคุมกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียและกำหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรอืผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพัทธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์
งานที่เปน็สาระสำคัญของหลักสูตรที่แสดงความเชื่อมโยง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1.2) มีกระบวนการทบทวนและปรบัปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษาหรือไมเ่กิน 5 ปี การ
วิเคราะห์งานซึง่แสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 
2) การพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตร 
 (1) ให้ความสำคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ 
โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชา
ที่สอน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงเนื้อหาและออกแบบการ
สอนที่ ส่ งเสริมให้ เกิดผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังและมี
ศักยภาพในการพฒันาทักษะให้กบันักศึกษา 
 (2) มีระบบและกลไกควบคุมกระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หรือไม่เกิน 5 ปี 
3)  การควบคุมกำกับรายวิชา 
 (1) มีการควบคุมกำกับการจัดทำรายวิชาต่างๆ ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 (2) มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชา
บังคับ และวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยสนอง
ความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 
 (3) มีการวางระบบผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึง
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและ
เป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนวิชา
นั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้รับ
การพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 

2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

1) มีการวางระบบผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนและเป็น
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ความรู้ทีท่ันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนวิชานั้นๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้รับการ
พัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
2) มีกระบวนการการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการ
จัดทำแผนการเรยีนรู้ มคอ.3 และ 4 
3) มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกบัการวิจัย
การบรหิารวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3) การประเมินผู้เรียน 1) มีระบบและกลไกการประเมินที่มีการกำหนดเกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ 
และวิธีการให้ เกรดที่ สะท้อนผลการเรียนรู้ ได้ อย่ าง
เหมาะสม มีการกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มี ก ารใช้ วิ ธี ก ารป ระ เมิ นที่
หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริงและมีวิธีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ทำให้นักศึกษาสามารถ
แก้ไขจุดอ่อนหรือเสรมิจดุแข็งของตนเองได้ 
2) มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาโดยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
กลางของคณะกำหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ทวนสอบ แนวปฏิบัติกรณีมี
ประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และการรายงานผล
การทวนสอบ เพ่ือเป็นการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

4) ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) มีการรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร โดยจัดทำ
มคอ.7 ตามกำหนดเวลาทุกปีการศึกษา 
2) มีการรายงานผลการดำเนินงานตามตวับ่งชี้การ
ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาท่ี
ปรากฏในมคอ.2 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
  6.1 การบริหารงบประมาณ 

 สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564) มีการบรหิารงบประมาณเพ่ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

 6.1.2 มีระบบการดำเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เพ่ือความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือทรพัยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 6.1.3 มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียน คอมพิวเตอร์  วิชวลไลน์เซอร์ โปรเจ็กเตอร์  วิทยุเทปบันทกึเสียง  ไมโครโฟนไร้สาย
พร้อมลำโพง  กล่องถ่ายรูปดิจิทัล  กล้องถ่ายวีดีโอ  หนังสือ ตำรา วิทยานิพนธ์ วารสารวิชาการ ระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนการทำงานด้านธุรกิจ และอ่ืนๆ โดยการจัดหาตามความต้องการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โดยมีเป้าหมาย การดำเนินการ และเกณฑก์ารประเมินผล ดังนี้ 
 

เป้าหมาย การดำเนินการ เกณฑก์ารประเมินผล 
การจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรยีนการสอน 
 

มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี  ทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้เพ่ือ
จั ดซื้ อตำรา สื่ อการเรี ยนก ารส อน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่าง
เพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 

มี โค รงการการจั ดส รรงบป ระมาณ
ประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้เพ่ือจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการ
สอนโสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์
อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพ แวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา 

 
 6.1.4 มีการดำเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม 
 หลักสูตรมีทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม ดังนี้ 

ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
1 ห้องพักอาจารย์ อาคาร 18 คณะวิทยาการจัดการ  3 ห้อง 
2 ห้องเรียนส่วนกลางที่จัดใหใ้ช้ในการจัดการเรียนการสอน 10 ห้อง 
3 ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ 1 หอ้ง 
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ลำดับ รายการ จำนวน หน่วยนับ 
4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 แห่ง 
5 หนงัสือ วารสาร เอกสาร ตำรา งานวิจัย  ประมาณ 1,000 เล่ม 
6 เครือ่งคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 3 เครือ่ง 
7 เครือ่งพิมพ์ 2 เครื่อง 
  

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
  สาขาวิชาฯ ประสานงานกับคณะวิทยาการจัดการ ในการจัดซ้ืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การสอน เพ่ือให้อาจารยแ์ละนักศึกษาเกิดความสะดวก 
 6.4 การประเมนิความเพียงพอของทรัพยากร 

 สาขาวิชาฯ สำรวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนจากผู้สอนและผู้เรียนเป็นประจำทุกปี 
การประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา และสรุปแหล่งทรัพยากรการเรียนการ
สอนในสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บรกิารได ้
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
    ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีการศกึษา 

ปีที ่
1 

ปีที่ 
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวน
การดำเนนิงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอยีดของหลักสตูร  ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ  หรือ  
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างนอ้ยกอ่นการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทกุรายวิชา      

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน  30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา      

5. จดัทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา      

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7  ปีท่ีแลว้ 

-     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)  ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจดัการเรียนการสอน      
9. อาจารย์ประจำทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง      
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ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย 
ปีการศกึษา 

ปีที ่
1 

ปีที่ 
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ  50  ต่อป ี

- - - - - 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - -  
13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

- -   - 

10. อื่น ๆ ระบุ. . .       
รวมตัวบง่ช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 11 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 9 10 10 
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หมวดที ่8  การประเมินและปรบัปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรงุแผนกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคำแนะนำ/
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือนำไปวางแผนกลยุทธ์การสอน
สำหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรบัผิดชอบ 

1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิภาพผลการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากบักลุม่นกัศึกษา ระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารยผ์ู้สอน 

1.1.3 การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรม และ      
ผลการสอบ 

1.1.4 การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุง
กลยุทธ์การสอนในรายวิชาทีต้่องการสมรรถนะ และทกัษะอาชีพในระดับสากล 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์

การสอน และการใช้สื่อในทุกรายวิชา 
1.2.2 การประเมินผลการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแก่นักศึกษา โดยกรรมการประเมินของสาขาวิชา 
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของ

นักศึกษาและเขียนไว้ในรายงานรายวิชา 

2. การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนักศกึษาปัจจบุันและบณัฑิตทีจ่บการศึกษาตามหลักสูตร โดยใช้แบบสอบถามนกัศึกษาชั้น

ปีที่ 4 ในโครงการปัจฉิมนิเทศ การสัมภาษณ์ตัวแทนของนักศึกษา/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย์ การ
เปิดเว็บไซด์ (web site) เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับจากนกัศึกษาและผู้เกีย่วข้อง 

2.2 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผู้สอนและ
รายงานผลการดำเนินการของหลักสตูร และการเยี่ยมชม 

2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต การ
วิพากษ์หลักสูตร และการสำรวจอัตราการว่าจ้างแรงงานและความก้าวหน้าของบัณฑิตที่ก้าวขึ้นไปสู่
ตำแหน่งระดบัผู้นำในองค์กร 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7     
โดยคณะกรรมการประเมนิที่ไดร้บัการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรงุหลักสูตร และแผนกลยทุธ์การสอน 
4.1 อาจารย์ประจำวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รบัผิดชอบในระหว่างภาค

การศึกษา และปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลในกรณีที่จำเป็น และเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทำ
รายงาน   ผลการดำเนินการรายวิชาเสนอประธานสาขาวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะ 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และ    
สิ่งอำนวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานหลักสูตรประจำปีเสนอประธานสาขาวิชา 

4.4 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดำเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการดำเนินงาน เพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร 
เสนอต่อคณบดี โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไปในปีการศึกษา 2568 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คำอธิบายรายวิชา 

 



77 

ภาคผนวก ก 
คำอธิบายรายวิชา 

 
หมวดวิชาการศึกษาทัว่ไป 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบตัิ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  Non-Credit 
 Basic English 

 การใช้คำ ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะนำตนเองและผู้อ่ืน การตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว 
ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกีย่วข้องอยา่งหลากหลาย 

The use of words, sentences, and English grammar basics required in daily life 
particularly in the factual section, introducing oneself and others, the answer 
questions about personal information, as well as the use of English for 
communication in a familiar situation, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 

2220201 ภาษาองักฤษในชีวิตประจำวัน 3 (1-2-6) 
English in Daily Life  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคำ การเรียงลำดับคำ รูปแบบประโยคในกาลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการ
สื่อสารในชีวิตประจำวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic 
knowledge of English grammar, function of words, word order, and sentence patterns 
in basic tense for communication in daily life, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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2220202  ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 (1-2-6) 
 English in General Situations 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ การติดต่อสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and 
grammer in both familiar and unfamiliar situations, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 

2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 (1-2-6) 
  English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมีรูปแบบ
ของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย  

English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex structures 
and forms of formal language use, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (1-2-6) 
 Thai for Communication  
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ ์วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดู
อย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้น้ำเสียงในการพูกสื่อสาร 
อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง  ๆ
ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวขอ้งอย่างหลากหลาย 

Use Thai language to communication property according to the situation. Analye and 
summarize the main points of the story that being heard. Use critical thinking in things 
that being seen, speaking with positive communication on various occasions, and in 
various language levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according to 
orthography. Read for comprehension from various types of writing, writing various 



79 

รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
types of works according to the principles of writing, having manners for listening, 
speaking, reading and writing, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

2220520  ภาษาไทยเพือ่กจิธุระ        3 (1-2-6) 
Thai for Specific Purposes 
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการพูดการ
เขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทางธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ 
การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  การสื่อสารธุรกิจ
ผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทางธุรกิจในสถานการณ์จริง เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

The development of language skills to effectively with occupation focusing on 
speaking, writing on various occasions, commenting, business negotiations, 
business letter writing, business communication through writing,  writing of the 
press releases on business, business communications and business negotiation 
in real situations through social media,  focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 

2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์       3 (1-2-6) 
    Thai for Critical Thinking  

 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะการรับสาร
จากการฟัง และการอ่านสามารถนำสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์และนำเสนอได้  
การฟังเพ่ือจับใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟังเพ่ือการตีความ การฟังอย่างมี
วิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความ การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์การอ่านเพ่ือการ
ตีความ และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริง เน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The concept of thinking, a type of thinking, analytical thinking and synthesis 
focusing on data receiving by listening and reading, able to apply the obtained 
data toword the processes of analytical thinking and presentation, listening for 
comprehension, listening for data analysis, listening for interpretation, the use 
of judgment for listening including comprehensive reading, reading for analysis, 
reading for interpretation and critical reading, social communication and real 
situations, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม       3 (1-2-6) 
  Ethics and Social Responsibility 

ความหมายและความสำคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิ ตตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการดำเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ 
ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดี งามการพัฒนาปัญญาและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
และสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

The meaning and the importance of ethics and corporate social responsibility, 
humans and the use of reason and ethics, understanding and life in 
accordance with the principle of science, philosophy, and religion, ethics 
concepts, the values and lifestyles consistent with the truth of the world and 
life, the development of their physical, verbal, and ethics, as a religious 
principles and ethical morality for good life, the development of intellectual 
and creative problem solving, the development of life skills in various fields 
forpeaceful living together with other people and society, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในสังคมพลวัต       3 (1-2-6) 
 Life Skills and Personal Development in a Dynamic World 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์   ทักษะการเรียนรู้ต่อการดำรงชีวิตปัจจัยพื้นฐานของ
พฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และจริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน 
การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม  การจัดการภาวะความ
ขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะและการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศกึษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

Basic knowledge about human behavior, learning skills for life, Fundamentals 
of human behavior in biology, psychology, sociology and ethics, the 
philosophy for oneself learning, personal and personality development, 
human relations and teamwork, management of conflicts and the health 
promotion, and problem solving skills in the society of change, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2810310  นันทนาการในชีวิตประจำวัน 3 (1-2-6) 
  Recreation in Daily Life 

ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความสำคัญของนันทนาการกับคุณภาพ
ชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจำวัน ฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้
เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือสร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรัก
ตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The meaning characteristics and scope of recreation. The importance of 
recreation and quality of life, Principles of selection of recreational activities in 
daily life Practice recreation activities suitable for body development Mind, 
emotion, society To create self-worth Know yourself And live happily in 
society, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

3310810  จิตวิทยาการสื่อสาร         3 (1-2-6) 
    Communication Psychology  

แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่างบุคคล กลุ่ม
และองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร โครงสร้างขององค์การ
ที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึง
พอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ด้วยหลัก
จิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้างแรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษา
ท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 

The concepts and process of communication, how to study communications in the 
organization, communication between group and organization, a good messenger and 
receiver, reflections of the communication, the organization structure related to the 
efficiency of communication, the impact of communications on job performance, the 
job satisfaction and organizational commitment including the application of psychological 
knowledge to enhance efficiency in communication that occur in the organization such 
as public relations with the psychological, management of rumors, the motivation to 
persuade and an analysis of personal body language, volunteer for community 
development, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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2221210  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 (1-2-6) 
 King Wisdom for Local Development 

ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ชุมชนและสังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Royal working guideline, self-sufficient concept, and sustainable development, 
principles of the royal projects, as well as analye the intelligent learning approach for 
pilot community development based on the king wisdom and including the application 
of the obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual problems in 
their own daily lives and communities focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies. 

 

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ 3 (1-2-6) 
 Phetchaburi Study for Entrepreneur 

ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเพชรบุรี  
ปัญหาและการใช้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการแก้ปัญหาทางสังคม  แนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการสร้างงานช่างเมือง
เพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในการสร้างงานช่างเมืองเพชร 
ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะ
งานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงานช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบ
ทอดวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

Geography, history of Phetchaburi province and local nearby, tribes and 
ethnicities, the influence of geography and history affecting  on cultural, 
society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local attractions, study 
of the project under the Royal Initiative of His Majesty the King in Phetchaburi 
province, problem and the use of the approach of the Royal Initiative of His 
Majesty the King in solving social problems, approach for local development, 
Phetchaburi  craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a  
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Phetchaburi’s skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  beliefs, 
wisdom and unique in construction of Phetchaburi craftsmanship, the theory 
and the integrated practice from a variety of the relevant case studies such as 
the appreciation of the craft and practice to create the craft as well as cultural 
and tradition succession of Phetchaburi province, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน       3 (1-2-6) 
    Thai Society and the Current ASEAN Community 

สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา  ค่านิยม
ที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของรัฐ วิถีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหารราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเชียน 
กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพ
เศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย 
ผลกระทบ แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัวภายในชุมชนอาเซียน 
สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของ
ชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ความม่ันคง ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติศึกษาข้อมูล การนำเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ 
ความคิด เจตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิก เน้น
การฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The thai social in the past to the present, the governor of Thailand's historical past, values 
oriented public interests, the values of the citizenship, way of democratic citizenship, 
current Thai public administration system, ASEAN community, intercultural 
communication, the mobility of labor, technology and innovation, stability, human 
trafficking problems, drugs, environmental and international relations, learn about the 
practice in data searching, concepts presentation, knowledge development, ideas, 
attitudes, and appropriated values, culture and tourism in the Asia-Pacific context, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies  

2310410  พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 (1-2-6) 
 Potency Citizen 

วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดทำโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพ 



84 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

สิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม 
การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่ เกี่ยวข้อง รูปแบบการ
ปกครอง อุดมการณ์ และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่
ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้ มแข็ง 
และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาและ
จิตสาธารณะ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Analyze, design practice, create projects, and behave that express for human 
dignity, accept individual differences in equality, respecting for freedom and 
peaceful in Thai society and international community in accordance with the 
principles of tolerance, create and comply with social rules and basic laws 
related to democratic way of life with the King as Head of State, have strong 
citizenship and respect other people’s right, have a volunteer spirit and public 
mind, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย        3 (1-2-6) 
    Basic Knowledge of Laws  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาหลักกฎหมายและนิติ
สัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมาย
อาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และ
บูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจำวันแนวคิด ทฤษฏีและหลักธรรมาภิบาล 
การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริตและคอรัปชั่นระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงาน 
เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

General knowledge of law with relationship and need to be used in daily life according 
to the change of social phenomena in present situation, study of the principle of law 
and jurisprudence of the public law and private law, principle of basic rights and 
freedoms based on the Constitution law, study the basic knowledge about civil and 
commercial law, criminal law, civil procedure law and criminal procedure law, the 
application and implementation of the law to be effectively in daily lives, concepts,  
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theory and good governance, the performance of the organization based on good 
governance, fraud and corruption, system and mechanism of the inspection of fraud 
and corruption, policies and measures to prevent and resolve the problem of 
corruption and misconduct including transparency and build faith in performance, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

3211110  การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 3 (1-2-6) 
 Digital Media Production and Media Literacy 

ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 
การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคม
ข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  หลักการ
รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อที่
ก่อโทษต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ทีเ่กี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Meaning of media, type of media, principles of digital media production, practice 
creating creative digital media,  publishing media online.  The significance of media 
literacy in the context of information society, impact of the media, skills and elements 
analysis of media for literacy, the principle and access information from mass media to 
achieve maximum benefit, the principle of avoiding media cause harmful to 
themselves and the society in various forms, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3 (1-2-6) 
  Economics in Daily Life 

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรม
ผู้บริโภค ลักษณะสำคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ หลักการ
คำนวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศในดุลการชำระเงิน  การประยุ กต์ ใช้หลัก เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วน
บุคคล รายได้ของบุคคล การบริหารเงินรายได้ การเงินสำหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงิน
ด้านยานพาหนะและเครื่องใช้ที่จำเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ ยงและ
การประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่
ละช่วงอายุ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
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Basic principles of economics, determinants of supply and demand of the 
product, consumer behavior, an important characteristic of goods market 
having perfect competitive and imperfect competitive, calculation method of 
national income, finance and banking, monetary and fiscal policy, international 
trade and finance in the balance of payments, the application of principles of 
economics in daily life, personal financial management, personal financial 
planning, personal financial statements, individual income, income 
management, housing finance, financial terms of the vehicles and equipment 
needed to manage personal debt, risk management and insurance of persons, 
savings and investment of individuals, financial planning in each age, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 3 (1-2-6) 
 Modern Entrepreneur 

 บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่ ต่างๆ 
ทางด้านการบริหารธุรกิจ การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ การดำเนินการของธุรกิจขนาด
ย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัลการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาองค์กรธุรกิจ  คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ การจัดทำ
แผนธุรกิจ และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The role of small business in the economy, method of establishment of a business 
organization, responsibility in the field of business administration, financial control and 
business, the implementation of various small businesses, starting business in the digital 
era, problem solving and decision making, the vision in the development of the 
business enterprise, the characteristics of entrepreneurship success, business plan 
preparation and experimental practice as a new entrepreneur, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 

3330030  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 
ความหมาย ความสำคัญของผู้นำและภาวะความเป็นผู้นำ รูปแบบของผู้นำ บทบาทของผู้นำ
และผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้นำ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำ ทักษะการ
ทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหา 
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ร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership styles, the role 
of a good leader and follower, the psychology and leadership skills, 
personality development for leaders, teamwork, interpersonal relationship in 
the teamwork, group process and solving problems together, the development 
of the personality, and the public speaking training for careers, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3 (1-2-6)  
  Basic E-Commerce 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและ
เครื่องมือช่วยบนเว็บสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบธุรกิจของการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงิน อิ เล็กทรอนิกส์ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลองประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Introduction to electronic commerce, technology infrastructure and tools on 
the Web for e-commerce, the business model of electronic commerce, 
electronic payment systems, legal and ethical issues related to electronic 
commerce, Business trial using electronic commerce, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3 (1-2-6) 
 21st Century Skills for Living and Occupations 

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating 
application for important skills development for life and careers in 21st 
century effectively, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 
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1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ       3 (1–2–6) 
    Sports for Health Development 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออกกำลังกาย การ
ว่ายน้ำและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัย ข้อ
ควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุม
น้ำหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกาการแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดู
กีฬาที่ดี กีฬาเพ่ือการนันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีม
ผู้เรียนสนใจ กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

The purpose and benefits of sport for health, model and methods for exercise, 
swimming and aerobics for health, promotion of physical fitness for ages, 
precautions and prevention of injuries from sports, sports health and go on 
diet, recreation, tactics, rules of competition and courtesy of a player and a 
good sport spectators, the sports for recreation including single and team sport 
that student can choose what interests, sports for development of the holistic 
health, focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3 (1-2-6) 
    World, Science and Technology 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้านพลังงาน
และภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีใน
ชีวิตประจำวัน ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ 
สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ สามารถเข้าใจ
ปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

The roles of science and technology in the development of community, the 
nation of energy, global warming, the natural resources and environment, 
agricultural and agricultural industry, critical thinking skills, able to understand  
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in problem and use science and technology to solve the various fields of 
problem, development of science and technology, the use of chemicals in 
daily life, the impact of chemicals on the  environment, sun’s radiation and 
radioactive materials, home appliances and electrical equipment, the impact 
of scientific advances towards humans, social, environment and culture, use 
scientific analysis to understand and solve the problems in their lives, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว       3 (1-2-6) 
    Environment and Green Technology 

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการ
ป้องกันอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
ความยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The importance of the environment, the utilization of natural resources, 
planning the use of resources, technology in preventing and solving 
environmental problems, skills to create innovative environment for 
sustainable development, natural disasters, the classification of natural 
disasters, causes and the risky areas to natural disasters, effects and protection 
from natural disasters, green technology and environmental development for 
sustainable, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

4420310  เคมีในชีวิตประจำวัน         3 (1-2-6) 
    Chemistry in Daily Life 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทำความสะอาด สารเติมแต่ง
ในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสำอาง กระดาษกาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น เคมีกับภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหา
สุขภาพ ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย 
เคมี และภู มิ ปั ญ ญ าการใช้ สมุ น ไพรไทยเพ่ื อการเกษตร การแพทย์  ความงามและ 
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การดำรงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Knowledge of various chemical products in daily life, soap, toothpaste, cleaning agents, 
food additives, milk and milk’s products, cosmetics, papers, the glue, resins, cement, 
drugs including the agricultural products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or 
health care, the relationship of Thai wisdom and the use of chemistry knowledge, 
chemical reaction in Thai wisdom, Thai wisdom and the application of medicinal plants 
for agriculture, medicine, the beauty and life including the the use of chemicals in the 
right way,  and detoxification of hazard chemicals, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 

4430110  คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ        3 (1-2-6) 
    Mathematics for Business 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สัดส่วน ร้อยละ การคำนวณอัตราก้าวหน้า ที่ใช้ใน
การชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชำระ  และคณิตศาสตร์
ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 

Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of progressive tax rate 
used for payment of the electricity and water supply, the interest charged, installment 
system, actuarial science, critical thinking skills in mathematics, preliminary statistics 
analysis to solve problems in daily life and business problems, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ        3 (1-2-6) 
    Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น  และการนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

The principle and process of human thinking, creativity, systematic thinking, 
information analysis, logic and reasoning, decision processes, the process of 
scientific knowledge acquisition, linear programming and its application in  
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solving problems in their daily life, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
 

4520110  การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาต ิ       3 (1-2-6) 
  Thai Cooking and Internation Cooking 

อาหารหลัก 5 หมู่ การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดี 
อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือสุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพ่ือการ
ประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that promote good 
health, Food to prevent disease and cause diseases, food preservation, food 
safety, Nutritional value of food, Healthy food ,Popular cooking for career or 
extra income, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 

4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ        3 (1-2-6) 
    Dessert and Beverage for Business 

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำประกอบ
ขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาดและการจัดการธุรกิจ ปฏิบัติ
ทำขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการ
เรียนรู้ทักษะทางการทำเครื่องดื่มการตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือสามารถนำไป
ประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and equipment 
used in making Thai desserts and bakery, weighing principles, packing 
measures, marketing principles and business management, Practice in making 
Thai desserts and bakery, principles and technology of beverage production, 
Healthy drinks, learning to drink, marketing and beverage business 
management, be able to work and be self-reliant, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 
    Conservation Biology and Plants 

หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ  ด้านการเกษตร 
อาหาร และการแพทย์ในชีวิตประจำวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชน
ของสิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ การจัดการ
ระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์ความสำคัญและคุณค่าของพืช
พรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืช
พรรณวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณ เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Principles and biological theories related to conservation, critical thinking skills 
and problem solving skills in the conservation of biodiversity, changes in 
biodiversity, the application of biotechnology in various areas including 
agricultural, food and medical in daily life, the ethics of conservation, the 
interference and community structures of organism, the relevance of human, 
the design and management of conservation areas, the political  economy of 
conservation, the importance and value of the florae to life, diversity of the 
florae, the local wisdom in the application of the florae, critical thinking and 
problem solving skills in conservation and development of the florae, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

5600010  เกษตรในชีวิตประจำวัน        3 (1-2-6) 
    Agriculture in Daily Life 

เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งเพาะปลูก การ
จัดการทรัพยากรทางน้ำการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
นันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันการเรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้
ดำรงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัยการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถนำไป
ประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

Self-reliance agriculture under the philosophy of sufficiency economy, 
cultivation management, water resources management, the management of  
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coastal and marine resources, planting and animal husbandry for recreation 
and usefulness in daily life, learning agricultural skills to survive, organic 
farming to safety, agriproduct processing with ability to apply as professional 
career for sustainable self-reliance, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 
    Renewable Energy and Energy Saving 

พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้า
เบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ใน
โครงการพระราชดำริ การประหยัดพลังงานสำหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม 
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานการบูร
ณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนา
ความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

The basic knowledge and energy technology, energy and electrical energy, introduction 
to electrical charges, Thailand and world energy situation, study on technology of 
sustainable energy in the Royal initiative projects of His Majesty the King, energy saving 
for a house and industrial buildings, energy-saving devices, approach to energy saving 
and technology for energy saving, the integration of renewable energy technologies and 
energy needs of the community focusing on the foundation development of stability 
and sustainability of the energy, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น       3 (1-2-6) 
  Innovation Creative for Local Development 

ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียน
แผนการดำเนินงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างสร้างสรรค์ หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นภายในชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
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Meaning, importance, composition, theory of creativity. The development of creative 
thinking towards innovation. Design concepts, thinking process and writing an operation 
plan. Apply appropriate application of technology. Adding value and developing 
products creatively. Learning principles of creative management, intellectual property, 
and commercialization as well as developing creative thinking to solve problems that 
occur within the local community, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

6840110  จิตสำนึกและวินัยจราจร        3 (1-2-6) 
    Conscious mind and Traffic Discipline 

ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติและพฤติกรรมการขับขี่
ปลอดภัยการขับขี่เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ 
การสอบและประเมินพฤติกรรมการขับขี่จิตสำนึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 

Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle inspection, Attitude and safe 
driving behavior, driving to save energy, safe driving practice, analyze driving behavior, 
examination and evaluation of driving behavior, Consciousness in traffic safety, focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 
    Computer Skills in Dynamic World 

องค์ประกอบที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การทำรายงานการสร้างตารางคำนวณ การนำเสนอผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่าย และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดความต้องการ
และขอบเขตสารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการ
ประเมินคุณค่าของสารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลคำ ตารางการคำนวณ 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Essential elements of information and communication technology, the use of 
information and communication technologies, reporting, creating spreadsheets,  
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presentations, network communication and the effectively uses of information 
technology and modern communication as well as investigation of the law relating to 
the use of the computer and information technology,  ethics and the health of 
computer users, critical thinking skills to use technology and the creatively use of 
information technology including the practice in operating system program, data 
searching, word processor program, spreadsheet and the presentations. Practicing the 
operating system program data query, word processing, spreadsheet and presentation, 
computer application to relate with the changes in dynamic world, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 

7003120 ทักษะการคิด 3 (1-2-6) 
 Thinking Skills 

วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิง
สัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์
แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิ งเหตุผลการเลือกใช้
แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

Analysis, Design and Present how to problems solving, critical thinking, 
creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in term of language and 
symbolic, and pattern of explaining the phenomena that occur in everyday 
life. Analysis of problems solving, choosing appropriate approaches, analyze 
and explain information in today’s global and making decisions based on data, 
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

8710010 ชีวิตและสุขภาพ 3 (1-2-6) 
  Life and Health 

กำเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมกำเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร โภชนาการ 
ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหารอย่างสมดุล การ
สุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิ
ปัญญาแพทย์แผนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธี 
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จัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 

The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, herbs, food, 
nutrition, the relationship of food and nutrition to humans, food consumption in the 
balance, food sanitation, nutritional status, consumption behavior, environment and 
factors affecting health, care promotion and health risks, holistic health care with 
traditional medicine, national health security, methods for adult and gerontological 
nursing, resuscitation, approaches of care for disaster victims, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
1) กลุ่มวิชาแกน 
 1.1) กลุ่มวิชาชีพ บังคับเรียน 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

3521102 การบัญชีการเงิน 3 (2-2-5) 
 Financial  Accounting 

หลักการบัญชีทั่วไป  วิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงินรับ  สินค้า
คงเหลือ  เงินลงทุน  สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน  หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นเจ้าของ  
การจัดทำรายงานทางการเงิน 

General principles of accounting/  basic accounting methods related on cash, 
debtors, notes, inventories, investment, tangible and intangible assets, debts, 
and owner’s parts/ financial reporting   

3532202 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 
       Business Finance 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  สอบได้วิชา 3521101 การบัญชีขั้นต้น หรือ 
                                         3521102 การบัญชีการเงิน  

      ขอบเขต  บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ  ตลอดจนเป้าหมายและ
ความสำคัญของการเงินธุรกิจ  โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุน
ภายในธุรกิจ  การจัดหาเงินทุนมาเพ่ือใช้ในการดำเนินงานของธุรกิจ การวางแผนและการ
วิเคราะห์ทางการเงิน  การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  การ
บริหารลูกหนี้และสินค้า  การจัดทำงบประมาณการลงทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปัน
ผล  ตลาดเงินและตลาดทุน 

Prerequisite courses:  Pass 3521101 Basic Accounting, or 
            3521102 Financial Accounting 
 Scope, roles and duties of the finance department in a business organization 

including the goals and important of business finance by focusing on 
understanding the basic principles of capital allocation within the business, 
business operation funds providing, financial planning and analysis, cash 
management and securities in the market demand, receivables and products’ 
management, budgeting, profit and dividend allocation policy, money market 
and capital market.  
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3541101 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
Principles of Marketing 
แนวคิดพ้ืนฐานและหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิจัยการตลาด 
พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ
การตลาดเพื่อสังคม  

Basic concepts and functions of marketing, marketing environment, marketing 
research, consumer behavior, market segmentation and target market 
selection, product positioning, production management, pricing, distribution, 
marketing promotion, and social marketing. 

3561101 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 
Principles of Management 
วิวัฒนาการทางการจัดการ  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ  การวางแผน  การจัดองค์การ  การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์  ภาวะผู้นำ  การจูงใจ  การติดต่อสื่อสาร  การตัดสินใจ  การควบคุมและ
การจัดการองค์การในศตวรรษที่  21  เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์การ 

Management evolution, concepts and theories of organization, planning, 
organization management, human resource management, leadership, 
motivation, communication, decision making, organization controlling and 
management in the 21st centuries to achieve the organization goals. 

3592103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  3 (3-0-6) 
 General Economics 

หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค  สภาพเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการประกอบ
ธุรกิจ  อุปสงค์  อุปทานของสินค้าและตลาดต่างๆ พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต  ลักษณะ
สำคัญของตลาดสินค้าประเภทต่างๆ  รายได้ประชาชาติ  การเงินการธนาคาร  การคลัง  
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ  บทบาทของ
รัฐบาลและแนวทางการแก้ไข 

Principles and theory of micro and macroeconomics, economic and social 
conditions for doing business, demand and supply of products and markets, 
consumer and manufacturer behavior, key characteristics of the market for 
various types of products, national income, finance and banking, international trade 
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theories, economic development, including economic problems, government 
roles and solutions approach. 

3563302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ         3(1-2-6) 
                 Production and Operation Management 

ระบบการผลิตและการปฏิบัติการขององคการ การวางแผนและการตัดสินใจในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การวางแผนกําลังการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง  การจัดวางผังและกระบวนการ
ผลิต การวางแผนการผลิต การวางแผนความตองการวัสดุ การบริหารงานสินค้าคงคลัง การ
ควบคุมการผลิตและระบบการบริหารคุณภาพ 

Production system and organization operation. Planning and decision making 
in product design.  Production capacity planning, choosing a location, 
planning and production process, production planning, material requirements 
planning, inventory management, production control and quality 
management system.  

3564902  การวิจัยทางธุรกิจ 3 (2-2-5) 
  Business Research 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  สอบได้วิชา 3563306 สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ  
ความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ ปฏิบัติการวิจัย
ธุรกิจโดยการเสนอโครงการ  กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจ 

Prerequisite courses: Pass 3563306 Statistics for Business Administration 
Important of business research.  Steps and methods of conducting business 
research. Conduct business research by proposing a project, define objectives 
and set assumptions in research, data collection, analysis, and conclusion for 
research results to be used in business. 

3563306  สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 3 (1-2-6) 
  Statistics for Business Research 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยธุรกิจ การกำหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การประยุกต์ใช้สถิติเบื้องต้นในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และสถิติเชิงอนุมานเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน เช่น การทดสอบไคสแควร์ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย เป็นต้น การ
แปลผลหรืออธิบายผลการวิจัย การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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สำเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการสืบค้นฐานข้อมูลดิจิทัลเพ่ือใช้ใน
การออกแบบงานวิจัย 

Concept of business research process, population determination and sampling, 
research hypothesis testing, research instruments, application of basic statistics 
in data analysis, and  inferential statistics for hypothesis testing such as chi-
square test, analysis of variance, correlation and simple regression analysis, 
etc. Interpreting or explaining research results, summarizing and discussing the 
findings, use of statistical computer programs for research data analysis and 
digital database searching for research design. 
 

 1.2) กลุ่มภาษา 
  1.2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3502101 การอ่านอังกฤษธุรกิจ 3 (1-2-6) 
  Reading Business English  

 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านทักษะการอ่านโดยการอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ฝึก
การสรุปและย่อความบทอ่านและสามารถนำไปเชื่อมโยงสู่การสนทนาในหวัข้อที่ค้นคว้ามา 

Develop students' potential in reading skills by reading the business related 
content, Summary and summaries of texts and can be linked to the discussion 
of the research topic. 

3502102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 (1-2-6) 
  Business English 1 

 คำศัพท์เฉพาะและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้เพ่ือสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ ฝึกการอ่าน
โฆษณารับสมัครงาน การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ ประวัติ การสัมภาษณ์งาน การรับโทรศัพท์ 
การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การนัดหมาย ตลอดจนการอ่านแผนผังองค์กร บุคลากรและลักษณะงาน
ประเภทต่าง ๆ 

Specific terminology and English idioms used in communication in various business 
situations. Practice reading advertisement for job applications. Writing different types of 
letters, resume, job interview.  Answering the phone, business communication, 
appointment as well as reading organization charts, personnel, and various types of 
work. 
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3502103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 (1-2-6) 
  Business English 2                
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  สอบได้วิชา 1552601  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1   

 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ เนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนวาระการประชุม รายงานการ
ประชุม รายงานบริษัท โฆษณาสินค้า บทความทางธุรกิจ จดหมายร้องเรียน ธุรกิจภายในประเทศ
และต่างประเทศ  การส่งออกสินค้าและการนำเข้าสินคา้ การติดต่อกับธนาคารและโรงแรม 

Prerequisite courses: Pass 1552601 Business English 1 
English used in business communication. Content about writing the minutes’ agenda, 
minutes report, company report, product advertising, business articles, complaint letter, 
domestic and international business, import and export products, bank and hotel 
communication. 

3502104 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 3 (2-1-6) 
 English for Marketing    

คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้ในการตลาด มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เข้าใจความหมายของการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด สินค้า ราคา รายการส่งเสริมการขาย 
การกระจายสินค้า 

Vocabularies and idioms used in marketing. Focused on students to practice skills in 
listening, speaking, reading and writing to understand the meaning of marketing, 
marketing mix, products, prices, promotional items and product distribution 

3502105 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม 3 (2-1-6) 
  English for Industrial Careers 

 ภาพรวมของงานบริการในธุรกิจอุสาหกรรม การใช้คำศัพท์ และการใช้ประโยคในการสื่อสาร  
ตลอดจนการใช้ภาษาในสาขาต่างๆ  การบริหารและการจัดการงานในสำนักงาน การขนส่ง การเงิน 
การผลิตสินค้า คลังสินค้า การจัดซื้อ และเทคโนโลยีที่เกีย่วข้อง 

Overview of services in industrial businesses, vocabulary and the use of sentences in 
communication as well as the use of language in various fields, administration and 
management in the office, transportation, finance, production, warehousing, purchasing, 
and relevant technologies.  

 
 



102 

รหัสวิชา ชื่อและคำอธิบายรายวิชา หน่วยกิต(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3502106 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (2-1-6) 
  English for International Business 

 คำศัพท์เฉพาะ  สำนวน  และความรู้ทั่วไปที่จำเป็นในการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจนำเข้าและส่งออก  สามารถสื่อสารผ่านทางเครื่องมืออิเล็คทรอนิคเพ่ือติดต่อ
กับบรษิัทต่างชาตไิด ้

Specific vocabulary, idioms and general knowledge needed in international 
business communication especially the import and export business.  Able to 
communicate via electronic tools to contact foreign companies.   

 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (บังคับเรียน) 
รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัต ิ- ศึกษาด้วยตนเอง) 

3601111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  3 (2–2–5) 
Computer and Information Systems 
แนะนำความรู้เบื้องต้นของระบบสารสนเทศบทบาทของระบบสารสนเทศ ความเป็นมาเลขฐานสอง
และระบบดิจิทัลระบบคอมพิวเตอร์ระดับความสามารถและรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมทางฮาร์ดแวร์โดยเน้นไมโครคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการ
บริหารข้อมูล การสื่อสารและเครือข่าย เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตและบริการ ระบบประมวลผลและระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมและมิติทางสังคมสังคม ความมั่นคงของระบบ ภาคปฏิบัติศึกษาการ
ตรวจสอบการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดตั้งระบบปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่จำเป็นในปัจจุบัน การบำรุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

Basic knowledge of information systems, roles of information systems, the history of 
binary and digital systems, computer systems, proficiency levels and models, hardware 
components and architecture with an emphasis on microcomputer, software 
components, information and administration, information management, 
communications and networks, internet networks and services, processing systems and 
business information systems, ethics and social dimensions, and system security. 
Practice checking the operation of microcomputers and peripherals, installation of the 
current operating system and applied software, maintenance and installation of 
additional equipment. 
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3602111 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (2–2–5) 
 System Analysis and Design 

แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกิจวงจรการพัฒนาระบบ 
ระเบียบวิธีการ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังงานระบบตารางการตัดสินใจ การกำหนดปัญหา
และการศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การออกแบบข้อมูล
นำเข้า การออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบกระบวนการ
ประมวลผลระบบ และการจัดทำเอกสารคู่มือระบบ 

Concepts of Information system and types of information system in business 
organizations, system development cycle, methodology, system analysis tools, system 
flowcharts, decision tables, problem determination and feasibility studies, cost-effective 
analysis, input design, system output design, database design, process design for system 
processing, and system documentation. 

3601312 การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3 (2–2–5) 
 Introduction to Programming 

ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนวิธีออกแบบโปรแกรม การเขียน
โปรแกรม หลักการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม รูปแบบของคำสั่งต่างๆ โดยใช้ภาษาใดภาษา
หนึ่งตามที่กำหนด ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ข้อมูลประเภทโครงสร้าง ระเบียน แถว
ลำดับ ตัวแปรและการกำหนดชื่อ นิพจน์และการดำเนินการ การกำหนดเงื่อนไข คำสั่งทำงาน
ซ้ำ คำสั่งในการเลือกปฏิบัติงาน โปรแกรมย่อยทั้งท่ีเป็นแบบมาตรฐานและที่เขียนขึ้นมาใช้งาน
เอง การกำหนดตัวแปรแบบโครงสร้าง การบันทึกและอ่านข้อมูลในรูปแบบไฟล์ ภาคปฏิบัติ 
ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมและทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือช่วยการเขียน
โปรแกรม และการทดสอบการทำงาน 

Computer programming language, composition, rules and algorithms for 
program design, programming, programming principles, patterns of instructions 
using any particular languages, standardized data types, structural data, 
records, sequences, variables, and determining names, expressions and 
operations, conditional determination, repetitive commands, commands for 
operational discrimination, standard and custom-written sub-programs, 
structured variable assignments, and saving and reading data in a file format. In 
practical work, study program examples and experiment with self-programming 
using programming aids and functional testing. 
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3602211 การออกแบบและการจัดการฐานขอ้มูล  3 (2–2–5) 
 Database Design and Management   

แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล ความสำคัญของฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม
ของฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลประเภทต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ เป็นต้น การออกแบบข้อมูลในระดับต่างๆ  ความสัมพันธ์และแบบจำลอง
ของข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล แนวคิดสำหรับการวิเคราะห์และ
ออกแบบฐานข้อมูล   รูปแบบฐานข้อมูล การขจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการปรบับรรทัด
ฐานของข้อมูล   ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การควบคุมความถูกต้อง และระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

Basic concepts of database management, importance of databases, database 
architecture, various types of database management systems such as relational 
databases, object-oriented databases, etc. Information design at different levels, 
relational data and modeling, knowledge of database management systems, 
concepts for database analysis and design, database layout, data redundancy 
reduction, and data norm adjustment. Structural inquiry language, accuracy 
control, and information security systems. 

3604121 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 3 (2–2–5) 
 Select topic in Business Information Management for Digital Entrepreneurship 

เลือกหัวข้อที่น่าสนใจในด้านการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ นอกเหนือจากรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ซึ่ง
หัวข้อเรื่องจะกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม โดยการกำหนดชื่อพร้อมทั้งจัดทำหัวข้อเรื่องในวิชานั้น
ขึ้นมา 
Choose an interesting topic in the area of business information management in addition 
to the previously learned subject, where the subject matter is defined as appropriate 
by assigning a title and creating a subject topic in that subject. 

3604111 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 1 1 (0-3-0) 
 Business Information Management Project for Digital Entrepreneurship 1 

โครงงานปฏิบัติเพ่ือการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการตลาดดิจิทัล เพ่ือช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ในธุรกิจ
ดิจิทัล และได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา  
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A practical project for analysis and design of computer systems and digital marketing 
data analysis to help solve a variety of interesting business problems that can be 
applied in digital business and get the approval of an advisor. 

3604112 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 2 2 (1-3-2) 
Business Information Management Project for Digital Entrepreneurship 2 
โครงงานปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาเครื่องมือสำหรับงานด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้แล้วโดยเน้นให้นักศึกษา การพัฒนาเครื่องมือ
สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล สามารถสร้างเครื่องมือทางธุรกิจ  และต้องมีการสอบปากเปล่าโดย
คณะกรรมการพิจารณาโครงงาน 

A practical project for the development of tools for dealing with the Business 
Information Management for Digital Entrepreneurship analyzed and designed with an 
emphasis on students developing tools for digital entrepreneurs. Students can create 
business tools and they must have an oral exam by the project review committee. 

3604701 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2–2–5) 
 Laws and Ethics in Information Technology 

แนวปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายสินทรัพย์ทางปัญญา (เช่น สิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า แผนภูมิวงจรรวม สิขสิทธิ์ ฟรีแวร์ แชร์แวร์ 
เป็นต้น) เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกาภิวัฒน์ กฎหมายเกี่ยวกับความม่ันคงระบบคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศกบัอิทธิพลต่อธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

Principles of professional ethics for information technology, intellectual property Law 
(patents, geographic indications, trademarks, trade names, trade secrets, integrated 
circuit charts, freeware licenses, shareware, etc.). Information technology and 
globalization, laws on computer security, information technology and influence on 
electronic business, law on electronic business. 

3603213 การพัฒนาโปรแกรมเวบ็ไซต์ 3 (2–2–5) 
 Website Development 

ระบบอินเตอร์เน็ต แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทำ
หน้าเว็บ และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บพ้ืนฐานด้วย ภาษามาตรฐานของเว็บ เช่น เอชทีเอมแอล
และซีเอสเอส ภาษาและโปรแกรมต่างๆ สำหรับการพัฒนาแอพลิเคชันบนอินเตอร์เน็ต สภาวะ
แวดล้อมของเว็บแอปปลิเคชัน หลักการทำงาน และการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่ง
ไคลเอนต์ การบันทกึข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเก็บ 
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สถานะด้วยกลไกคุ๊กก้ี การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บโดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน
ธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต  การสร้างเว็บไซต์สนับสนุนอุปกรณ์พกพา ความมั่นคงและ
แนวทางด้านความมั่นคงของโปรแกรมเว็บ ภาคปฏิบัติ การสรา้งโปรแกรมท่ีทำงานบนเว็บทั้งที่
ประมวลผลในฝั่งแม่ข่ายและลูกข่าย 

Internet system, web design concepts and principles, website structure, creating web 
pages and links, basic web development in standard web languages such as HTML and 
CSS, various languages and programs for developing applications on the internet, web 
application environment, server-side and client-side functioning and programming, data 
capturing through different forms, web server-based programming connection, cookie-
based flagging, web application development by connecting to a database to develop 
online commerce business systems, building a mobile support website, stability and 
security of web applications. Practice creating web-based applications that are 
processed on the server and client side. 

3603113 เทคโนโลยีความปลอดภัยในระบบดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Security Technology 

ความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีความมั่นคงและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์  ภัยคุกคามในระบบ
ดิจิทัล รูปแบบการป้องกัน เทคโนโลยีและเครื่องมือ  ลายมือชื่อดิจิทัล การศึกษาเชิงกว้างของ
เทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในระบบดิจิทัล  จริยธรรมความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศใน
ระบบดิจิทัล 

Introduction to security technology and computer security digital threats, models to 
protect equipment, digital signature, broad study of digital security technology, digital 
information security ethics. 

3602321 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 (2–2–5) 
 Computer Graphic Design for Business 

แนวคิด ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิก 2  มิติ ระบบสี คุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของ
ภาพกราฟิก ชนิดของข้อมูลภาพกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก เทคนิคการลดขนาดให้
เหมาะสมกับงาน การสร้างงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์กราฟิก อุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตที่ใช้กับงาน
กราฟิก การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมกราฟิกและอุปกรณ์ประกอบทางฮาร์ดแวร์เพ่ือสร้างงาน
คอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ 2  มิติ 

Basic concepts and theories in 2D graphic design, color system, various aspects of 
graphics, types of graphic data, graphic data storage formats, scaling techniques to suit  
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the work, creating graphics with graphics software, input-output devices used for 
graphics applications, practice in using graphics programs and hardware components to 
create 2D computer graphics. 

3603112  การจัดการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
Digital Marketing Management 
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ภาพรวมและคุณค่าของการตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพ่ือการตลาดดิจิทัล การจัดอันดับเว็บไซต์ การสร้างเอสอีโอ การสร้าง
เอสอีเอ็ม การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การประสานการใช้เครื่องมือดิจิทัลเข้าไปในแต่ละ
ขั้นตอนของกิจกรรมทางการตลาด การวางแผนการตลาดสำหรับกิจกรรมดิจิทัล และ
การตลาดออนไลน์ในอนาคต 
Digital marketing strategy, overview and value of digital marketing, social media used to 
communicate with customers for digital marketing. Website rankings, SEO creation, SEM 
creation, customer database management, integration of digital tools into each stage of 
marketing activity, marketing planning for digital activities and future online marketing. 

3603112    เทคโนโลยีการเงินดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Financial Technology  

ระบบบริการการเงิน รูปแบบและเทคโนโลยีทางการเงิน ความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงนิ การ
เข้ารหัสข้อมูล การตรวจสอบความมีตัวตนและความถูกต้องของข้อมูล โพรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงทางการเงิน ลายมื่อชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความมั่นคงในการสื่อสาร ข้อมูลทางการเงิน การ
ป้องกันการบุกรุกและโจมตีระบบ เทคโนโลยีในการป้องกันระบบ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความมัน่คงของข้อมูล เทคโนโลยีบล็อกเชน เงินตราเข้ารหัส การเรียนรู้ของเครื่องจักร  
Financial service system, financial model and technology, financial transaction risk, data 
encryption, verification of identity and accuracy of information, financial security-related 
protocols, electronic signature, communication security. Financial information, 
prevention of attacks on security systems, information security policy and law, block 
technology such as cryptocurrency and machine learning. 

3603210  การสร้างธุรกิจดิจิทัล 3 (2–2–5) 
 Digital Business Creation 

 หลักการความรู้การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล การจัดหาสินค้าในรูปแบบดิจิทัล การวิเคราะห์สถาน
การ การวางแผนธุรกิจดิจิทัล การจัดหาเงินทุน การจัดการด้านการตลาดดิจิทัล การบัญชีการเงิน
สำหรับผู้ประกอบการเบื้องต้น การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
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Digital entrepreneurship principles and knowledge, digital sourcing, facility analysis, 
digital business planning, financing, digital marketing management, introduction to 
entrepreneurship, and creating a business plan for digital entrepreneurs. 

3602214 การจัดการข้อมูลอัจฉริยะเชิงธุรกิจ 3 (2–2–5) 
 Business Intelligent Management 

ความรู้เบื้องต้นของธุรกิจอัจฉริยะ ข้อมูลขนาดใหญ่  รูปแบบการทำงานธุรกิจอัจฉริยะ วงจรชีวิต
โครงการธุรกิจอัจฉริยะ การสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือใช้ในการจัดการสารสนเทศ  การสร้าง
แบบจําลองในการตัดสินใจวิธีการ การวิเคราะห์แบบหลายมิติ โอแอลทีพี โอแอลเอพี แบบจำลอง
และการสร้างโอแลป กระบวนการอีทีแอล (ดึง, แปลง และโหลด) การประมวลผล แนวคิดในการ
สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือใช้ในการจัดการสารสนเทศ  เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้
ต้องการในธุรกิจอัจฉริยะ การประมวลผลข้อมูลเชิงวิเคราะห์  การจัดทำรายงานต่างๆ  การ
ประยุกต์ใช้งานในด้านธุรกิจอัจฉริยะ การทำนายผลลัพธ์ของแนวโน้มของธุรกิจ เทคนิคการ 

Introduction to intelligent businesses, big data, models of intelligent businesses, 
Business Intelligence Project Life Cycle, Decision Support for Information Management, 
Decision Modeling, Multi-dimensional Analysis, OLTP, Modeling and O-Lab Generation, 
ETL Process (Pull, Convert and Load), Processing, Decision Support Concepts for 
Information Management, Data Analysis Tools. various Business intelligence, analytical 
data processing, reporting, business intelligence applications, forecasting the outcome 
of business trends. 

3) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา (เอกเลือก)  

รหัสวิชา  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต(ทฤษฎี – ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง) 

3602213 การทำเหมืองและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3 (2–2–5) 

 Data Mining and Analyst data for Business  

การทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น  การเตรียมข้อมูลก่อนการทำเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์และการทำ
เหมืองข้อมูล การทำเหมืองความสัมพันธ์ การจำแนกประเภท โครงข่ายใยประสาทเทียม และการจัด
กลุ่ม กรณีศึกษาการตลาดโดยตรงหรือการตลาดแบบเจาะจง แนวโน้มเทคโนโลยีการทำเหมืองข้อมูล
ในอนาคต การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์เหมืองข้อมูล การแปลผลลัพธ์ และการจัดทำ
รายงานเหมืองขอ้มูล 
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Data mining, data preparation for data mining creation, analysis and acquaintance of 
data mining, correlation mining, neural network classification and grouping. Case studies 
of direct marketing or targeted marketing, future trends in data mining technology, 
application of software packages for data mining analysis, results translation and 
reporting of data mining. 

3603216 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ 3 (2–2–5) 
 Multimedia Technology in Business 

ชนิดขอ้มูลของมัลติมีเดีย ทฤษฎีการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การปรับแต่ง ลดขนาดข้อมูล
ที่จัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสม ใน
การสร้างมัลติมีเดีย อาทิ เสียง วิดีโอ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพสามมติิ การผลิตสื่อ 
การสร้างความสัมพันธ์ ไฮเปอร์ลิงค ์การออกแบบและพัฒนาระบบงานมัลติมีเดียในงานธุรกิจ 

Multimedia data types, digitization theory, scaling down of multimedia storage. Using 
the suitable tools, hardware, and applications to create multimedia such as audio, 
video, image, animation, 3D image. Media production, hyperlink creation. Design and 
development of multimedia system in business applications. 

3602121 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3–0–6) 
 Management Information Systems 

พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศ โครงสร้างพ้ืนฐาน บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การบูรณการ
ระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ การบริหารทรัพยากรของวิสาหกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
บริหารเครือข่ายผู้ผลิตและความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบบิสเนสอินเทลลิเจนต์ ระบบเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารทั้งในองค์กร นอกองค์กร 
กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ปรับเปลี่ยนองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหาร
ทรพัย์สินระบบสารสนเทศ 

Fundamentals of information system, infrastructure and roles of organizational 
information, integration of various types of information Systems, enterprise 
resource management, electronic commerce, supplier network management 
and customer relationship, intelligent business system, decision supported 
system, data warehouse and data mining, information system for 
communication both in the organization and outside the organization, strategy 
for implementing information system for organizing, developing information 
system, asset management of information system. 
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3603211 การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2–2–5) 
Data communications and Computer Networks 
ภาพรวมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจากมาตรฐานแบบจำลอง OSI โมเดลและ
อินเทอร์เน็ต จากนั้นจึงกล่าวถึงแนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย ในระบบ LAN เช่น
กายภาพ การสลับเส้นทาง และการค้นหาเส้นทาง วิชานี้มีการฝึกปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
อุปกรณ์สลับเส้นทางและอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง เช่น บริดจิง สแปนนิงทรีโพรโทคอล การจัด
แอดเดรสไอพี การทำสับเน็ต และการกำหนดค่าการหาเส้นทางแบบคงที่และแบบพลวัต เทคโนโลยี
ก้อนเมฆ ระบบปฏิบัติการเสมือน 

Computer network overview starting with the OSI model standard, the model and the 
internet, and then discuss the concepts and elements of LAN networking such as 
physical, routing, and routing. This course provides practical exercises that cover 
switching and routing devices such as bridging, spanning tree protocols, IP addressing, 
net hacking, and routing, configure static and dynamic routing, as well as studying cloud 
technology and virtual operating system. 

3602112 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3 (2–2–5) 

 Digital Marketing Communication 

ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ หลักการใช้สี หลักการวางองค์ประกอบหลักการและความสำคัญของ
การสื่อสารการตลาดลักษณะเฉพาะของการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ
ดิจิทัล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสารตลาด
ดิ จิ ทั ล สื่ อ ป ฏิ สั ม พั น ธ์  (Interactive Media) สื่ อ สั งค มออน ไลน์  (Social Media)แ ล ะ
โทรศัพทเ์คลื่อนที(่Mobile Marketing) เทคนิคและวิธีการโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising)การ
สื่อสารการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine Marketing) และ สื่อดิจิทัล
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนและจัดทำงบประมาณการสื่อสารการตลาดดิจิทัลตลอดจนการ
ประเมินผลลัพธ์จาการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดดิจิทัล 
Art and design theory, principles of color, composition principles and importance of 
marketing communication, characteristics of digital marketing communication, digital 
communication technology, factors influencing digital marketing communication 
operations. Digital marketing communication tools, interactive media, social media, and 
mobile marketing. Techniques and methods for online advertising, internet search 
engine marketing communication, and other digital media, and other related digital 
media. Planning and budgeting, digital marketing communication, as well as evaluating 
results from the use of digital marketing communication tools. 
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3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3–0–6) 
 Electronic Commerce 

หลักการเบื้องต้นของระบบอินเตอร์เน็ต โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และ
หลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรปูแบบใหม่ ประเภทของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDI ระบบการรับ-จ่ายเงินบนอินเตอร์เน็ต ระบบความ
ปลอดภัย ปัญหาอุปสรรคของการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม 
รวมทั้งศึกษาระบบการจัดส่งสินค้า การขนส่งสินค้า การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่
เกีย่วข้อง และศึกษาเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 

Basic principles of the internet, the infrastructure of electronic trading systems and the 
principles of new business management, types of electronic trading systems, electronic 
data interchange or EDI, internet-based payment systems, security system, electronic 
trade problems, website development and establishment, domain name registration. 
Study the system of shipping, freight, electronic marketing, related laws, and future e-
commerce. 

3602220 การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (2–2–5) 

 Information Technology for Presentation 

ความสำคัญของการนำเสนอผลงานในเชิงธุรกิจ ในการนำเสนอเพ่ือง่ายต่อความเข้าใจและการ
ตัดสินใจ รูปแบบของการนำเสนอตามเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมในปัจจุบัน 

The importance of business presentations, giving simple presentations to support 
decision making, and the form of presentations based on current technology and 
equipment. 

3603111 การจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์  3 (2–2–5) 

 Digital logistic Management 

 หลักการและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ การใช้เทคโน โลยีสารสนเทศใน
อุตสาหกรรม โลจิสติกส์  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจโลจิสติกส์ การนำระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในการจัดการ โลจิสติกส์ทั้งด้านการให้บริการลูกค้า ระบบการจัดการเส้นทางขนส่ง 
ระบบบริหารและติดตามพิกัดยานพาหนะ ระบบการออกเอกสารขนส่ง และระบบการคำนวณ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ แนวคิดในการนำเอาระบบการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมของโลจิสติกส์ 

Principles and importance of logistics management, application of information 
technology in logistics industry, and impact of information technology on logistics  
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business. Digitalization in logistics management including customer service, 
transportation route management system, fleet management and tracking system, 
transportation document issuing system, and the system for calculating the cost of 
services. The concept of implementing internet-based communication systems and 
intranet in logistics activities. 

3603215 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 (2–2–5) 
 Computer Application for Business 

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในองค์กร การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
ด้านต่างๆ เช่น ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงานบุคคล ระบบการบริหาร
สนับสนุนการขาย การวางแผนโครงการ เป็นต้น  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล เป็นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  

Using computer programs in the organization, the application of computer 
software in various business areas such as inventory system, accounting 
system, human resource management system, sales support management 
system, and project planning, etc. Using computer programs of digital 
entrepreneurs as a tool to increase efficiency and productivity, as well as, 
studying related ethics. 

3603214 การพัฒนาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย 3 (2–2–5) 
 Application Development for Mobile Device 

คุณลักษณะและข้อจำกัดของการสื่อสารไร้สายเครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนการสื่อสารไร้สายส่วนติดต่อระบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์ การ
ใช้หน่วยความจำและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การ
เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจำลองเพ่ือทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคำนึงด้าน
ความมั่นคง การฝึกปฏิบัติ สร้างโปรแกรมประยุกต์ 

Wireless communication features and limitations, application development tools and 
languages, wireless communication program principles, application system interface, 
use of memory and storage, contacting with users, communication with external 
systems, linking with computer system, simulation for testing and editing on computer 
system, security considerations, practice: create applications. 
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3603212 ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence for Business 

ศึกษาแนวคิดและหลักการเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ บทบาทของปัญญาประดิษฐ์แบบประยุกต์ 
ในแวดวงธุรกิจ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบฐานความรู้ การตัดสินใจเพ่ือ
การบริหาร เทคโนโลยีเกี่ยวกบัการประมวลผลด้วยภาษาธรรมชาติ และหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 

Study the concepts and principles of artificial intelligence, the role of applied 
artificial intelligence in business, basic knowledge of expert system, knowledge-
based system, administrative decision-making, technology of natural language 
processing, and other topics that are relevant to the field. 

3601211 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3 (2–2–5) 
 Computer Software Usage Skill 

วิชานี้มุ่งสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายใน
สำนักงาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงาน ซอฟต์แวร์ด้านการสื่อสารในองค์กร และโปรแกรมอ่ืนๆ 
ที่นา่สนใจ รวมทั้งการเลือกใช้โปรแกรมใหเ้หมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

This course focuses on building understanding and developing skills in using office 
applications such as word processing programs, spreadsheet programs, database 
management programs, presentation programs, corporate communication software, and 
other interesting programs, as well as, choosing the right program for the job performed. 

3604210 การประมวลผลภาพสำหรับงานธุรกิจ 3 (2–2–5) 

 Image Processing for Business  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล ขั้นตอนวิธี ของการประมวลผลทีส่ามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การเรียกคืนคุณภาพของภาพการบีบอัดและ
การขยายกลับคืน การแบ่งตัดภาพ และ การบรรยายและการนำเสนอความหมายของภาพ  

Introduction to digital image processing, algorithms of processing that can be applied in 
business applications, image enhancement, image restoration, image compression and 
decompression, image segmentation, and image description and representation. 
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3603110 ระบบสารสนเทศการวางแผนทรพัยากรองค์กร 3 (2–2–5) 
 Enterprise Resource Planning Systems 

การวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสําหรับ
การวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร การปรับโครงสร้างสําหรับธุรกรรม การ เลือกใช้ระบบ
วางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร การออกแบบระบบวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร การ
ตัดสินใจในระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการ
วางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร การดูแลรักษาระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กร
ธุรกิจเชิงอัจฉริยะ และการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กรรูปแบบการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน 
ตัวอย่างแอปพลิเคชั่นของการจัดการทรัพยากรขององคก์ร 

Enterprise resource management planning, knowledge of technology and information 
system for enterprise resource management planning, transaction restructuring, 
selection of organizational resource management planning system, enterprise resource 
planning system design, decision making in the enterprise resource management 
planning system, development of information system for enterprise resource planning, 
system maintenance, enterprise resource management planning, business intelligence, 
and enterprise resource management planning, supply chain analysis model, and 
application examples for enterprise resource management. 

3602311 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2–2–5) 
 Data Structure and Algorithms 

โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ลิสต์ สแตก แถวคอย ต้นไม้ กราฟ เซ็ต และ ฮีฟ การเรียงลำดับ
ข้อมูลด้วยอัลกอริทึมแบบ บับเบิล การแทรก เชลล์ ฮีพ ควิก การค้นหาด้วยอัลกอริทึมแบบ
ตามลำดับ แบบไบนารี ใช้ตารางแฮช โครงสร้างต้นไม้และการดำเนินการกับข้อมูลใน
โครงสร้างต้นไม้ โครงสร้างกราฟและการดำเนินการกับข้อมูลในโครงสร้างกราฟ การ
ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาในธุรกิจภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียน
โปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาในงานธุรกิจ 
Different data structures, lists, stacks, rows, trees, graphs, and heap. Sorting 
data with bubble algorithms, cell insertion, heap, and quick. Searching with 
binary sequential algorithms, hash tables usage, tree structure and data 
operations in tree structure, graph structure and data operations in graph 
structure. Application of data structures to solve practical business problems. 
The use of programming languages to write applications, data structures and 
algorithms for solving business problems. 
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3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 1 (60) 
Preparation for Business Professional Experience and Co-operative 
Education 
วิชาทีต่้องเรียนมาก่อน : สอบได้รายวิชากลุ่มวิชาแกนและรายวิชาเฉพาะสาขารวม 
              ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัตงิาน จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานกับผู้ร่วมงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการเขียน
รายงาน และการนำเสนอโครงงาน 
Prerequisite Course:  Pass at least 15 credits from Core Courses and Major Courses  

Principles, concepts, and cooperative processes and professional experience, relevant 
regulations, basic knowledge and techniques in applying for a career, fundamental 
knowledge of work, occupational ethics, communication, human relations in work, 
workplace personality development, workplace quality management, report writing 
techniques and presenting the project. 

3604803 สหกิจศึกษา 1 3 (320) 
 Co-operative Education 1  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถาน
ประกอบการ โดยมีการทำงานเสมือนเป็นพนักงานในสถานประกอบการ โดยมีขอบข่ายเนื้อหาสาระ
ของการฝึกสหกิจศึกษา1 จะเป็นการจัดทำโครงการพัฒนา หรือแก้ปัญหาในสถานประกอบการ โดย
ประกอบไปด้วยการ การค้นหาหัวข้อปัญหา หรือโครงการ การดำเนินการแก้ไข หรือการพัฒนา
โครงการ ซึ่งอยู่ภายในการควบคมุดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้างาน 

Prerequisite Course:  Pass 3564801 Preparation for Business Professional      
                               Experience and Co-operative Education 
A co-operative education in the workplace in accordance with the cooperation between the 
institution and the establishment, which is required to work as employees in the workplace. 
Scope of content of cooperative Education Training 1 consists of developing projects or solving 
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3604804 สหกจิศึกษา 2 3 (320) 
 Co-operative Education 2  

วิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน : สอบได้วิชา 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
                                  สอบได้วิชา 3564803 สหกิจศึกษา 1 

 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันและสถาน
ประกอบการ ซึ่งมีเนื้อหาสาระของการฝึกสหกิจศึกษา ต่อจากวิชา การฝึกสหกิจศึกษา 1 โดยทำการ
จัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
หัวหน้าหรือพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลรับผิดขอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
Prerequisite Course:  Pass 3564801 Preparation for Business Professional      
                               Experience and Co-operative Education 
  Pass 3604803  Co-operative Education 1 

 The work of co-operative education in the workplace in accordance with the 
cooperation between the institution and the workplace, which contains the contents of 
the co-operative education training after the subjects of Co-operative Education 1 by 
conducting reports and presentations of performance, joint assessments between 
mentors and supervisors or mentors in the workplace responsible for student 
performance. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตร 



 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 

ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 
หลักสูตรปรบัปรุงสาขาวิชา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ 2559 และ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจ พ.ศ 2559  หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

ชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย : 
 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 

ชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย : 
 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล 

มีการปรับเปลี่ยนชื่อและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในทาง
ธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business Administration Program 

                    in Business Information Management 
 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ) 
 
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การจดัการสารสนเทศทางธุรกิจ) 
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration 
Program in Program in Business Information Management 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Information Management) 

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business Administration Program in 
Business Information Management for Digital 
Entrepreneurship 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล) 
ชื่ อย่ อ  (ไทย ) : บธ .บ . (การจัดการสารสน เทศทางธุ รกิ จ สำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล) 
ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration Program in 
Business Information Management for Digital Entrepreneurship 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Information Management for 

Digital Entrepreneurship) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลกัสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 

หลักสตูรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  
พ.ศ. 2559 

หลักสตูรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

โครงสร้างของหลกัสูตร  โครงสร้างของหลักสูตร  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรับปรุง
ตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.
2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี   เพ่ือให้ เหมาะสมกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และ สิ่งแวดล้อม และให้นักศึกษา
มี โอกาส เลื อกเรี ยน ในสิ่ งที่
เหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการมากขึน้ 
2. จัดรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ องมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ 
2552 
3. ลดจำนวนหน่วยกติรวม ตลอด
หลักสูตรลงโดยบูรณาการเนื้อหา
ทีม่ีความซ้ำซ้อน และเพ่ือให้ 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า          127 หน่วยกิต หนว่ยกติรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า          121 หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า              30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า              30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            12 หนว่ยกิต  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            12 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         3 หน่วยกติ  1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                         3 หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      3 หน่วยกิต       1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      3 หน่วยกิต      
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์      

12 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์      

12 หนว่ยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                91 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                85 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาแกน                  33 หน่วยกิต  2.1  กลุ่มวิชาแกน                  30 หน่วยกิต 
 2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หนว่ยกติ  2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต 

- กลุ่มประเด็นด้านองคก์ารและ
ระบบสารสนเทศ 

15 หน่วยกิต  2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   6 หนว่ยกิต 

- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์                  12 หน่วยกติ  2.4  กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ   7 หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง

ซอฟต์แวร์ 
9 หนว่ยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     6 หน่วยกติ 

- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานระบบ 6 หนว่ยกติ    
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หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  

พ.ศ. 2559 
หลกัสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

 2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก                                   9 หน่วยกิต    นักศึกษามีเวลาในการฝึกปฏิบัติ
ตามนโยบายการจัดการเรียนรู้
แ บ บ  Action Learning ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

 2.4  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ   7 หนว่ยกิต    
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     6 หน่วยกิต    
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
หลักสตูรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  

พ.ศ. 2559 
หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

1) กลุ่มวิชาแกน   ไมน่้อยกว่า  33 หน่วยกิต   1) กลุ่มวิชาแกน   ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต   1. ในกลุ่ มวิชาแกน มีการ
ปรับปรุงรายวิชาวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจ เป็นการวิจัยทางธุรกิจ 
2. ตัดรายวิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคม รายวิชาการวิเคราะห์
เชิงปริมาณทางธุรกิจ  และ
รายวิชาสถิติธุรกิจ 
3. เพ่ิมรายวิชาการจัดการ
การผลิตและการปฏิบัติการ 
และรายวิชาสถิติเพ่ือการวิจัย
ทางธุรกิจ  
4. ป รั บ ลด จำน วน ห น่ ว ย     
กิตในกลุ่มวิชาแกน จาก 33 
หน่วยกิต เป็น 30 หน่วยกิต 
 

   1.1) กลุ่มวิชาชีพ บังคับเรียน 27 หน่วยกติ  1.1) กลุ่มวิชาชีพ 24 หน่วยกิต  
3521102 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 3521102 การบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
3532202 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 3532202 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
3561101 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 3561101 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
3592100 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) 3592100 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) 
3563301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 3563302 การจัดการการผลิตและการปฏิบตัิการ 3(1-2-6) 
3564902 วิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6) 3564902 การวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
4112105 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 3563306 สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกจิ 3(1-2-6) 
3563401 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
3(3-0-6)    

 1.2) กลุ่มวิชาภาษา ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
จำนวน 6 หน่วยกิต   

 1.2) กลุ่มวิชาภาษา ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
จำนวน 6 หน่วยกิต   

     1.2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    1.2.1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    
1552303 การอ่านอังกฤษธุรกิจ 3(1-2-6) 1552303 การอ่านอังกฤษธุรกิจ 3(1-2-6) 
1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(1-2-6) 1552601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(1-2-6) 
1552602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(1-2-6) 1552602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(1-2-6) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
หลักสตูรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  

พ.ศ. 2559 
หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

1552603 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3(2-2-5) 1552603 ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด 3(2-2-5) 
1553703 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพใน

อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 1553703 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพใน

อุตสาหกรรม 
3(2-2-5) 

1554609 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 1554609 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรา้งหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 หลกัสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   42   หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  42    หน่วยกิต   1. ปรับปรุงชื่อรายวชิาใน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เพ่ือให้
สอดคล้องกบัสาขาวิชา โดย
ให้นักศกึษาได้เรียนรู้ทัง้
ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
ดิจิทลั  
2. ไม่มีการแบ่งกลุ่มย่อยของ
กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น 
 

  2.1) กลุ่มด้านองค์การและระบบสารสนเทศ      15    หน่วยกิต    
3601111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 3601111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
3602111 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 3602111 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
3604213 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 3603113 เทคโนโลยีความปลอดภัยในระบบดิจิทัล 3(2-2-5) 
3604111 โครงงานการจดัการสารสนเทศทางธุรกิจ 1  1(0-3-0) 3604111 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการดิจิทลั 1 
1(0-3-0) 

3604112 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 2 2(1-3-2) 3604112 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
สำหรับผู้ประกอบการดิจทิัล 2 

2(1-3-2) 

3604701 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 3604701 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

   3603210 การสร้างธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
  2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  12  หน่วยกิต 3602110 การจัดการตลาดดิจิทลั  
3601211 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  3603112 เทคโนโลยีการเงินดิจิทัล 3(2-2-5) 
3602211 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 3602211 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
3603211 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 3602321 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ในงาน

ธุรกิจ 
3(2-2-5) 

3602214 การจัดการธุรกจิอัจฉริยะ 3(2-2-5) 3602214 การจัดการข้อมูลอัจฉริยะเชิงธุรกิจ 3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสรา้งหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 หลกัสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

  2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์ 9    หน่วยกิต    
3601312 การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 3(2-2-5) 3601312 การเขยีนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 3603213 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ 3(2-2-5) 3603213 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ 3(2-2-5) 
3603214 การพัฒนาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย 3(2-2-5) 3604121 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
3(2-2-5) 

  2.4) กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 6 หน่วยกิต   
3602311 โครงสร้างและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)    
3603110 ระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากร

องค์กร 
3(2-2-5)    
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก 
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 

หลักสตูรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 

เหตุผล 

3) กลุ่มวิชาเอกเลือก  9    หน่วยกิต 3) กลุ่มวิชาเอกเลือก  6     หน่วยกิต 1. เปิดรายวิชาเรียนใหม่เพ่ือ
เป็นความต้องการของตลาด
ในปัจจุบัน  

3602213 การทำเหมืองข้อมูลในงานธุรกจิ 3(2–2–5) 3602213 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจ 

3(2-2-5) 

3602212 การประยุกต์และพัฒนาฐานข้อมูล 3(2-2-5) 3603216 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

3602121 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2–2–5) 3602121 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(2-2-5) 
3603216 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ 3(2–2–5) 3603211 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
3602112 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(2–2–5) 3602112 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 

3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
3602220 การนำเสนอดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2–2–5) 3602220 การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
3603324 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 3603111 การจัดการดิจิทลัโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
3603215 การประยุกตใ์ช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 3603215 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 

3603311 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 3603214 การพัฒนาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย 3(2-2-5) 
2123360  การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 3603212 ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 

3603323 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2–2–5) 3601211 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
3604210 การประมวลผลภาพสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 3604210 การประมวลผลภาพสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 3(2-2-5) 

3603111 การจัดการดิจิทัลโลจิสติกส ์ 3(2-2-5) 3603110 ระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากร
องค์กร 

3(2-2-5) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
หลักสตูรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

3604121 สัมมนาทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 

3(2–2–5) 3602311 โครงสรา้งข้อมูลและข้ันตอนวิธ ี 3 (2–2–5) 

3604122 สัมมนาทางวิทยาการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ 3(2–2–5)    
3604710 การศกึษาเฉพาะเรื่องทางการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางธุรกจิ 
3(2-2-5)  

 
 

3604711 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการจัดการ
ข้อมูลทางธุรกิจ 

3(2-2-5)  
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ที่มีการปรับปรุง 

หลกัสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
หลกัสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 หลกัสตูรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

3601111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Computer and Information System 

3601111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Computer and Information System 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

 3602111 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ             3(2-2-5) 
 System Analysis and Design 

 3602111 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ        3(2-2-5) 
 System Analysis and Design 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

3601312 การเขยีนโปรแกรมเบือ้งต้น 3(2-2-5) 
             Introduction to Programming 

3601312 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
             Introduction to Programming 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

33602211 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
             Database Design and Management 

3602211 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
             Database Design and Management 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

3604121   สัมมนาทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Seminar in Business Information Development  
 

3604121 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผูป้ระกอบการ
ดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Seminar in Business Information Management  
 for Digital Entrepreneurship 
 

ปรับเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทปัจจุบันมากขึ้น และปรับ
วิชาเลือก หลักสูตรสาขาวิชาการ
จั ดการสารสนเทศทางธุ รกิ จ 
พ.ศ.2559 เป็นวิชาบังคับหลักสูตร 
พ .ศ .2564 แ ล ะป รั บ เป ลี่ ย น
คำอธิ บายรายวิ ชาให้ มี ความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับปรัชญา
ของหลักสู ตร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ที่มีการปรับปรุง 

หลกัสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
หลกัสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 หลกัสตูรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

3604111 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 1 1(0-3-0) 
 Business Information Management Project 1 

3604111 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
ดิจิทลั 1 1(0-3-0)   1(0-3-0) 
 Business Information Management for Digital 
 Entrepreneurship 1 

ป รั บ เป ลี่ ย น ชื่ อ ให้ มี ค ว าม
ทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ
บริบทปัจจุบันมากขึ้น 

3604112 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 2 2(1-3-2) 
 Business Information Management Project 2 

3604112 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
ดิจิทัล 2 2(1-3-2) 
 Business Information Management for Digital 
 Entrepreneurship 2 

ป รั บ เป ลี่ ย น ชื่ อ ให้ มี ค ว าม
ทั น สมั ยและสอดคล้ อ งกั บ
บริบทปัจจุบันมากขึ้น 

3604701 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Laws and Ethics in Information Technology 

3604701 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Laws and Ethics in Information Technology 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

3603213 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ 3(2-2-5) 
             Website Programming 

3603213  การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ 3(2-2-5) 
 Website Development 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

 3603113 เทคโนโลยีความปลอดภัยในระบบดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Security Technology 

เพ่ิมเติมรายวิชานี้เพ่ือมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยี
ความปลอดภัยของระบบดิจิทัล
และสอดคล้องกับปรัชญาของ
หลั กสู ตร และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ที่มีการปรับปรุง 

หลกัสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
หลกัสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 หลกัสตูรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

3602321 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer graphic design 

3602321 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Computer graphic design in business 

ป รั บ เป ลี่ ย น ชื่ อ ให้ มี ค ว าม
ทั น ส มัยและสอดคล้ อ งกั บ
บริบทปัจจุบันมากขึน้ 

 3602110 การจัดการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Marketing Management 

เพ่ิมเติมรายวิชานี้ เพ่ือมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีทักษะการจัดการตลาด
แบบดิจิทั ลและสอดคล้ องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

 3603112 เทคโนโลยีการเงินดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Financial Technology 

เพ่ิมเติมรายวิชานี้ เพ่ือมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยี
การเงินดิจิทัล และสอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

 3603210 การสร้างธุรกิจดิจิทลั 3(2-2-5) 
 Digital Business Creation 

เพ่ิมเติมรายวิชานี้ เพ่ือมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีทักษะด้านการสร้าง
ธุรกิจดิจิ ทัลและสอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ที่มีการปรับปรุง 

หลกัสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
หลกัสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 หลกัสตูรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

3602214 การจดัการธุรกิจอัจฉริยะ  3(2–2–5)  3(2–2–5) 

 Business Intelligent Management 

3602214 การจัดการข้อมูลอัจฉริยะเชิงธุรกิจ  3(2–2–5)   

 Business Intelligent Management 

ป รั บ เป ลี่ ย น ชื่ อ ให้ มี ค ว าม
ทั น สมั ยและสอดคล้ อ งกั บ
บริบทปัจจุบันมากขึ้น 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 หลกัสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

3602213  การทำเหมืองข้อมูลในงานธุรกจิ 3(2-2-5) 
 Data Mining for Business   

3602213  การทำเหมืองและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Data Mining and Data analysis for Business  

ปรับเปลี่ยนชื่อให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับ
บริบทปัจจุบันมากข้ึน 

3603216 เทคโนโลยีมัลติมเีดียสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Multimedia Technology in Business 

3603216 เทคโนโลยีมลัติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Multimedia Technology in Business 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 
 

3602121  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(2-2-5) 
 Management Information System 

3602121  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(2-2-5) 
 Management Information System 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 
 

3603211  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 Data Communication and Computer Networks  

3603211 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 Data Communication and Computer Networks 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

3602112 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Marketing Communication  

3602112 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Digital Marketing Communication 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Commerce 

3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Commerce 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

3602220 การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Technology Information for Presentation 

3602220 การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Technology Information for Presentation 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

3603111  การจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
 Digital logistic Management 

3603111  การจัดการดิจิทัลโลจสิติกส์ 3(2-2-5) 
 Digital logistic Management 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือกที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2559 หลกัสูตรปรับปรุง สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธรุกิจสำหรับ

ผู้ประกอบการดิจิทัล พ.ศ. 2564 
เหตุผล 

3603215  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Computer Application for Business 

3603215  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Computer Application for Business 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 
 

3603214   การพัฒนาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย 3(2-2-5) 
               Application Development for Mobile Device 

3603214   การพัฒนาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย 3(2-2-5) 
               Application Development for Mobile Device 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

 3603212 ระบบปญัญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจทิัล 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence for Business 

เพ่ิมเติมรายวิชานี้เพ่ือมุ่งเน้น
ให้นักศึกษามีทักษะระบบ
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจ
ดิจิทั ล และสอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

3601211 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
             Computer Software Usage Skill 

3601211 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computer Software Usage Skill 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

3604210 การประมวลผลภาพสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Image Processing for Business 

3604210 การประมวลผลภาพสำหรับงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Image Processing for Business 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวิชา 

3602311 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3(2-2-5) 
 Data Structure and Algorithms 

3602311 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3(2-2-5) 
 Data Structure and Algorithms 

ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายวิชา
และคำอธิบายรายวชิา 
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหสัวิชา 

 
1. ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  

        Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจดัหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 

  3.1 ยึดสาระสำคัญ (Concept) ของคำอธิบายรายวิชา 
  3.2 ยึดฐานกำเนิดของรายวิชา 

4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
  เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นป ี
  เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา 
 
                      
   
           
                              
          
         
        

 
 

1 2
1 

3 4 5 6 7 1 2
1 

3 4 5 6 7 

ลักษณะเนื้อหา 
ลำดับวิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นป ี
หมวดวิชาและหมู่วิชา 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสตูร 

 
 



 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลำดับ

ที ่
ชือ่-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา

วิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

1 นายวิวิศณ์ สุขแสงอร่าม 
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์  
วุฒิการศึกษา : 
- ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2555) 
- บธ.ม.(การจัดการ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2545) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2540) 
 
 

1. หนังสือ/ตำรา/บทความวิชาการ 
            - 
2. ผลงานวิจัย 
 2.1 วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม. (2562). การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโครงการช่างหัวมัน 
ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรีด้วยเทคนิคทัวร์เสมือนจรงิ พ.ศ.2558. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครัง้ที่ 4 นานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 11-12 กุมภาพันธ์ 2562. 600-609. 
 2.2 วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม และคณะ. (2562). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สู่การจัดสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที่ 4 นานาชาติ ครั้งที ่1, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 11-12 
กุมภาพันธ์ 2562. 512-519. 
 2.3 วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม และคณะ. (2562). รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือ
หนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่6, ณ วิทยาลัยนครราชสีมา. 30 มีนาคม 
2562. 80-87. 
 2.4 Wiwit Suksangaram, Kritchana Wongrat, Sopaporn Kramsakun. (2019). Balanced 
Scorecard Quality Information Dashboards Model for competitive Business Advantage. 
Springer Nature Switzerland AG 2019 (AISC, volume 807), 159-168. (SCOPUS) 
 2.5 Wiwit Suksangaram, Waratta Hemtong, Sopaporn Kramsakun (2018). Pedicting 
learning organization factors that affect performance by datamining techniques. 
International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language 
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ลำดับ
ที ่

ชือ่-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

Processing (iSAI-NLP). IEEE Xplore : 18 April 2019. 1-4. (SCOPUS) 
 2.6 โสภาพร กล่ำสกุล และวิวิศณ์  สุขแสงอร่าม.(2563). การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่จากสิ่งเหลือใช้ของเกลือทะเล กลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีเพ่ือสร้างความสามารถทางการแข่งขันเชิง
พาณิชย์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 8(1) : 144-162 (TCI-2).  
3. ประสบการณ์การทำงาน 
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 พ.ศ. 2560 – ปัจจบุัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 พ.ศ. 2556-2560 รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 พ.ศ. 2540-2546 Chief of IT บริษทั ไทยยาซากิคอร์ปอเรชั่น จำกัด  
 พ.ศ. 2546-2549 System Consultant บริษทัโอเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด  
 พ.ศ. 2549-2553 Sale Executive บริษัทโอเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด  
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
  4.1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  4.2 การออกแบบและวิเคราะห์ระบบ 
  4.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 4.4 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ลำดบั
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

2 นายวรวุทธิ์  ยิ้มแย้ม 
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์  
วุฒิการศึกษา : 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(2562) 
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยรังสิต ( 5025 ) 
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( 4325 ) 
 

1. หนังสือ/ตำรา/บทความวิชาการ 
 -  

2. ผลงานวิจัย 
 2.1 Worawut yimyam, Mahasak Ketcham et al. (2019). Recognizing the Illegal 
Parking Patterns of Cars on the Road in Front of the Bus Stop Using the Support Vector 
Machine. 15th International Conference on Signal-Image Technology & Internet-Based 
Systems (SITIS) IEEE. 538-542. (SCOPUS)  
 2.2 Worawut yimyam and Mahasak Ketcham. (2019). The Development of an Alerting 
System for Spread of Brown planthoppers in Paddy Fields Using Unmanned Aerial Vehicle and 
Image Processing Technique. 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and 
Natural Language Processing (iSAI-NLP) IEEE. 1-6. (SCOPUS)  
 2.3 Worawut yimyam and Mahasak Ketcham. (2018). The Grading Multiple Choice 
Tests System via Mobile Phone using Image Processing Technique. International 
Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 260-269. (ISI) 
 2.4 Worawut yimyam and Mahasak Ketcham. (2018). Face detection criminals 
through CCTV cameras. The 14 th International Conference on Signal Image 
Technology & Internet Based Systems, 26 – 29 Nov. 2018, Spain. 351-357. (SCOPUS) 
 2.5. Thidarat Pinthong Worawut yimyam, Narumol Chumuang and Mahasak 
Ketcham. (2018). License Plate Tracking Based on Template Matching Technique. The 
18th International Symposium on Communications and Information Technologies 
(ISCIT 2018) Bangkok, Thailand. 299-303. (SCOPUS) 
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ลำดบั
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

 2.6 Worawut yimyam and Mahasak Ketcham. (2018). Video Surveillance System Using IP 
Camera for Target Person Detection. The 18th International Symposium on Communications 
and Information Technologies (ISCIT 2018), Bangkok Thailand. 176-179. (SCOPUS)  
 2.7 Thidarat pinthong, Worawut yimyam and Mahasak Ketcham. (2018). The Study 
Factors and Model Creation for Prediction Academic Achievement Using Suport Vector 
Machine. The 13th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural 
Language Processing (iSAI-NLP 2018), Chonburi Thailand. 1-3. 
 2.8 Worawut yimyam, and Mahasak Ketcham. (2017). The automated parking fee 
calculation using license plate recognition system. Digital Arts, Media and Technology 
(ICDAMT), International Conference on. IEEE, 325-329. (SCOPUS) 
3. ประสบการณ์การทำงาน 

3.1 การฝึกอบรม 
     - อบรม Upskill Python Programming สู่ Developer(Online) 2020 

(httpp://futureskill.co/ 
 - อบรม Machine Learning with Object Classification (Online) 2020 

(httpp://futureskill.co/) 
 - Computer Vision +Deep learning (2019) จัดโดย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 
-Workshop The Internet of Things Expert Course (2018) จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต 
3.2 การทำงาน 
 - พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 - พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกจิ คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
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ลำดบั
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

 - พ.ศ. 2555 - 2560 ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุร ี

 - พ.ศ. 2550 – 2555 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 - พ.ศ. 2543 - 2550 อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุร ี
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาทีเ่คยสอน 
  4.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
  4.2 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 4.3 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานเอกสารธุรกิจ 
 4.4 การใช้โปรแกรมสำเร็จรปู 
  4.5 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 
  4.6 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ 
 4.7 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 
  4.8. ทักษะการใช้ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์ 
 4.9 โครงงานพิเศษ 1  
 4.10 โครงงานพิเศษ 2 
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ลำดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา

วิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

3 นายอัตภาพ  มณเีติม 
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์       
วุฒิการศึกษา : 
- ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (2557) 
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยรังสิต (2550) 
- วท.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)  
สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี(2540) 
- ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2539) 
 
 

1. หนังสือ/ตำรา/บทความวิชาการ 
- 
2. ผลงานวิจัย 
 2.1 อัตภาพ มณีเติม, วัชรีย์ กิ่งทอง และนวรัตน์ ประทุมตา. (2563). การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ แหล่งเพาะปลูกพืชและไม้ผล เพ่ือการผลิตอาหารและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
เพชรบุรี. วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ ฉบับที่ Vol2 No1 (2020)  January 
– June  ISSN : 2586-8136 (Online), 1-18. (TCI-2) 
  2.2 อัตภาพ มณีเติม, นวรัตน์ ประทุมตา, ปติิพงษ์ นามวิบูลย์, วิวัฒน ์เพิ่มสุข, และชนานุช เงิน
ทอง. (2561). การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย รูปแบบเอ็กซ์ทีม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5, วันที่ 2-5 ธนัวาคม 
2561. 413-419. (RUNIRAC V) 
  2.3 อัตภาพ มณีเติม. (2560). ตัวแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับแหล่ง
เพาะปลูกพืชและไม้ผล อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวจิัยเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที ่7 สหวิทยาการ 
สู่ไทยแลนด์ 4.0, วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี. 423-430 
3. ประสบการณ์การทำงาน 

3.1 การทำงาน 
     พ.ศ. 2547- ปัจจบุัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
     พ.ศ. 2545-2546 อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  
     พ.ศ. 2543-2545 โปรแกรมเมอร์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

     พ.ศ. 2540-2542 เจ้าหน้าทีศู่นย์ภาษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  
3.2 การฝึกอบรม 
1) การเข้าร่วมการอบรมรอบที่ 1 โครงการ Super AI Engineer สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศ

ไทย กรุงเทพฯ 20 ก.ย.- 25 ต.ค. 2563 
2) หลักสูตรการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ตและ Mobile Web (Internet GIS Web 

Map Server and Mobile Web)  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน)  08-12 มิ.ย. 2558 
4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน 

 4.1 รายวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 4.2 รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 4.3 รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมเว็บ 
 4.4 รายวิชาการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 4.5 รายวิชาความมั่นคงระบบสารสนเทศ 
 4.6 รายวิชาเทคโนโลยีการนำเสนอ 
 4.7 รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานธุรกิจ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

4 นางวัชรีย์  กิ่งทอง 
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ 
วุฒิการศึกษา : 
- ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545)  
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี (2537)   
   

1. หนังสือ/ตำรา/บทความวิชาการ 
 1.1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 1.2 ระบบฐานข้อมูล 
 1.3 การประยุกต์และพัฒนาฐานข้อมูล 

2. ผลงานวิจัย 
 2.1 อัตภาพ มณีเติม, วัชรีย์ กิ่งทอง และนวรัตน์ ประทุมตา. (2563). การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ แหล่งเพาะปลูกพืชและไม้ผล เพื่อการผลิตอาหารและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัด
เพชรบุรี. วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต ์ฉบับที่ Vol2 No1 (2020)  January – 
June  ISSN : 2586-8136 (Online), 1-18. (TCI-2) 
3. ประสบการณ์การทำงาน 

3.1 การฝึกอบรม 
       - 
3.2 การทำงาน 

- อาจารยส์ถาบันราชภัฏสุรินทร์ 
- อาจารย์สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี 
- ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

4.  ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน 
 4.1 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 
 4.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 4.3 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
 4.4 การพัฒนาและประยุกต์ด้านฐานข้อมูล 
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ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา

วิชาเอก สถานศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

5 นางสาวธิดารัตน์  ปิ่นทอง 
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ 
วุฒกิารศึกษา : 
- ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2550) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (2544) 

1. หนังสือ/ตำรา/บทความวิชาการ 
 - 
2.  ผลงานวิจัย 
 2.1 กฤตชน  วงศ์รัตน์ และธิดารัตน์  ปิ่นทอง. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจกับผลการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร,ี 10(1) :  98–108. (TCI-2) 
 2.2 Worawut Yimyam, Thidarat Pinthong, Mahasak Ketcham. (2019). 
Development of control system for opening and closing electrical equipment with Thai 
voice command using by k-Nearest Neighbor Technical. The 15th International 
Conference on SIGNAL IMAGE TECHNOLOGY & INTERNET BASED SYSTEMS (SITIS2019). 
Italy, Publish IEEE. 557-563. (SCOPUS) 
 2.3 Thidarat Pinthong, Mahasak ketcham. (2019) The Development of Eyes 
Tracking System in Smartphone for Disabled Arm Person. The 14th International Joint 
Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2019). 
October 30 – November 1, 2019 Chiang Mai, Thailand.  
 2.4 Worawut Yimyam, Thidarat Pinthong, Narumol Chumuang, Mahasak Ketcham.  
(2018). Face Detection Criminals through CCTV Cameras.  14th International Conference 
on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems (SITIS), 26-29 Nov. 2018, Las 
Palmas de Gran Canaria, Spain. IEEE. 351-357. (SCOPUS) 
 2.5 Thidarat pinthong, Worawut yimyam and Mahasak Ketcham. (2018). The 
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ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

Study Factors and Model Creation for Prediction Academic Achievement Using Suport 
Vector Machine. The 13th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and 
Natural Language Processing (iSAI-NLP 2018), Chonburi Thailand. 1-3. 
 2.6 Thidarat Pinthong, Worawut Yimyam, Narumol Chumuang, Mahasak Ketcham.  
(2018). License Plate Tracking Based on Template Matching Technique.  18th 

International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT), 
26-29 Sept. 2018, Bangkok, Thailand. IEEE, 299-303. (SCOPUS) 
 2.7 Thidarat Pinthong, Worawut Yimyam.  (2017).  The Model of Teenager’s 
Internet Usage Behavior Analysis using Data Mining.  iSAI-NLP 2017 International Joint 
Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing, 27-29 August 
2017 Phetchaburi, Thailand. IEEE, 196-203. (SCOPUS) 
 2.8 Thidarat Pinthong, Mahasak Ketcham.  (2017).  Screening of Rice Berry Rice 
Specification with Image Processing Methods. International Conference On Digital Arts, 
Media and Technology. (ICDAMT 2017), 1 - 4 March 2017, Chiang Mai, Thailand. IEEE, 
126-131. (SCOPUS) 
3. ประสบการณ์การทำงาน 

3.1 การฝึกอบรม 
 - อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Program Rapidminer Studio  2015 
 - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศกึษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 ปี 2557 
 - หลักสูตร PHP&MySQL for Web E-Commerce 
3.2 การทำงาน 

 - พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาการจดัการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
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ลำดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา สาขา
วิชาเอก สถานศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 - พ.ศ. 2551 – 2560 อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 - พ.ศ. 2550 - 2551 อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยทองสุข  
 - พ.ศ. 2544 - 2545 อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั  
4.  ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน 
 4.1 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 
 4.2 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
 4.3 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 
 4.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 4.5 การประยุกตใ์ช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
 4.6 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 4.7 การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพ่ืองานทางธุรกิจ 
 4.8 การจัดการธุรกิจพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 4.9 โครงสร้างข้อมลูและขั้นตอนวิธ ี
 4.10 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 
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ภาคผนวก จ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิวพิากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ว่าด้วยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ซ  
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลกัสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้และทักษะด้านการ

จัดการสารสนเทศทางธุรกิจ  
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศ

ในงานทางธุรกจิ 
3) เพ่ื อผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี คุ ณ ธรรมและมี ความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการ

จัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้สารสนเทศใน

การจัดการข้อมูลในงานทางธุรกิจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ภาคธุรกิจในการสร้างความไดเ้ปรียบเชิงธุรกิจ 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตในการจัดการและพัฒนาธุรกิจ

ดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ  
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
(Course Learning Outcomes: CLOs) 



 

ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) กบัผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
(Course Learning Outcomes: CLOs) 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs 
จำนวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
    1) กลุ่มวิชาแกน : 1.1 กลุ่มวิชาชีพ 
3521102 การบัญชีการเงิน 3 (2-2-5) √ √   √ 
CLO1 ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีการเงินกับรายการค้าและเหตุการณ์ต่าง ๆ  
3522202 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) √ √   √ 
CLO1 เปรียบเทียบแหล่งเงินทนุต่าง ๆ ที่มีสำหรับองค์กร รวมถึงการจัดหาเงินทุนจาก
ธนาคาร เครื่องมือทางการตลาดหุ้นกู้ ตลาดหุ้นทุนและตลาดพันธบัตรรัฐบาล 

 

CLO2 วิเคราะห์ความต้องการด้านกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร 
CLO3 วิเคราะห์ฐานะการเงินในปัจจุบันและในอนาคตขององค์กรโดยใช้เทคนิคตา่ง ๆ 
ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะหแ์นวโน้ม และการวิเคราะห์กระแสเงินสด 
CLO4 ประยกุต์ใช้เทคนิคการจัดทำงบประมาณการลงทุนต่าง ๆ ในการประเมินการ
ตัดสินใจลงทุน 
3541101 หลักการตลาด 3 (3-0-6) √ √   √ 
CLO1 อธิบายถึงแนวคิดพ้ืนฐานและหน้าที่ทางการตลาด   
CLO2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาดและ
เลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
CLO3 ยกตวัอย่างกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (4 P’s)  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs 
จำนวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

3561101 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) √ √   √ 
CLO1 เข้าใจหลักการจัดการการบริหาร แนวคิด ทฤษฎีองค์การ การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การควบคุม และการจัดการในศตวรรษที่ 21 

 

3563302 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3 (1-2-6) √ √   √ 
CLO1 อธิบายหลักการของระบบการผลิตและการปฏิบัติการขององค์การ  
CLO2 วิเคราะห์กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
วางแผนกำลังการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดวางผัง การวางแผนการผลิต การ
วางแผนความต้องการวัสดุ การบริหารงานสินคา้คงคลัง การควบคุมการผลิตและระบบ
การบริหารคุณภาพ 
CLO3 ประยุกต์ใช้ระบบการผลิตและการปฏิบัติการเพื่องานด้านธุรกิจ 
3592103 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-6) √ √   √ 
CLO1 อธิบายหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและมหภาค รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมเพ่ือการประกอบธุรกิจ 

 

CLO2 วิเคราะห์อุปสงค ์อุปทานของสินค้าและตลาดต่าง ๆ พฤตกิรรมผู้บริโภคและ
ผู้ผลิต รายได้ประชาชาติ  
CLO3 ประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ บทบาทภาครัฐและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs 
จำนวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

3563306 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ 3 (1-2-6) √ √   √ 
CLO1 อธิบายกระบวนการทำวิจัยธุรกิจ การกำหนดประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

CLO2 ประยุกต์ใช้สถิตเิบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติเชิงอนุมานเพ่ือการ
ทดสอบสมมติฐาน 
CLO3 ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการ
แปลผลการวิจัย 
CLO4 การสืบค้นฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อใช้ในการออกแบบงานวิจัย 
3564902 การวิจัยทางธุรกิจ 3 (2-2-5) √ √   √ 
CLO1 อธิบายและเขียนโครงร่างการวิจยัตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ  
CLO2 สร้างสรรค์งานวิจัยทางธุรกิจตามข้ันตอนโดยกำหนดวัตถุประสงค์และ
ตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และ
สรุปผลการวิจัย  
CLO3 สื่อสารผลงานวิจัยสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    กลุ่มภาษา : กลุ่มภาษาอังกฤษ 
3502101 การอ่านอังกฤษธุรกิจ 3 (1-2-6) √    √ 
CLO1 อ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ   
CLO2 สรุปและย่อความเนื้อหาบทอ่านภาษาอังกฤษ  
CLO3 สนทนาภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่ค้นคว้า 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs 
จำนวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

0213502  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 (1-2-6) √ √   √ 
CLO1 เขยีนและอ่านเอกสารประจำวันทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ   
CLO2 แสดงการสนทนาประจำวันทางธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

3210503  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3 (1-2-6) √ √   √ 
CLO1 เขียนอีเมล์ตอบโต้ทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ  
CLO2 แสดงการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การพูดในที่ประชุม และการพูดนำเสนอสินค้า
หรือบริการเปน็ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ที่กำหนด 

4103502  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 3 (2-1-6) √ √   √ 
CLO1 อ่านและเขียน เกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวนภาษาท่ีใช้ในการตลาด   
CLO2 ฟังและสนทนาภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด 
ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารการตลาด 
3502105 ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพในอุตสาหกรรม 3 (2-1-6) √ √   √ 
CLO1 อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในสาขาที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารและการจัดการงานใน
สำนักงาน การขนส่ง การเงิน การผลิตสินค้า คลังสินค้า การจัดซื้อ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ้ง  

 

CLO2 ฟังและแสดงการสนทนางานบริการในธุรกิจอุตสาหกรรม 
3502106 ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (2-1-6) √ √   √ 
CLO1 เข้าใจบริบทคำศัพท์เฉพาะที่เก่ียวข้องกับการค้าและการส่งมอบส่งสินค้าระหว่างผู้
ซ้ือกับผู้ขายไปยังต่างประเทศ 

 

CLO2 สามารถสื่อสารสนทนา เจรจาตกลงเงือ่นไขการส่งมอบสินค้ากับลูกคา้ชาวต่างชาติได้   
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs 
จำนวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน 
3601111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3 (2-2-5)   √ √ √ 
CLO1 เข้าใจความเป็นมา ประเภท องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้  
CLO2 อธิบายลักษณะโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ได้ 
3602111 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (2-2-5)   √ √ √ 
CLO1 เช้าใจแนวคิดของระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์กรธุรกจิ  

CLO2 เขา้ใจระเบียบวิธีการ เครือ่งมือในการวิเคราะห์ระบบ 

CLO3 สามารถกำหนดปัญหา วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน การวิเคราะห์ความคุ้มค่าใน
การลงทุน การออกแบบข้อมูลนำเข้า การออกแบบการแสดงผลลัพธ์ของระบบ การออกแบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบกระบวนการประมวลผลระบบ และการจัดทำเอกสารคู่มือระบบได ้
3601312 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3 (2-2-5)   √  √ 
CLO1 เข้าใจ วิธีการ ขั้นตอน หลักการ โครงสร้าง การเขยีนโปรแกรม  

CLO2 สามารถอธิบาย รูปแบบหลักการต่าง ๆ ของการเขียนโปรแกรม 

CLO3 สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมได้ด้วยตนเอง 

3602211 การออกแบบและการจัดการฐานขอ้มูล 3 (2-2-5)   √ √ √ 
CLO1 เข้าใจแนวคิดเกีย่วกบัการจัดการฐานข้อมูล  
CLO2 สามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs 
จำนวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสตูร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

3604121 สัมมนาทางการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรบัผู้ประกอบการดิจิทัล 3 (2-2-5)   √ √ √ 
CLO1 เข้าใจวิธีการจัดสัมมนาทางการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล  
CLO2 สามารถเลือกหัวข้อที่น่าสนใจในด้านการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ นอกเหนือจาก
รายวิชาที่เรียนมาแล้วซึ่งหัวข้อเรื่องจะกำหนดขึ้นตามความเหมาะสม 
3604111 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 1  1 (0-3-0)    √ √ 
CLO1 สามารถวิเคราะห์ระบบงานด้านข้อมูลทางการตลาด  
CLO2 สามารถปัญหาทางธุรกิจต่างๆ ได้  
CLO3 สามารถกำหนดโครงงานในการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
3604112 โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล 2 2 (1-3-2)    √ √ 
CLO1 พัฒนาเครื่องมือสำหรับงานด้านการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจสำหรับ
ผู้ประกอบการดิจิทัล 

 

CLO2 สามารถสร้างเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการดจิิทัลได้  
3604701 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)  √ √ √ √ 
CLO1 เข้าใจปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายสินทรัพย์ทางปัญญา ได้  
CLO2 สามารถอธิบายกฎหมายที่เกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
3603213 การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์ 3 (2-2-5)   √ √ √ 
CLO1 เข้าใจหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทำหน้าเว็บ และ
การเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บพื้นฐานด้วย ภาษามาตรฐานของเว็บได้ 

 

CLO2 สามารถออกเว็บไซต์ได้ตามหลักการและทฤษฎีอย่างถกูต้อง 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs 
จำนวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

3603113 เทคโนโลยีความปลอดภัยในระบบดิจิทลั 3 (2-2-5)  √ √ √  
CLO1 เขา้ใจความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีความม่ันคงและความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์ 

 

CLO2 เขา้ใจรูปแบบข้องการป้องกันและเทคโนโลยี เครื่องมือทีน่ำมาใช้ในการป้องกัน
ข้อมูล  
3602321 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ในงานธรุกิจ 3 (2-2-5)   √   
CLO1 เข้าใจแนวคิดทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิก ระบบสี และ
คุณสมบัติด้านต่างๆ ของภาพกราฟิก 

 

CLO2 สามารถออกแบบกราฟิกได้  
3602110 การจัดการตลาดดิจิทัล 3 (2-2-5)  √ √ √ √ 
CLO1 สามารถเข้าใจหลักการจดัการตลาดดิจิทัล ในเรื่อง กลยทุธ์การตลาดดิจิทัล ภาพรวมและ
คุณคา่ของการตลาดดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับลูกคา้ 

 

CLO2 สามารถวางแผนการตลาดสำหรับกจิกรรมดิจิทลัได้ 
3603112 เทคโนโลยีการเงิน 3 (2-2-5)  √ √ √ √ 
CLO1 เข้าใจรูปแบบระบบบริการเงนิ เทคโนโลยีด้านการเงิน  
CLO2 เช้าใจหลักการเข้ารหัสข้อมูลและการตรวจสอบความมีตัวตนและความถูกต้อง
ของข้อมูลด้านการเงนิได้  
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รหสัวิชา/ชื่อวิชา/CLOs 
จำนวน
หน่วยกติ 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

3603210 การสร้างธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-5)  √ √ √  
CLO1 เข้าใจ หลักการความรู้การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล การจัดหาสินค้าในรูปแบบ
ดิจิทัล 

 

CLO2 สามารถวิเคราะห์สถานการของธุรกิจดิจิทัลและวางแผนธุรกิจดิจิทัล  
CLO3 สามารถจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการดิจทิัลได ้  
3602214 การจัดการข้อมูลอัจฉริยะเชิงธุรกิจ 3 (2-2-5)   √ √  
CLO1 เข้าใจลักษณะของธุรกิจอัจฉริยะ ข้อมูลขนาดใหญ่ รูปแบบการทำงานของธุรกจิ
อัจฉริยะ 

 

CLO2 สามารถอธิบายลักษณะการนำข้อมูลที่สามารถมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการ
จัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 
CLO3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลายมิติ  
CLO4 สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานในแบบต่างๆ ได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs 
จำนวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

3) กลุ่มวิชาเลือก 
3602213 การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 3 (2-2-5)   √ √  
CLO1 เข้าใจการทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น ลักษณะของเหมืองข้อมูล  

CLO2 สามารถเตรียมขอ้มูลสำหรับทำเหมืองข้อมูลในแบบต่าง ๆ  

CLO3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวโน้มของข้อมูลอนาคตได้ 
3603216 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ 3 (2-2-5)   √ √  
CLO1 เข้าใจแนวคิดของมัลติมีเดียในแบบต่าง ๆ   
CLO2 สามารถออกแบบสื่อมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจได ้ 
3602121 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6)   √ √  
CLO1 เขา้ใจและอธิบายได้เกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ ประเภทของสารสนเทศแบบต่าง ๆ   
CLO2 เข้าใจและอธิบายได้กับระบบสารสนเทศที่นำมาใช้กับธุรกิจแบบต่าง ๆ  
3603211 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)   √ √  
CLO1 เข้าใจหลักการของสื่อสารขอ้มูล ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

CLO2 เขา้ใจหลักแนวคิดและองค์ประกอบของระบบเครือข่าย ในระบบ LAN 

CLO3 สามารภออกแบบและติดต้ังระบบพ้ืนฐานของเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs 
จำนวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลกัสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

3602112 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล 3 (2-2-5)   √ √  
CLO1 เข้าใจหลักทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ หลักการใช้สี หลักการวางองค์ประกอบ
หลักการและความสำคัญของการสื่อสารการตลาดลักษณะเฉพาะของการสื่อสารการตลาดดิจิทลั 

 

CLO2 สามารถประยุกต์ใช้บริการของอินเทอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมอืการสื่อสารตลาดดิจิทัลได้ 
3602122 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6)  √ √ √  
CLO1 เข้าใจและอธิบายได้เกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานของอินเทอร์เน็ต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
รูปแบบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบการชำระเงิน
แบบต่าง ๆ  และระบบความปลอดภัยที่นำมาใช้การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

CLO2 สามารถวิเคราะห์และวางแผนการทำธุรกจิออนไลน์ได้ 
3602220 การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)   √ √  
CLO1 เข้าใจความสำคญัของการนำเสนอผลงานในเชิงธุรกิจ  

CLO2 สามารถใช้เครื่องมือในการนำเสนองานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3603111 การจัดการดิจิทัลโลจิสติกส์ 3 (2-2-5)   √ √  
CLO1 เขา้ใจและอธิบาย  หลักการและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรม   โลจิสติกส์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อธุรกิจโลจิสติกส์ การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการจัดการ 

 

3603215 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3 (2-2-5)   √   
CLO1 สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับงานในธุรกิจ  
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs 
จำนวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

3603214 การพัฒนาโปรแกรมบนสื่อไร้สาย 3 (2-2-5)   √  √ 
CLO1 เขา้ใจหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์แบบไร้สายประเภท

ต่าง ๆ  

 

CLO2 สามารถพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อไร้สายได้  

3603212 ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-5)   √ √ √ 
CLO1 เข้าใจและอธิบายได้เกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์   บทบาทของ

ปัญญาประดิษฐ์แบบประยุกต ์  

 

CLO2 เข้าใจบทบาทของปัญญาประดิษฐ์แบบประยุกต์ในแวดวงธุรกิจ  

CLO3 สามารถพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์แบบพื้นฐานได้เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบ
ฐานความรู้ 
3604210 การประมวลผลภาพสำหรับงานธุรกิจ 3 (2-2-5)   √ √  
CLO1 เข้าใจแลหลักการเบื้องต้นเกีย่วกับการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัล  

CLO2 เข้าใจขั้นตอนวิธีการประมวลผลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ 

CLO3 สามารถใช้เครื่องมือประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลได้ 
3601211 ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)   √ √  
CLO1 สร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้แพร่หลายใน
สำนักงานได้ 
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs 
จำนวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

3603110  ระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3 (2-2-5)  √ √ √  
CLO1 เช้าใจหลักการเบื้องต้นในการนำระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร  

CLO2 เข้าใจและสามารถอธิบายได้เกี่ยวกับประเภทของระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากร

องค์กร 

CLO3 สามารถวิเคราะห์รักษาระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กรธุรกิจเชิง

อัจฉริยะและการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กรรูปแบบการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานได้ 

3602311  โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี  3 (2-2-5)  √ √ √  

CLO1 เข้าใจหลักการโครงสร้างข้อมูล ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น ตัวแปรชุด 

สามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 

 

CLO2 เข้าใจและสามารถอธิบายได้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลภายในโครงสร้าง Array, Stack, 

Queue และ Linked-list สามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 

CLO3 ประยุกต์ใช้โครงสร้างต่าง ๆ  พัฒนาโครงงานย่อย ด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วย

ในแก้ปัญหาทางธุรกิจ 

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องที่รายวิชามีความสัมพันธ์กับ PLOs 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงความตอ้งการจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 

 



 

 
 

ลำดับ
ที ่

Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจำเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ภายในป ี2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรค์
องค์ความรูด้้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีทศันคติที่ดี มีคุณธรรมนํา
ความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อทอ้งถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตโดยคํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
2. เสรมิสร้างความเขม้แข็งของวิชาชีพคร ูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
3. วิจัยสรา้งองค์ความรู้และนวัตกรรม มุง่เน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จรงิเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
4. น้อมนําแนวพระราชดําริเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เว็บไซต์ กองแผนงาน 
https://www.pbru.ac.th/pbru/ 

2 ปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล สำนักส่ งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
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ลำดับ
ที ่

Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจำเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะ 

วิสัยทัศน์คณะวทิยาการจัดการ 
“สถาบันผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีและนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่อาเซียน” 
 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่ คุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล 
2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน ชุมชนและองค์การในท้องถิน่ 
3. การให้บริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและองค์การในท้องถิน่ 
4. การส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
และท้องถิ่น อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. การพฒันาระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ 

4 มาตรฐานสากล TQF 5 – 6 
ด้าน /มคอ. 1 (ถา้มี) 

. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืน ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อืน่ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 
1.2 มีความพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกัน 
1.3 มีความเคารพต่อกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
1.4 มีจิตสำนึกและมีมโนธรรมที่แยกแยะความถูกต้อง ความดี และความชั่ว 
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับตา่งๆ ขององค์กรและสังคม 

มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
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ลำดับ
ที ่

Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจำเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

  1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์รและสังคม 
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ด้านความรู้ 
2.1  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่  
     ศึกษา  
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์  รวมทั้ง  
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ  ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด   
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทัง้การ
นำไป ประยุกต์ 
2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ 
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซ์อฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  
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ลำดับ
ที ่

Stakeholders/Input 
รายละเอยีดความต้องการจำเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

  

3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม  
3.5 สามารถใช้ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษบูรณาการกับศาสตร์อ่ืนเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ทำงานให้เกิดประสิทธิผล 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ  
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรอืในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิตปิระยุกตต่์อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์
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ลำดับ
ที ่

Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจำเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

  
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการ นำเสนออย่างเหมาะสม  
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 

5 ข้อกำหนดสภาวิชาชีพ (ถา้มี) -ไม่มี-  
6 แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ข้อมูลทีส่อดคล้องกับหลักสูตรมีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
การใหค้วามสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแตก่ลุ่ม
เด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจดี ที่ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต 
เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุข
ภาวะที่ดีมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมส่วนร่วม มีทักษะความรู้และ
สามารถปรบัตัวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวทีร่วดเรว็บนพื้นฐานของการมีสถาบัน
ทางสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ใหม้ีคุณภาพสูง และเป็นทุนทางสังคม
สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
การพฒันาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากข้ึน 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพฒันาและการยกระดับคุณภาพของกำลังคน และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการขยายเศรษฐกจิและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพ
ของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัล
และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

วิเคราะห์และสังเคราะห์จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) 
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ลำดับ
ที ่

Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจำเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 
 วิธีการได้ข้อมูล 

7 แผนการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 - 2579 

ข้อมูลทีส่อดคล้องกับหลักสูตร มุ่งเน้นทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 : ความ
ต้องการกำลังคนยุค 4.0 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัย และการสร้างสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ 
    3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที ่21 มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนทีม่ีคุณลักษณะและทักษะการ
เรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
    3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศกึษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
    3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพ่ิมขึ้น และสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพ่ิมขึน้ เป็นต้น  
    3.4 แหล่งเรียนรู้  สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ มีตัวชี้วัดที่
สำคัญ เช่น สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชน
เพ่ิมขึน้ เป็นต้น  

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
http://backoffice.onec.go.th/u
ploaded/Outstand/2017-
EdPlan60-79.pdf 
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    3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมนิผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่
สำคัญ เช่น มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และ
สมรรถนะของ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา เป็นต้น 
    3.6 ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569) จำแนกตามสาขาวิชา 
ขนาด สถานศึกษา  
    3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและ
ประเภท การศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ีเร่ือง มาตรฐาน
การศึกษา 

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมา
อาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม ความเพียรและยดึมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่  21 และความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี เรื่องมาตรฐานการศึกษา 
เมื่อวันที่ 7 ธนัวาคม 2561 
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  3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ ยึดมั่น
ในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย มีความเป็นพลเมืองโลก 

 

9 ทักษะในศตวรรษที ่21 1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั้งในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ ใส่ในนวัตกรรมมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหา เป็นสื่อสาร และเต็มใจร่วมมือ 
2.ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ตั้งแต่การติดตามข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคดิค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 
3.ทกัษะชีวิตและอาชีพ โดยเฉพาะในเรื่องการริเริ่มทำสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง และรู้จัก
เข้าสังคม 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 

10 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1. บุคคลที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว องค์กรและชุมชน 

2. เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3. เป็นผู้รอบรู้และเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆในสังคม 
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
5. มีจิตสาธารณะ สนใจเข้าร่วม และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายใน

สังคม 
6.  สามารถนำความรู้มาปรับใช้อย่างสอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสมก่อเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์จากนิยาม
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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11 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 9 ข้อ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
3. คิดเป็นทำเป็น 
4. มีความรับผิดชอบ 
มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

เว็ บ ไซต์ มห าวิ ท ย าลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรี 

12 อัตลักษณ์นักศกึษาของ
มหาวิทยาลัย 

“ซือ่สัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” เว็ บ ไซ ต์ มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพชรบุรี 

13 ความต้องการจำเป็นของ
นายจา้ง 

จากแบบสอบนายจ้าง และศิษย์ปัจจุบัน พบว่า คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา ที่ต้องการจากบัณฑิตในลำดับแรก คือ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ต้องการให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบความเอาใจใส่ต่องาน

ในหน้าทีท่ีร่บัตนเองรับผิดชอบ 
2. ด้านทักษะทางปัญญา ต้องการให้บัณฑิตมีการทำงานอย่างมีระบบ 
3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ต้องให้ให้บัณฑิตมีความรับ

ผิดขอบ รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้าน 
4. ด้านความรู้ ต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ด้านวิชาชีพ โดยเน้นในด้านของการฝึกสหกิจ

เป็นหลัก เพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ มากขึ้น และรองลงมา ได้แก่ วิชาการบริหาร 
ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศจนเป็น ผู้ประกอบการดิจิทัล 

ผลการสำรวจพบว่าผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้ความสำคัญต่อประเด็นต่างๆ
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการ
จัดการสารสนเทศทางธุรกิจและผู้
ประการดิจิทัล ดังนี้  
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 96.5 
ความตรงต่อเวลา ร้อยละ 96.5 
ความมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ รอ้ยละ 96.6  

14 ความต้องการจำเป็นของศิษย์
เก่า 
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15 ความตอ้งการจำเป็นของศิษย์
ปัจจุบัน 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการ
บัณฑิตที่มีความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้หมาะสม
กับสถานะการณ์และทันต่อเหตุการณ์ 

2. ด้านความรู้ ได้แก ่ความสนใจใน
การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ร้อย
ละ 87.4 มีความรู้ด้านการ 
บริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 
85.9 มีความรู้ เกี่ ยวกับหลักการ
ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญด้าน
การจัดการสารสน เทศทางธุรกิจ
สำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล ร้อยละ 
83.7มีความรู้ และความชำนาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 
8 4 .0   มี ค ว าม ส าม ารถ พั ฒ น า
ซอฟต์แวร์  ร้อยละ 85.5 และมี
ความสามารถบู รณาการศาสตร์
ความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศกับ
ความรู้ในศาสตร์บริหารธุรกิจ และ
อ่ื น  ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ  จ น เกิ ด เป็ น
ผู้ประกอบการดิจิทัล ร้อยละ 82.5  
3. ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ 
ความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้ร้อยละ 
90.4 ความสามารถในการวิเคราะห์ 
ร้อยละ 82.7 
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ความสามารถในการแก้ไขปัญหาร้อย
ละ 82.2 และความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และอย่างมี
ระบบ ร้อยละ 82.2  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ 
ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
รอ้ยละ 90.4 การปรับตัวให้เขา้กับ
การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 89.1 
ความสามารถในด้านการสื่อสาร ร้อย
ละ 89.5 และ การรับผิดชอบในงาน 
ร้อยละ 90.5 
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 90.5 
ความสามารถในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ (การเขียน การพูด 
การนำเสนอ) ร้อยละ 89.2 และ 
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ความสามารถวิเคราะห์และคิด
คำนวณเชิงตัวเลข ร้อยละ 85.2 

16 ความต้องการจำเป็นของ
อาจารย์ 

ต้องการพัฒนานักศึกษาในด้านดังต่อไปนี้ 
1. ตระหนักในการปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรม ความมีวินัย มุ่งม่ัน และปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
2. มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ 
ด้านการเป็นผู้ประกอบการดจิิทัล และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดรวมทัง้การพัฒนาธุรกิจ
ของตนเองได้ 
3. ความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยนำทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ได้ 
4. มีความรู้ในการนำเอาความรู้ด้านการจัดการสารสนเทศบูรณาการศาสตร์ด้าน
บริหารธุรกิจจนเกิดเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 
5. มีความรู้และสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบสารสนเทศด้วยวิทยาการข้อมูล
สมัยใหม่ 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหวา่ง PLOs  
กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 

 



 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง PLOs  
กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 

 

ลำดับ
ที ่

รายละเอียดความต้องการจำเป็น 
Stakeholders’ needs/ Input  

/ Requirements 

ระดบัการเรียนรู้ 
Level of Learning 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่สอดคล้อง 
Corresponding PLOs 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม: ต้องการบัณฑิตที่ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และสังคม และตระหนักถึงความจำเป็นของการ
จัดการสารสนเทศที่สร้างความได้เปรียบต่อธุรกิจ
อย่ า ง เป็ น ธ ร รม  แล ะต ระห นั ก ถึ งก าร เป็ น
ผู้ประกอบการดิจิทัลอย่างเป็นธรรมและจริยธรรม 

ปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่เป็นธรรมและมี
จริยธรรม ทั้งในด้านของข้อมูลทางธุรกิจ ที่ต้องมีการจัดการ
สารสนเทศที่สร้างความได้เปรียบทางแข่งขันทางธุรกิจที่เป็น
ธรรมและมีจรยิธรรมต่อทุกฝ่าย   

PLO1,PLO2,PLO3 

2 ด้านความรู้:ต้องการบัณฑิตที่ มีความรู้ด้านการ
บริหารทางธุรกิจนำมาประยุกต์ใช้ ในด้านของ
สารสนเทศ ด้านการจัดการสารสนเทศ รวมทั้งการ
เสริมสร้างความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 

ฝึกทักษะด้านการบริหาร การจัดการ การบัญชี  รวมทั้งด้านของ
สารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ เช่น การจัดการข้อมูลอัจฉริยะเชิง
ธุรกิจ การทำเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การสร้าง
ธุรกิจดิจิทัล การจัดการตลาดดิจิทัล เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการดิจิทัล 

PLO2, PLO3,PLO5 

3 ด้านทักษะทางปัญญา: คิด วิเคราะห์และอธิบาย
ประเด็นปัญหาทางธุรกิจ และความสำคัญการ
จัดการสารสนเทศ 

การฝึกทักษะด้านคิด วิเคราะห์ ปัญหาของธุรกิจ ความสำคัญของ
ข้อมูลต่อองค์กร เพ่ือนำมาจัดการสารสนเทศในการสร้างความ
ได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งฝึกทักษะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการสารสนเทศ บูรณาการศาสตร์กับบริหาร เพ่ือสร้าง นวัตกรรม 
หรือ เป็นผู้ประกอบการดิจิทัล  

PLO2, PLO4, PLO5 
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียดความต้องการจำเป็น 
Stakeholders’ needs/ Input  

/ Requirements 

ระดบัการเรียนรู้ 
Level of Learning 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่สอดคล้อง 
Corresponding PLOs 

4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ: ต้องการบัณฑิตที่กล้าและแสดงความ
คิ ด เห็ น  แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ใน ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ า น
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สำคัญต่อธุรกิจ เช่น การฝึกการอ่าน 
การฟัง การเขียน เพ่ือเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร รวมทั้งฝึก
ทักษะด้านการนำเสนองานต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านการ
บริหารและด้านการจัดการสารสนเทศ การทำงานเป็นทีม โดย
แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบทางวิชาชีพจากการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
การทำงานร่วมกับบุคคลในองค์กรทีฝ่ึกสหกิจศึกษา  

PLO4, PLO5 

5. ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : ต้องการบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการเลื อก ใช้ เครื่ องมื อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับสถานการณ์
และทันต่อเหตกุารณ ์

ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการ
สารสนเทศ การสร้างโครงงานทางวิชาชีพเชิงบูรณาการ การ
พัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการทางดิจิทัล  

PLO4, PLO5 

 
หมายเหตุ :    1. แต่ละ PLO อาจตอบความต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หลายกลุ่ม 

2. ความต้องการจำเป็นของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียแต่ละกลุ่ม อาจนำไปจัดทำเป็น PLOs ได้หลาย PLOs ตามความเหมาะสม  
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