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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

0700
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจทิ ัล
Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

:
:
:
:

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจทิ ัล)
บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Digital Business)
B.B.A. (Digital Business)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจทิ ัล) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม วาระพิเศษ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ ค ุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที ่ม ี ค ุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1
8.2
8.3
8.4

นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
นักวิเคราะห์ขอ้ มูล (Data Analyst)
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (Developer)
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8.5 พนักงานสนับสนุนระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ (IT Support)
8.6 ผูป้ ระกอบการธุรกิจส่วนตัว (Personal Business)
8.7 นักวางแผนธุรกิจดิจทิ ัล (Digital Strategic Planner)
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
35013006xxxxx

ตำแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1

นางสาวกฤติกา กันทวงค์

2

นางสาวนภา ราชตา

15799000xxxxx

อาจารย์

3

นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่

15199003xxxxx

อาจารย์

4

นายภาณุ พรหมมาลี

31014013xxxxx

อาจารย์

5

นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร

36701003xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
บธ.บ.
MISP
บธ.บ.
Ph.D.
M.B.A.
บช.บ.
วท.ม.
บธ.บ.

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถิติ
มหาวิทยาลัยพายัพ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Southern Queensland
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา
Information Systems Management
Walden University
Finance
Western International University
บัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถิตปิ ระยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชา

ปี
2561
2546
2538
2562
2552
2548
2561
2555
2554
2540
2531
2555
2547

4

5
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนและขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะปรับเปลี่ยนประเทศสู่รูปแบบใหม่เพื่อการพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจดิ จิทัล
อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่า
สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังประสบอุปสรรคในการพัฒนาขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัล โดยจากมุมมองและเสียงสะท้อนของหน่วยงานภาครัฐ สามารถจำแนกปัญหา
หลักของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ได้ 5 ประการ ได้แก่ 1) แนวทางการพัฒนาภาครัฐของ
ไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลของทุกหน่วยงาน 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ “ต่างคนต่างทำ” 3)
งบประมาณที่ไ ด้รับ ไม่ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 4) ปัญหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม และ 5) กฎหมายรองรับการดำเนินงานอิเล็กทรอนิกส์
จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัลที่มคี วาม
ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางในการพัฒนาประเทศในทุกระดับให้สอดคล้องกัน มีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์
กรอบการพัฒนา และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถของประเทศ
ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป
จากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือ
สนับสนุนกระบวนการดำเนินงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน การ
เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ช่วยเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร และสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับองค์กรทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศเป็ น ส่ ว นประกอบสำคั ญ ต่ อ ความสำเร็ จ ของธุ ร กิ จ และองค์ ก รในยุ ค ปั จ จุ บ ั น ซึ ่ ง กา ร
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจาก
ระบบเศรษฐกิจแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก การเชื่อมโยงของเครือข่ายสารสนเทศก่อให้เกิดสังคมโลกา
ภิวัตน์ ระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจำกัดภายในประเทศ เกิดการกระจายเป็นเศรษฐกิจโลกที่ทุก
ประเทศมีการเชื่อมโยงกันในการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าบริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
ดังนั้นการที่ประเทศไทยต้องเปิดเสรีทางการค้าโดยมีข้อผูกพันกับองค์กรต่างประเทศ
รวมถึงความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เช่น WTO, EU, AFTA, APEC, ASEAN, AEC หรือกลุ่มเศรษฐกิจอื่น
ๆ เช่น สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่องค์กรต้อง
นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้แข่งขันได้
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ในเวทีโลก ทั้งด้านการวางแผน การตัดสินใจและการดำเนินงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ
ติดต่อสื่อสารและรับทราบข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ผลกระทบจากนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ประเทศมุ่งสร้างความร่วมมือและเครือข่ายใน
กลุ่มประเทศสมาชิก ส่งผลให้การเข้าถึงเทคโนโลยีและการพัฒนาการสื่อสาร กลายเป็นเรื่องจำเป็นและ
มีความสำคัญ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทำให้สังคมโลก สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงด้วยระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมอย่างหลีก เลี่ย งไม่ไ ด้ ในยุคแห่งโลกที่ไ ร้พรมแดน การเผยแพร่ความคิดความเชื่ อ และ
พฤติกรรมของสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่งที่เกิดขึน้ อย่างสะดวก รวดเร็วและสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลกระทบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของสังคมผู้รับได้ด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มหรือระหว่างประเทศเป็นไป
อย่ า งสะดวก รวดเร็ ว และทั ่ ว ถึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด สื ่ อ ทางสั ง คม (Social Media) ที ่ ส ามารถเชื ่ อ มโยงผู ้ ค น
หลากหลายประเภทจนเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม (Social Network) หรือสังคมออนไลน์ขึ้น
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะให้
คุณประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติแต่ในอีกด้านหนึ่งก็กลับเป็นภัยคุกคามอย่างมหันต์ด้วย
เช่นกัน การใช้อินเทอร์เน็ตในการแพร่ขยายข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนอาจทำให้การดูแลและป้องกัน
เด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างลำบากมากขึ้น เนื่องจากประเทศชาติยังขาด
มาตรการที่เป็นระบบในการควบคุมดูแลการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตซึ่งข้อมูลที่ไม่ พึงประสงค์
เหล่านี้อาจกระทบต่อจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง
ให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มวัยที่กำลังศึกษา รวมทั้ง
การเสริมสร้างศีลธรรมและสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่แ ละดำเนินชีวิตด้วยความ
เพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานในองค์กรยังมีไม่เพียงพอทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ มหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพและก้ าวทั น
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่คำนึงถึง
ศีลธรรมและคุณธรรม รวมไปถึงจริยธรรมทางวิชาชีพจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวติ
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เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปในแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อม เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดวัตถุประสงค์ร่วมที่ครอบคลุมพันธกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่
12.2.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นสิ ิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ
และเป็นคนดีของสังคม
12.2.2 ทำการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน
12.2.3 บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
12.2.4 ทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล
12.2.5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งทำกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้และบริการแก่สังคม เพื่อ
สร้างบัณฑิตให้เป็นผูม้ ีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ทำงานได้ทุกแห่งทั่วโลก
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
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2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
3
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient
3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
15
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
รวม 30

หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)

3(2-2-5)
3(0-6-3)
หน่วยกิต

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะนิตศิ าสตร์
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics

1(1-0-2)

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

3(3-0-6)
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
221205 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Database Design and Development
221332 การซือ้ ขายเงินตราออนไลน์
Online Currency Trading

3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
221151 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Applications

3(2-2-5)

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัย พะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิก ารบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณ ภาพ เป็นกรรมการและเลขานุ ก าร
ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ทำหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาและจัดระบบการบริหารจัดการโดยการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาคือทำหน้าที่ประสานงาน/ ช่วยประสานงานกับ
อาจารย์ผู้ ส อนในสาขาวิ ชาและอาจารย์ผู ้แทนจากสาขาวิ ช า/คณะวิ ช าอื่ นหรือสถาบันภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา รวมทั้งจัดทำรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อเป็น
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มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลในการเป็นเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเรียนรูต้ ลอดชีวิต พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ศาสตร์
สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
1.2 ความสำคัญ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล พัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตมี
ความรู้และความเข้าใจในหลักการของศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่ไปกับศาสตร์ทางด้านธุรกิจ
เพื่อที่ผเู้ รียนสามารถที่จะนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ ได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการผลิต
บัณฑิตในวิชาชีพธุรกิจดิจทิ ัลให้มีสมรรถนะและศักยภาพสูง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานใน
อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ต้องขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy) และ หลักสูตรตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการ
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มคี ุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยหลักสูตรมีเป้าหมายมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะทางเทคนิคและอาชีพ และเน้นให้
บัณฑิตได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้จากการ
บูรณาการเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลในการเป็นเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรทางธุรกิจ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อให้มคี วามรูแ้ ละทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลและธุรกิจ
1.3.2 เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร
จัดการองค์กรทางธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ หรือศึกษาต่อในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
1.3.3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบริหาร
จัดการองค์กรทางธุรกิจสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
1.3.4 เพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีต่อวิชาชีพ
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2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO1 ผูเ้ รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO2 ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิ ัลอย่างรูเ้ ท่าทัน
PLO3 ผูเ้ รียนสามารถจัดการชีวติ ตนเองและวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
PLO4 ผูเ้ รียนสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก
PLO5 ผูเ้ รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
PLO6 ผูเ้ รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้
PLO7 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทางเทคโนโลยีดิจิทัลและกระบวนการทางธุรกิจพื้นฐานในองค์กรได้

PLO8 ผูเ้ รียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลในการดำเนินงานธุรกิจได้
PLO9 ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจตามความต้องการขององค์กรได้
PLO10 ผูเ้ รียนสามารถบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลแก้ปัญหาภายในองค์กรได้
3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรธุรกิจดิจทิ ัลให้
มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ อว.
กำหนด

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ปฏิบัติงานได้จริง

กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรโดยดูจาก
ความต้องการตลาดแรงงาน
และผลสำรวจการประกอบ
อาชีพหลังเรียนจบของนิสิต
2. ออกแบบหลักสูตรโดย
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcome-based Education)
เป็นสำคัญ
3. ติดตามและประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
1. จัดทำแผนการพัฒนา
บุคลากร
2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้า
ร่วมอบรมเพื่อเสริมทักษะใหม่
และยกระดับทักษะเดิมให้ดีขนึ้

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. จำนวนการได้งานทำของ
บัณฑิต
2. เอกสารการพัฒนา
หลักสูตรตามแนวทาง
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcome-based
Education) และ AUN QA
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
3. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
1. รายงานสรุปแผนพัฒนา
บุคลากร ประจำปี
2. รายงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของผู้เรียน

กลยุทธ์
3. สนับสนุนให้อาจารย์ได้
ทำงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
1. จัดทำแผนการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
3. สรุปรายงานแผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรสาย
วิชาการ
1. รายงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.3.2 พืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์
2.3.3 พืน้ ฐานด้านการคิดเชิงตรรกะ
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการคิดเชิง
ตรรกะก่อนเปิดภาคเรียน
2.4.2 จัดหลักสูตรอบรมเสริมภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และการคิดเชิงตรรกะให้นิสิตใน
ระหว่างภาคการศึกษา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2565 2566 2567 2568 2569
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
240
60
60

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หมวดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
รวมรายรับ

2565
2566
18,000 18,000
129,600 259,200

ปีงบประมาณ
2567
2568
18,000
18,000
388,800
518,400

2569
18,000
518,400
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย

2565
4,212,684

1. งบบุคลากร
2. งบลงทุน
(ครุภัณฑ์ทางการศึกษา)
68,400
3. งบดำเนินการ
(ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
182,000
4. งบดำเนินการ
(สาธารณูปโภค)
600,000
รวมรายจ่าย
5,063,084
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด)
84,385

ปีงบประมาณ
2566
2567
2568
4,318,001 4,425,951 4,536,600

2569
4,650,015

136,800

205,200

273,600

273,600

344,000

506,000

668,000

668,000

1,200,000
5,998,801
49,990

1,800,000
6,937,151
38,540

2,400,000
7,878,200
32,826

2,400,000
7,991,615
33,298

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ดังนี้
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หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ อว.
30 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
30
55
46
9
6
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
127(1) หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565
30 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
30
55
46
9
6
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
127(1) หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication

12 หน่วยกิต
2(2-0-4)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2(1-2-3)
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กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ จำนวน
121101
การเงินธุรกิจ
Business Finance
122120
หลักการจัดการ
Principles of Management
124132
การบัญชีสำหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneurship
128110
หลักการตลาด
Principles of Marketing
221101
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐานทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in Business
221105
การวิเคราะห์ธุรกิจ
Business Analytics
221204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(0-6-3)

91 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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221207
221301
221305

เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
Business Problem Solution Technology
การจัดการเนื้อหาการตลาดดิจทิ ัล
Digital Marketing Content Management
ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence

2.2 กลุ่มวิชาเอก จำนวน
วิชาเอกบังคับ จำนวน
100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
221102
คณิตศาสตร์และสถิตปิ ระยุกต์
Applied Mathematics and Statistics
221103
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Applications Software Packages
221104
การสำรวจและการจัดการข้อมูล
Data Exploration and Management
221201
แนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้
UX / UI Design-Concept
221202 ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหา
Logical Thinking and Problem Solving
221203 การเรียนรูข้ องเครื่องและการประยุกต์
Machine Learning and Applications
221205 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Database Design and Development
221206 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Introduction to Computer Programming
221302 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทางธุรกิจ
System Analysis and Design in Business

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

55 หน่วยกิต
46 หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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221303
221304
221306
221341
221442
221401

การออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
Web Application Design and Development
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่าย
Communication Technology and Network System
โครงงาน 1
Project I
โครงงาน 2
Project II
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
Enterprise Architecture

วิชาเอกเลือก จำนวน
โดยให้เลือกรายวิชาจากกลุ่มต่อไปนี้ จำนวนไม่เกิน 2 กลุ่ม
กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
221311
พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
Electronics Commerce
221312
การจัดการโครงการธุรกิจดิจทิ ัล
Digital Business Project Management
221313
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านทรัพยากรมนุษย์
Application Software in Human Resource
221314
เทคโนโลยีความมั่นคงระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Information Securities Technology in Business
221315
การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ
Web-Programming in Business
221316
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการบัญชีและการเงิน
Application Software in Accounting and Finance
221317
หัวข้อปัจจุบันด้านบริหารจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
Current Topics in Business Information Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
2(0-6-3)
3(2-2-5)

9 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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กลุ่มเทคโนโลยีทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
221321
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการเขียนโปรแกรมเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล
Computer Application and Programming for Data Analysis
221322 คลังข้อมูลทางธุรกิจ
Data Warehouse for Business
221323 เหมืองข้อมูลและการประยุกต์
Data Mining and Applications
221324 แอปพลิเคชันการประมวลผลกลุ่มเมฆทางธุรกิจ
Cloud Computing for Business Application
221325 จินตทัศน์ข้อมูลทางธุรกิจ
Business Data Visualization
221326 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
Artificial Intelligent and Applications
221327 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ
Current Topics in Business Analytics Technology
กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินด้านการลงทุน
221331
ระบบสารสนเทศทางการเงินและการลงทุน
Finance Information System
221332 การซื้อขายเงินตราออนไลน์
Online Currency Trading
221333 การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการซื้อขายเงินตรา
Technical Analysis for Currency Trading
221334 การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการซื้อขายเงินตราอัตโนมัติ
Automated Currency Algorithm Trading Development
2.3 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม จำนวน
221492
การฝึกงาน*
Professional Training
221493
สหกิจศึกษา*
Co-operation Education
221494
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จำนวน
6 หน่วยกิต
นิ ส ิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที ่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน
1 หน่วยกิต
221491 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจดิจทิ ัล
1(0-2-1)
Preparation for Digital Business Professional Experience
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001103
002101
003101
122120
221101
221102

ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ ยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
หลักการจัดการ
Principles of Management
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐานทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in Business
คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
Applied Mathematics and Statistics
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001102
001104
002102
003102
221103
221104
221105

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Applications Software Packages
การสำรวจและการจัดการข้อมูล
Data Exploration and Management
การวิเคราะห์ธุรกิจ
Business Analytics
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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001205
003203
124132
221201
221202
221203

003204
121101
128110
221204
221205
221206
221207

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
การบัญชีสำหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneurship
แนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้
UX / UI Design-Concept
ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหา
Logical Thinking and Problem Solving
การเรียนรูข้ องเครื่องและการประยุกต์
Machine Learning and Applications
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
การเงินธุรกิจ
Business Finance
หลักการตลาด
Principles of Marketing
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Database Design and Development
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Introduction to Computer Programming
เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
Business Problem Solution Technology
รวม

3(2-2-5)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
17 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
19 หน่วยกิต
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003305
146200
221301
221302
221303
221304

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล 3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การจัดการเนื้อหาการตลาดดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Marketing Content Management
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business System Analysis and Design
การออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
3(2-2-5)
Web Application Design and Development
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
รวม
18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

221305 ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
221306 เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่าย
Communication Technology and Network System
221341 โครงงาน 1
Project I
221xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
221xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต
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003306
100007
221401
221442
221491

221xxx
xxxxxx

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
Enterprise Architecture
โครงงาน 2
Project II
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจดิจทิ ัล
Preparation for Digital Business Professional
Experience
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(0-6-3)
1 (1-0-2)
3(2-2-5)
2(0-6-3)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
221492 การฝึกงาน *
Professionl Training
221493 สหกิจศึกษา *
Co-operation Education
221494 การศึกษาอิสระ*
Independent Study

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจำวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน
ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for
delivering message, proper daily life communication
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่นื
การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, producing
academic works
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่นในชีวติ ประจำวัน
Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English
usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self
and others in daily life context
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage
in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing
familiar matter

28
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
คำศั พ ท์ สำนวน วลี แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ
ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์
สำนักงาน
Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic
commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ
สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information
accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according
to laws concerning information technology and communication
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน
สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผูอ้ ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งาม กฎหมายในชีวติ ประจำวัน
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Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao
studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, mental
health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of morality and
ethics, laws in daily life
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ
เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิด
อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking,
collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills,
personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and
lifelong learning for future, personal financial skill
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรูช้ ุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม
จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การ
ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตใน
สังคม การร่วมมือ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ
สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ ื่น
Community learning skills, study of the culture and way of life of the community,
collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and
implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability
to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity,
acceptance of cultural diversity and respect for others
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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ
ดำรงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching for
community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health
project in community, leadership in health, environment and community
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน
สำหรับ ผู้ป ระกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เ ครื่องมือวัดสำหรับ
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for
entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age
entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking
process, ethics for digital age entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม
ทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities,
designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of
professional innovations
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100007 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
1(1-0-2)
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคมออนไลน์ กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในไทยและสากล
Regulations, rules, ethics, online social network etiquette, intellectual property law, law of
information and communication technology in Thailand and international
121101

การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู้เบื้องต้นการเงินธุรกิจ ตลาดการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าอนาคตและ
มูลค่าปัจจุบัน โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล แหล่งเงินทุนระยะยาว งบ
ลงทุน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินสด การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุน
ระยะสั้น
Introduction of business, financial markets, financial statement analysis, future value and
present value, capital structure and cost of capital, dividend policy, long- term financing, capital
budgeting, working capital management, cash budgeting, current asset management, short- term
financial
122120

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุม การพัฒนาองค์กร และเครื่องมือการ
จัดการสมัยใหม่
Introduction to principles of management, evolution of management, planning,
organizing, staffing, directing, controlling, organization development and modern management tools
124132

การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Accounting for Entrepreneurship
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและรูปแบบทางธุรกิจและงบการเงิน ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญ ชี ความหมายและการจำแนกต้นทุน ภาษีเ งินได้บ ุคคลธรรมดา ภาษีเ งินได้นิติบ ุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบการ การบริหาร
สินทรัพย์
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General knowledge about accounting and types of business and financial statements,
benefits of accounting information definition and classification of costs, personal income tax, corporate
income tax, value added tax, specific business tax, withholding tax, tax planning for
entrepreneurship, assets management
128110

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและหน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย
พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาด การตลาดดิจทิ ัล การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing, meaning and roles of marketing, factors affecting
market system, fundamental marketing management, market segmentation, selecting target
markets, consumer behavior, market research, digital marketing, use of marketing tools in business
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ การพูด
และการเขียน โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มคี วามเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกำลังศึกษาอยู่เข้ากับ
คำศัพท์เชิงวิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น
Develop integrated English skills focusing mainly on productive skills—speaking and writing,
combining the various topics related to the students’ study areas with more academic and technical terms
and more complex grammar structures
221101

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Fundamental Information Technology in Business
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมการ
นำเสนองานในงานธุรกิจ จริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดำเนินการธุรกิจ
Introduction to information technology, internet, search engine, introduction to operation
system software application, word processing program, spreadsheet program, and presentation
program in business, etiquette in using computer system for operating business
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221102

คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Mathematics and Statistics
การดำเนิ นการพื ้ นฐานของคอมพิ วเตอร์ ทฤษฎี จำนวน ลำดั บ อนุ กรม ตรรกศาสตร์ เซต
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การนับ เมทริกซ์ พื้นฐานของเส้นตรงและสมการเส้นตรง สมการและอสมการ
ความน่าจะเป็นและสถิติ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
Computer operations, number theory, series, sequences, logic, set, relations and functions,
counting, matrix, straight line and equations of a straight line, equations and inequalities, probability and
statistics, fundamental of data analysis, estimation, and testing hypotheses
221103

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
3(2-2-5)
Applications Software Packages
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การจัดการและการใช้เอกสารร่วมกัน การออกแบบเอกสาร
และการสร้างการอ้างอิงขั้นสูง การจัดการและการใช้ตารางงานร่วมกัน การใช้รูปแบบที่กำหนดเองและ
เค้าโครง การสร้าง สูตร แผนภูมิและตารางงานขั้นสูง สร้างงานนำเสนอ การจัดตกแต่งการเปลี่ยนภาพ
ภาพเคลื่อนไหว และการนำเสนองานขั้นสูง
Application of software package and document sharing advance document design create
advanced references manage and share workbook how to use custom template and layout create
advanced charts and table create advanced formula create a presentation apply transitions and animations
advance presentations
221104

การสำรวจและการจัดการข้อมูล
3(2-2-5)
Data Exploration and Management
นิยามข้อมูล การออกแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ การจัดเตรียม
ข้อมูล ขั้นตอนการจัดการข้อมูลการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมพร้อมจะสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้ในรายงานด้วยรูปแบบต่างๆ
Data definition, form design of using new technology for data collection, data preparation, data
management steps, data processing and report
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221105

การวิเคราะห์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Analytics
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ วงจรชีวิตของการวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทางเลือก แบบจำลองการวิเคราะห์ธุรกิจ
ระดับพืน้ ฐาน แบบจำลองการวิเคราะห์ธุรกิจชั้นสูง เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
Concepts of business analytics, business analytics life cycle, descriptive analytics, predictive
analytics, prescriptive analytics, basic analytics models, advanced analytic models, technology and tools for
analytics
221151

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Technology for Business Applications
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อ
งานธุรกิจขนาดต่าง ๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านอื่น ๆ
Basic concepts of applies technology in business, entreprise information system issus,
understabding process in business computer, technology application for various business in specific
ares, information management system, business analytics, application and software for business,
web technology and innovation and other areas
221201

แนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อกับผู้ใช้
3(2-2-5)
UX / UI Design-Concept
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้งาน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน ทฤษฎีและ
การออกแบบส่วนเชื่อมต่อประสานกับผูใ้ ช้ กระบวนการออกแบบส่วนเชื่อมต่อประสานกับผู้ใช้ เทคโนโลยีใน
การออกแบบหน้าจอ การออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
Concept and principle of user experience, user behavior analysis, introduction and user interface
design, user interface design process, user interface software, user interface design for specific target
audience
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221202 ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหา
3(2-2-5)
Logical Thinking and Problem Solving
การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาด้วยตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนการดำเนินงาน
เพื่อแก้ปัญหา พื้นฐานการออกแบบแนวคิดในการเขียนโปรแกรมและการเขียนขั้นตอนการทำงาน ผังงาน
โครงสร้างควบคุมแบบลำดับ โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบทำซ้ำ
Reasoning and solving problems using logic, problem solving, principal of computer programming
design concepts and logical workflow, flowchart, sequence control structure, selection control structure,
repetition control structure
221203 การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์
3(2-2-5)
Machine Learning and Application
แนวคิดและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องทั้งแบบมีผู้สอนและไม่มี
ผู้สอน การจำแนกประเภทข้อมูล การพยากรณ์ การจัดกลุ่ มข้อมูล การหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด การ
ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลอง และการประยุกต์ใช้
Concepts and techniques of machine learning, supervised and unsupervised learning algorithms,
data classification, prediction, data clustering, optimization, performance evaluation of models, and
application of machine learning
221204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Information System
แนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ แนวโน้มของระบบสารสนเทศ บุคลากรด้านสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช้ระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอภาพข้อมูล การพัฒนา
ธุรกิจขนาดเล็ก
Introduction to business information system concept, component and type of business information
system, trends in information system, personnel in information system, implementation of information
system, how to use information systems to support business processes, data analysis, data visualization
and small business development
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221205 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Design and Development
ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล แนวคิดของระบบจัดการฐานข้อมูล
สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการนอมัลไลซ์
การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ฝึกปฎิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Definition, importance, component of database system, database management system concept,
database management system architecture, data model, relational database, normalization process,
database design, database management system language, database system development practice
221206 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
คำสั่ง ประเภทข้อมูล ตัวแปร ตัวดำเนินการ การรับและแสดงข้อมูล การเขียนคำสั่งแบบลำดับ
คำสั่งการตัดสินใจ คำสั่งแบบทำซ้ำ ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการแก้ปัญหาใน
ชีวติ ประจำวัน
Statement, data type, variables, operators, input and output, sequential statements, selection
control statements, user-defined function, repetition control statements, repetition control statements and
computer programming for daily life problems
221207 เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Problem Solution Technology
หลักการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบและรูปแบบของนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ แอพลิเคชั่น เซ็นเซอร์ อาร์เอฟไอดี อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ชุดคำสั่งในระบบควบคุม
แอนดรูโนโมดูล ราสเบอร์รี่โมเดล การวิเคราะห์ปัญหานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคคล การเงินและการลงทุน ด้านการขายและตลาด ด้าน
การขนส่งและห่วงโซ่อุปทานและด้านอื่ นๆที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มแพลตฟอร์มของนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ
Principles of information technology innovation, components and patterns of information
technology innovation Software application Sensor’s device, RFID, IOT, Controller, Arduino module,
Raspberry model Analysis of business information technology innovation problems. Application of innovative
information technology in personal, finance and investment, Sales and marketing Transportation and supply
chain and other related areas, Platform trends of business information technology innovation
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221301

การจัดการเนื้อหาการตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing Content Management
ความหมายและความสำคัญของการตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัล หลักการทำการตลาดเชิงเนื้อหา
ดิจิทัล การเรียงลําดับเนื้อหา การจัดหมวดหมู่เนื้อหา การจัดการข้อมูลของเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
การสร้างแผนกลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาดิจิทัล การพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลเพื่อให้เกิดการส่งต่อ การสร้าง
เนื้อหาที่เน้นคําค้นหา การสร้างแคมเปญบนสื่อสังคม
Definition and importance of digital content marketing, principles of digital content marketing,
content sorting, content classification, digital content management, creating a marketing strategy with digital
content, digital content creation for viral marketing, creating digital content that emphasizes keywords,
creating campaigns on social media
221302 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทางธุรกิจ
3(2-2-5)
System Analysis and Design in business
ภาพรวมของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ออกแบบระบบ บทบาทหน้าที่นักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ วงจรการพัฒนาระบบ แบบจำลองการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ แบบจำลอง
กระบวนการ การบริหารโครงการ เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ แบบจำลองกระบวนการของระบบ
แบบจำลองการไหลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
พจนานุกรมข้อมูลและคำอธิบายกระบวนการ แบบจำลองข้อมูล การออกแบบระบบและการติดตั้งระบบ
การจัดทำเอกสารทางเทคนิคของการออกแบบระบบ แนวทางการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ
Overview of system design analysis technology roles and responsibilities of system analyst and
system designer, principles of information system development, system development life cycle, system
development model, analysis of system requirements, process model, project management, tools for system
development and design, process model, data flow model, database design output design, user interface
design ,data dictionary and process description, data model system design and installation, preparation of
technical documentation of system design guidelines for system development and maintenance
221303 การออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
3(2-2-5)
Web Application Design and Development
หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ กระบวนการพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การเขียน
โปรแกรมฝั่งลูกข่าย การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ
Web programming principle, web development process, server side programming, client side
programming, database connection programming, web programming for using in business
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221304 ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความสำคัญของการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ขั้นตอนในการ
เขียนเค้าโครงการวิจัยการกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ในการวิจัยการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องการตั้งสมมติฐานและการทดสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลการวิเคราะห์และการ
เสนอรายงานผลงานวิจัยการนำสถิติมาใช้เพื่อการวิจัยการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ
Meaning and import of research, quantitative research, qualitative research, research Project
writing, defining the problem, research objectives, related research documents, hypotheses, test, data
collection, processing, analysis, reporting, statistics for research and research implementation for
management
221305 ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
ความรู้พ ื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเบื้องต้น แนวคิดและ
โครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมอัจฉริยะทางธุรกิจ เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
การนำข้อมูลมาแสดงในรูปแบบของกราฟ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจอัจฉริยะ
Introduction to business intelligence, introduction to business analysis, concept and infrastructure
of business intelligence, techniques and tools for analyzing data in business, data visualization, business
intelligence applications
221306 เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
Communication Technology and Network System
พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล
ตัวกลางและอุปกรณ์ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิดของสัญญาณและวิธีการส่งสัญญาณข้อมูล สื่อและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย โครงสร้างระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย
โพรโตคอล การออกแบบระบบเครือข่าย การค้นหาเส้นทาง การควบคุมการเข้าถึงเส้นทาง การจัดสรร
แบนด์วิธ การจัดสรรไอพีแอดเดรส การจำลองเครือข่าย พื้นฐานความมั่นคงระบบเครือข่าย ประโยชน์ของ
เครือข่ายและบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
Principles of data communication and computer networks, elements of data communication
intermediates and equipment, data communication standard, types of signals and methods of transmitting
information, media and devices used to transmit data in the network, network topology, OSI model and
TCP/IP model, topology, network devices, protocols and IP address, network design, routing, and access
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control, bandwidth allocation, IP address allocation, network simulation and fundamentals of network
security, networks services on the Internet
221311

พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronics Commerce
โครงสร้างพื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัย ระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและจริยธรรม การสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-commerce infrastructure, e-commerce business models, e-commerce strategies,
e-commerce security and controls, electronic payment systems, mobile commerce, legal and ethical issues
in e-commerce, building an e-commerce website
221312

การจัดการโครงการธุรกิจดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Business Project Management
การบริหารโครงการดิจทิ ัล การจัดการโครงการ วงจรการจัดการโครงการ กระบวนการบริหาร
โครงการ การจัดการขอบเขต เวลา และต้นทุนโครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการความเสี่ยง
การปิดโครงการ และการนำเสนอสารสนเทศของโครงการ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
Digital project management, project management, project management lifecycle, project
management processes, project scope, time and cost management, project human resource management,
risk management, close the project, and present project information, project management software
application
221313

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านทรัพยากรมนุษย์
Application Software in Human Resource

3(2-2-5)

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบบทะเบียนประวัติ ระบบเงินเดือน ระบบ
ควบคุมเวลาและลงเวลาการทำงาน ระบบการฝึกอบรม ระบบสวัสดิการของพนักงาน และรายงานสำหรับ
ผูบ้ ริหาร
Application of human resource software personnel Information system, payroll
systems, Monitor and register work time system, Training systems, employee welfare system and
managerial report for manager
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221314

เทคโนโลยีความมั่นคงระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Information Securities Technology in business

3(2-2-5)

ระบบความปลอดภัย การเข้ารหัสข้อมูล มาตรฐานการเข้ารหัส เทคนิคการสร้างรหัส การ
วิเคราะห์รหัส หลักการตรวจสอบการเข้ารหัส การจัดการระบบรหัสสาธารณะ ลายเซ็นต์ดิจิตอล ระบบ
ความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล แบบจำลองความมั่นคงของสารสนเทศ การปฏิเสธการให้บริการ การใช้คีย์
กับสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึงกฎแห่งสิทธิ์ มาตรฐานความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ระบบการ
ตรวจหาผู้บุกรุก ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติ
เพื่อความมั่นคงของระบบสารสนเทศของธุรกิจ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านความ
มั่นคง การวิเคราะห์ภัยคุกคามระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัดการด้านความมั่นคง การบริหารระบบ
ป้องกันการบุกรุก การประเมินความมั่นคงระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Securities system, data encryption, encryption techniques, principles encryption verification,
public key system management, digital signature, file security, information security model, denial of service,
using keys to information, access control, the rule of rights, information system security standards, intrusion
detection system, threats of information systems, attack and defense mechanisms policies and practices for
the security of business information systems, authentication in computer systems security services business
information system, threat analysis security, management intrusion prevention, system management
business information systems, security assessment
221315

การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Web-Programming in Business
หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ กระบวนการพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การเขียน
โปรแกรมฝั่งลูกข่าย การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ
การสร้างโพรซีเดอร์ การสร้างฟังก์ชั่น การสร้างรายงาน การเชื่อมต่อกับโปแกรมอื่น, การบริหารจัดการ
โครงการ
Web programming principle, web development process, server side programming, client side
programming, database connection programming, web programming for using in business, procedure
development, function development, report generation, other applications connection, and project
management
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221316 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการบัญชีและการเงิน
3(2-2-5)
Application Software in Accounting and Finance
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านการบัญชี และการเงิน ระบบขายสินค้า ระบบซื้อสินค้า ระบบ
บัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีแยกประเภท งบการเงินและรายงานสำหรับ
ผูบ้ ริหาร
Application of accounting and finance application software including billing system, purchasing
system, account receivable system, account payable system, inventory control system, general ledger
system, financial statement and managerial report
221317

หัวข้อปัจจุบันด้านบริหารจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Current Topics in Business Information Management
หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์
และการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
Current trend of technology, evolution, standard, theory, innovation, technique, material and
application in business information management
221321

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3(2-2-5)
Computer Application and Programming for Data Analysis
กระบวนการด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล และการทำ
ความสะอาดข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการเขียน โปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดทำรูปแบบการทำดาต้าวิชวล
ไลเซชั่นจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Data management processes for data analysis, data preparation and data cleansing for
data analysis, analytical software and programming for data analysis, computer programming for
data visualization from analysis results
221322 คลังข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Warehouse for Business
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคลังข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การจัดเก็บความ
ต้องการของผู้ใช้สำหรับการพัฒนาคลังข้อมูล การเตรียมข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การออกแบบ
และการสร้างโมเดลแบบหลายมิติ การสกัดการ แปลงและการโหลดข้อมูล การดูแลรักษาคลังข้อมูล
แนวคิดของเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ เทคโนโลยีและ เครื่องมือในการพัฒนาคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
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และการจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการจัดการธุรกิจและการประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับ
องค์การ
Principle of data warehouse, elements and architecture of data warehouse, requirement
gathering for data warehousing, data preparation, data cleansing, dimensional model design for data
warehousing, extracting, transforming, and loading strategies, data warehouse maintenance, introduction
to business intelligence, technology and application in data warehouse development, data analysis, report
generation for executive administrator, business management and application in data warehouse for
enterprise
221323 เหมืองข้อมูลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Data Mining and Applications
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล ประเภทเหมืองข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การ
เลือกใช้รูปแบบเหมืองข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ การจำแนกประเภทข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การ
ประเมินประสิทธิภาพเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการทำเหมืองข้อมูล
Principle of data mining, types of data mining, data analytics process, data mining selection,
association rule, clustering, classification, data mining measuring and performance, technology and
application for data mining
221324 แอปพลิเคชันการประมวลผลกลุ่มเมฆทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Cloud Computing for Business Application
หลักการการประมวลผลกลุ่มเมฆ การบริการบนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ การให้บริ การ
ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มการให้บริการทางธุรกิจ บริการระบบจัดเก็บข้อมูล การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
การใช้ประโยชน์ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจบนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ
Concept of the cloud computing, the service on cloud computing system, software provider,
business application platform, storage system service, cloud service structure, utilization of cloud computing
systems, business applications on cloud computing
221325 จินตทัศน์ข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Data Visualization
หลักการการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การออกแบบการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ เครื่องมือ
เพื่อ การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การเลือกแผนภูมิที่เหมาะสม
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แผนภูมิฮีทโตรแกรม แผนภูมิการกระจาย แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิ
แบบเครือข่าย กราฟสตรีม แผนภูมติ ัวชีว้ ัดผลงาน แผนที่ แผนภูมแิ บบปฏิสัมพันธ์ การอธิบายแผนภูมิ
Principles of data visualization, data visualization design, data visualization tools, data acquisition,
data organization, choosing the appropriate chart type, histogram, scatter plot, line chart, bar chart, pie
chart, tree diagram, network chart, stream graph, KPI chart, map, interaction chart, chart description
221326 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
3(2-2-5)
Artificial Intelligent and Applications
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการของปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคระบบปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ใช้
กับธุรกิจ กรรมวิธ ีการค้นหาสำหรับ การแก้ป ัญหา โครงข่ายประสาทเทียมเบื้ องต้น การคำนวณเชิ ง
วิวัฒนาการเบือ้ งต้น
Basic knowledge of artificial intelligence, artificial intelligent techniques applied to business,
search algorithms for problem solving, introduction to neural networks, introduction to evolutionary
computation
221327 หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Current Topics in Business Analytics Technology
หัวข้อเทคโนโลยีปัจจุบัน แนวโน้ม วิวัฒนาการ มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์
และการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางธุรกิจ
Current trend of technology, evolution, standard, theory, innovation, technique, material and
application in business analytics technology
221331

ระบบสารสนเทศทางการเงินและการลงทุน
3(2-2-5)
Financial and Investment Information System
บทบาทระบบสารสนเทศทางการเงิน การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศทางการเงินและการลงทุน
ภายในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการเงินและการลงทุน รูปแบบสารสนเทศทางการเงินและ
การลงทุนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยวิเคราะห์การเงินและการลงทุน
Platform of the financial information system, analysis of financial and investment information
system analysis of financial and investment information systems inside the organization that correlates to
the decision making point, importance of data, information, and information system structure, database
structure, hardware, software, and technology of information communications inside and among
organizations to apply to the financial and investment information system, the form of financial and
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investment information to support the decision of the senior management, software applications for financial
and investment information
221332 การซื้อขายเงินตราออนไลน์
3(2-2-5)
Online Currency Trading
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินและการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ศัพท์เฉพาะ
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค ประเภทการซือ้ ขาย เครื่องมือและแพลตฟอร์ม การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการเงินทุน จิตวิทยาการซือ้ ขาย ฝึกปฏิบัติการซือ้ ขาย
Fundamental knowledge of financial technology and foreign exchange (Forex),
terminology, fundamental analysis and technical analysis, types of trading, tools and trading
platforms, risk management and money management, trading psychology, practicing
221333 การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการซื้อขายเงินตรา
3(2-2-5)
Technical Analysis for Currency Trading
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสําหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด ความผันผวน โมเมนตัม
และปริมาณ เส้นแนวโน้ม แนวรับแนวต้านทาน กรอบเส้นคู่ขนาน ทฤษฎี DOW รูปแบบราคา ตัวชี้บอก
และออสซิลเลเตอร์ ตัวชี้บอกแนวโน้ม ตัวชี้บอกความผันผวน ตัวชี้บอกโมเมนตัม และตัวชี้บอกปริมาณ
Technical analysis techniques for analyzing market trends, volatility, momentum and
volume, trend lines, support and resistance, parallel channels, the DOW’s theory, price pattern,
indicator and oscillator, trend analysis indicators, volatility indicators, momentum indicators, and
volume indicators
221334 การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการซื้อขายเงินตราอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Automated Currency Algorithm Trading Development
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาษา MetaQuotes (MQL) หุ่นยนต์สำหรับการซื้อขาย ที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ (EA) ตัวชี้บอกและคำสั่ง พื้นฐาน MQL สิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ของ
MQL โครงสร้าง ฟังก์ชั่น การดำเนินการ ตัวดำเนินการ ตัวแปร การเขียนโปรแกรม ซอฟแวร์สำหรับ
สร้างหุ่นยนต์สำหรับการซือ้ ขายอัตโนมัติ การสร้างและทดสอบกลับ EAs
Introduction to MetaQuotes Language (MQL), trading robot, expert advisor (EA),
Indicator, and script, MQL basics, MQL integrated development environment (IDE), structure,
functions, execution, operators, variables, practical programming, automated trading robot software,
EAs creating and backtesting
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221341

โครงงาน 1
1(0-3-2)
Project I
ศึกษาปัญหาและความต้องการทางด้ านระบบสารสนเทศทางธุรกิ จ ศึกษาความเป็นไปได้
กำหนดแนวทางแก้ปัญหา การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำเสนอ
หัวข้อโครงงาน
Business information system problem and requirement collection, feasibility study, solutions
definition, solutions analysis and design, related documentation and project topic presentation
221401

สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
Enterprise Architecture
แนะนำสถาปัตยกรรมองค์กร ขอบข่ายงานสถาปัตยกรรมองค์กร แบบจำลองและสถาปัตยกรรม
อ้างอิง กระบวนการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร การสร้างและจัดการแผนงานสถาปัตยกรรมธุรกิจ
สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอพลิเคชั่น และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมองค์กร
กับธรรมภิบาล การนำสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้งาน การประเมินผล
Introduction to enterprise architecture, enterprise architecture frameworks, reference models
and architectures, processes for developing enterprise architecture, establishing and managing business
architecture, information architecture, application architecture and technology architecture, enterprise
architecture and IT governance, using enterprise architecture, evaluation
221442

โครงงาน 2
2(0-6-3)
Project II
การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา การทดสอบ การติดตั้งและนำไปใช้ การประเมินผล จัดทำเอกสารที่
เกี่ยวข้องและนำเสนอสรุปผลการศึกษา
Solution development, testing, installation and implementation, evaluation, related
documentation and conclusion presentation
221491

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจดิจิทัล
1(0-2-1)
Preparation for Digital Business Professional Experience
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม
การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ
การปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลกับการบริหารธุรกิจ
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Process of professional experience, working places, virtue and morality, communication and
communication techniques, human relations in workplace, working personality development, report writing
and presentation techniques, specialist skills training in digital technology and management Information
221492

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professionl Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in digital business in private or
government sectors
221493

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operation Education
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจทิ ัล ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working in an organization under co-operative education, learning, gaining experience,
improving working skills in business computer as an apprentice in private or government sectors
221494 การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต

Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ และ
การอภิปราย ในหัวข้อทางด้านธุรกิจดิจทิ ัล
Studying, collecting data, analyzing, report writing, presenting and discussing in
digital business
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
1. เลขสามลำดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลำดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
เลข 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
เลข 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
เลข 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
เลข 4
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
เลข 5
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5 (ถ้ามี)
เลข 6
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6 (ถ้ามี)
3. เลขในลำดับที่ 5
หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
เลข 0
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
เลข 1
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกเลือก
(กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ)
เลข 2
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกเลือก
(กลุ่มเทคโนโลยีทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ)
เลข 3
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกเลือก
(กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินด้านการลงทุน)
เลข 4
หมายถึง
กลุ่มโครงงาน
เลข 5
หมายถึง
กลุ่มวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น
เลข 9
หมายถึง
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
4. เลขในลำดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา (เริ่มที่เลข 1)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

1

นางฐิตริ ัตน์ เชี่ยวสุวรรณ

เลขบัตร
ประจำตัว
ประชาชน
35307006xxxxx

2

นางสาวกฤติกา กันทวงค์*

3

4

ลำดับ

5

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์

Ph.D.
วท.ม.
บธ.ม.
ศศ.บ.

35013006xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

นางสาวเกวรินทร์ จันทร์ดำ

35507006xxxxx

อาจารย์

นายธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา

35606004xxxxx

อาจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

นางสาวนภา ราชตา*

15799000xxxxx

อาจารย์

บธ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
Computer Science
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารธุรกิจ
การจัดการ

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

Devi Ahilya Vishwavidyalaya
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมป์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถิติ
มหาวิทยาลัยพายัพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
การจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
การจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี
2552
2546
2543
2537
2561
2546
2538
2560
2546
2542
2561
2549
2542
2562
2552
2548
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6

นายปรัชญา นวนแก้ว

เลขบัตร
ประจำตัว
ประชาชน
35308002xxxxx

8

นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่พ*ู่

15199003xxxxx

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

7

นายภาณุ พรหมมาลี*

31014013xxxxx

อาจารย์

9

นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร*

36701003xxxxx

อาจารย์

10

นางสาวสุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล

35205001xxxxx

อาจารย์

หมายเหตุ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
กศ.บ.
MISP
บธ.บ.
Ph.D.
M.B.A.
บช.บ.
วท.ม.
บธ.บ.
วท.ม.
วท.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Information Systems Management
Finance
บัญชี
สถิตปิ ระยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
สถิติ

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
University of Southern Queensland
มหาวิทยาลัยพะเยา
Walden University
Western International University
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยบูรพา

2561
2551
2544
2561
2555
2554
2540
2531
2555
2547
2544
2537

* อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์
ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอก
บังคับและมีความต้องการให้นิสิตทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ แต่ในทางปฏิบัติกรณีที่นิสิตมี ปัญหาไม่
สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาการฝึกงานแทนสหกิจศึกษาได้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้
2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกำหนดในการทำโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
หรือ ธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบโมเดลทางคอมพิวเตอร์ หรือโมเดลทางธุรกิจ
หรือพัฒนาระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนผูร้ ่วมโครงงานไม่เกิน 3
คน และมีรายงานที่ต้องนำส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างเคร่งครัด โดยใน
หลักสูตรกำหนดให้ในรายวิชาโครงงาน 1 มีเนื้อหาครอบคลุมการกำหนดหัวข้อโครงการ ขอบเขตการ
ดำเนินงาน การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการออกแบบวิธีการดำเนิน โครงงาน และในรายวิชา
โครงงาน 2 กำหนดให้เป็นการศึกษาที่ครอบคลุม การดำเนินงานที่สืบเนื่องมาจากโครงงาน 1 ให้ได้
โมเดล หรือระบบงานที่เสร็จสมบูรณ์
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5.1 คำอธิบายโดยย่อ
หัวข้อที่จัดทำในรายวิชาโครงงาน เป็นหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ สามารถนำทฤษฎีต่างๆ ที่
ได้ศึกษามาตลอดการศึกษาในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงงานภายใต้ขอบเขตโครงงานที่
สามารถดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหลักสูตร โดยมุ่งเน้นการจัดทำโครงงานที่
สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการแก้ปัญ หาหรือสร้างโอกาสในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ การคาดการณ์ หรือทำนายแนวโน้มทางธุรกิจในแง่ต่างๆ นอกจากนี้ ผูเ้ รียนยังสามารถศึกษาและ
จัดทำโครงงานด้านการคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่หน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ ได้ตามความสนใจ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการในการดำเนินงานวิจัย สามารถปรับตัว
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความสามารถใน
การนำเสนอแนวความคิด และงานที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้เ ป็นอย่างดี มีก าร
ประยุกต์ใช้ทฤษฏี ความรู้ และเครื่องมือที่ไ ด้ศึกษามาตลอดหลัก สูตรในการจัดทำโครงงานซึ ่ง จะ
สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปได้
5.3 ช่วงเวลา
1. โครงงาน 1 ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2. โครงงาน 2 ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
5.4 จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
กำหนดให้มีอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ชั่วโมงการให้คำปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม สมุดจดบันทึกการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มแก่
นิสิต คู่มือการเขียนรายงานรายวิชาโครงงาน ตลอดจนจัดให้มีห้องเรียน และ เว็บไซต์ หรือช่องทาง
ออนไลน์เพื่อชีแ้ จงรายละเอียดหรือกระจายข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนิสิต
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5.6 กระบวนการประเมินผล
1. ประเมิ น ผลจากรายงานความก้ า วหน้ า ในการทำโครงงาน สมุ ด บั น ทึ ก การให้
คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา หรือจัดสอบเพื่อประเมินความก้าวหน้าของโครงงานโดยคณะกรรมการ
ที่จัดตั้งขึน้
2. ประเมินผลจากผลสำเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้
ในเบื้องต้น และการจัดสอบนำเสนอปากเปล่าโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวนไม่ ต่ำกว่า 3 คนต่อ
โครงงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นำ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค
การเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวใน
การทำงานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. นิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษาทุก
คนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ที่จัด
โดยคณะหรือมหาวิทยาลัย
1. แนะนำแหล่งเผยแพร่ผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. จัดให้มบี อร์ดให้ความรูเ้ กี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3. กำหนดกฎและกติกาที่จะสร้างวินัยให้กับนิสิต ตัวอย่างเช่น
การเข้าเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การทำงานและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
1. กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่มและมีการ
กำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้
สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
2. มี ก ิ จ กรรมนิ ส ิ ต ที ่ ม อบหมายให้ น ิ ส ิ ต หมุ น เวี ย นกั น เป็ น
หั ว หน้ า ในการดำเนิ น กิ จ กรรมเพื ่ อ ฝึ ก ให้ น ิ ส ิ ต มี ค วาม
รับผิดชอบ
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
PLO
PLO 1 ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษา
ในการสื่อสารได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

PLO 2 ผูเ้ รียน
สามารถใช้
เทคโนโลยียุค
ดิจทิ ัลอย่างรู้เท่า
ทัน

PLO3 ผูเ้ รียน
สามารถจัดการ
ชีวติ ตนเองและ
วิชาชีพอย่างมี
คุณธรรมและ
จริยธรรม

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้
มีกิจกรรมการสื่อสารและการใช้ภาษาอย่าง
ถู ก ต้ อ ง ผ่ า นการแสดงบทบาทสมมุ ติ
เก ี ่ ยวก ั บสถานการณ ์ ท ี ่ เก ิ ดข ึ ้ นใน
ชี ว ิ ตประจำวั น และกิ จกรรมการนำเสนอ
งาน/โครงงานที ่ ใช้ ท ั กษะทางภาษาในการ
สื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน
1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน
ใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจำวันและการทำงาน
โดยการฝึ กปฏิ บ ั ต ิ โดยใช้ กรณี ศ ึ กษาและ
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและการ
ทำงานในอนาคต
2.ให้ผู้เรียนนำเสนอและจัดการข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยี ใ นรู ป แบบต่ า งๆ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน

1.จั ดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที ่ เน้ นให้
ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ในสังคม
พหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยายแนวคิดที่
สำคั ญ การทำกิ จกรรมในชั ้ นเรี ยน และ
กิ จกรรม ของมหาวิ ทยาลั ย (Activity Based
Education)
2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ทางด้าน
สุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน
สังคม (Social Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน
สิ ่ ง แวดล้ อม (Environmental Literacy) และ
ความรอบรู ้ ท างด้ า นการเงิ น (Financial
Literacy) ในรูปแบบของการบรรยายแนวคิด
ที ่ ส ำคั ญ ให้ ค วามรู ้ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด

กลยุทธ์การประเมินผล
1.ประเมินความรู้ทางหลักภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสาร
2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา สื่อสาร
ทั้งในห้องเรียนและจาก การนำเสนอ
ผ่านงานที่มอบหมาย
3. ประเมินบุคลิกภาพในการ สื่อสาร

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้
ในชีวิตและจำวันและการทำงาน
2. ประเมินจากความถูกต้อง ในการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยี การสื ่ อสาร
เพื่อการศึกษาและสืบค้นข้อมูล
3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เ ท ค โ น โ ล ย ี ( Information, Media and
Technology Skil s) ประกอบด้วย การรู้เท่ า
ทั นสารสนเทศ (Information Literacy) และ
การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy
1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั ้ นเรี ยน การสะท้ อนการเรียนรู ้ การ
อภิปรายแบบกลุ่มและรายบุคคล
2. ประเมินความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ
(Health Literacy) ความรอบรู ้ ทางด้ าน
สั ง คม (Social Literacy) ความรอบรู้
ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental
Literacy) และ ความรอบรู ้ ท างด้ า น
การเงิน (Financial Literacy)
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PLO

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กระบวนการคิ ด และมอบหมายงานให้
ผูเ้ รียนเกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน รวมทั้งสามารถ
เสนอแนวคิดในการจัดการปัญหาของตนเอง
ได้อย่างสร้างสรรค์
3. ประเมินจากชิ้นงาน/โครงงานที่เกิดจาก
ความคิดของผู้เรียนในการแก้ป ัญหาของ
ตนเอง
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ
PLO 4 ผูเ้ รียน
ความรู้มาใช้ในการทำกิจกรรม/โครงการที่เป็น
สามารถทำงาน
ร่วมกับผูอ้ ื่น และ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและชุ ม ชนเป็ น ฐาน
(Community Based Learning) เพื ่ อทำให้ เกิ ด
แสดงออกถึง
คุณลักษณะความ การทำงานร่วมกันของผู้เรียน
2. จั ดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
เป็นพลเมืองที่มี
ทำงานเป็นทีม ใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตใน
คุณค่าของ
สังคมไทยและสังคม สังคมพหุวัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า
และความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของ
โลก
สังคมไทย โดยเป็นการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem Based Education) จากชุ มชน
เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้
แก้ ป ั ญหาได้ อย่ างสร้ างสรรค์ (Creative
Thinking)
PLO 5 ผูเ้ รียน
1. จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่
สามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วย
แสดงออกซึ่ง
ตนเองอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง เพื ่ อ ให้ เ กิ ด การ
ทักษะการเรียนรู้ พั ฒ นาตนเองและดำรงชี ว ิ ต อย่ า งมี
ตลอดชีวิต
คุณภาพ (Growth mindset) ผ่านการเรียน
การสอนจากสถานการณ์ใน
ชี ว ิ ต ประจำวั น หรื อ กรณี ศ ึ ก ษาที ่ อ าจ
เกิดขึ้นในอนาคต
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน สืบค้น รวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์และสรปุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ

กลยุทธ์การประเมินผล

1. ประเมิ นทั กษะทางสั งคมและการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and CrossCultural Skil s) โดยผ่านการทำงานเป็นทีม
ในฐานะเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
2. ประเมินทั กษะในการวิเคราะห์และ
การแก ้ป ั ญหาอย่ างสร ้างสรรค์
โดยเฉพาะประเด็ น ปั ญ หาทางด้ าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
3. ประเมิ นจากการสะท้ อนคิ ด การ
อภิปราย และการนำเสนอแนวคิด

1. ประเมิ นความรู ้และพฤติ กรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน
2. ประเมินความรู้และแนวคิดความเป็น
ผู้ประกอบการ
3. ประเมินจากการวิเคราะห์ตนเองเพื่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและใน
การประกอบอาชีพในอนาคต
4. ประเมินจากการวางแผนสร้างสรรค์
ผ ลง า นโ ดยใ ช ้ ท ั ก ษ ะ ควา ม เ ป็ น
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PLO

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
ตนเองและสั งคม เพื่ อใช้ในการคิดวางแผน
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. ส่ งเสริ มให้ ผ ู ้ เรี ยนมี แนวคิ ดความเป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs mindset) โดยใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
ในการเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในรูปแบบของ Prototype ที่เกิดจากปัญหา
การดำรงชีวติ ประจำวัน
PLO 6 ผูเ้ รียน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนบูรณา
สามารถออกแบบ การความรู้ของหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
นวัตกรรมทาง
และวิ ช าชี พ สร้ า งสรรค์ แ นวคิ ด ผ่ า น
วิชาชีพด้วย
กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ (Design
กระบวนการคิด Thinking) เพื่อให้ผู้เรียนเสนอวิธีการใหม่ๆ
เชิงออกแบบได้
ในรูปแบบของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
ของตน (Project Based Education) ในการ
แก้ ไ ขปั ญ หา สร้ า งสรรค์ ส ิ ่ ง ใหม่ ๆ
ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้
ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง สั ง คม และวิ ช าชี พ ( Social
Innovation) ผ่านกระบวนการทำงานเป็น
ทีม
PLO7 ผูเ้ รียน
การจัด การเรีย นการสอน ที่ใ ห้ผู้เ รีย นมี
สามารถอธิบาย ความรู ้ แ ละความเข้ า ใจหลั ก การทาง
หลักการทาง
ทฤษฎีพ้นื ฐานในองค์กร
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
และกระบวนการ
ทางธุรกิจพืน้ ฐาน
ในองค์กรได้
PLO8 ผูเ้ รียน
การจั ด การเรี ย นการสอนที ่ส ่ง เสริมให้
สามารถเลือกใช้ ผู ้ เ รี ย นมี ท ั ก ษะการใช้ ฮ าร์ ด แวร์ แ ละ
เครื่องมือ
ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เ รี ย น

กลยุทธ์การประเมินผล
ผู้ประกอบการ และ กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking)
5. ประเมิ นจากการสะท้ อนคิ ด การ
อภิปราย และการนำเสนอแนวคิด

1. ประเมินทักษะที่ใช้ในกระบวนการของ
การคิดเชิงออกแบบ ประกอบด้วย การ
เข้ าใจปั ญหา การกำหนดปั ญ หาให้
ชั ดเจน การระดมความคิ ดการสร้ าง
ต้นแบบที่เลือก และการทดสอบ
2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านทักษะ
การเร ียนร ู ้และนวั ตกรรม (4Cs)
ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ (Critical
Thinking) การสื่ อสาร (Communication)
การร่วมมือ (Collaboration) และ ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity)

ประเมินความรู้ หลักการทางทฤษฎี
พื ้ น ฐานในองค์ก ร ทั ้ ง ในห้ อ งเรีย น
และจากการนำเสนอผ่านงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ประเมิ นทั กษะเกี ่ ยวกั บการเลื อกใช้
ฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ทั ้ ง ใน
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PLO
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
กลยุทธ์การประเมินผล
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล สามารถเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ห้องเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ในการดำเนินงาน ได้อย่างเหมาะสมกับงานธุรกิจด้านต่างๆ กรณีศกึ ษา
ธุรกิจได้

PLO9 ผูเ้ รียน
สามารถพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจตาม
ความต้องการ
ขององค์กรได้

PLO10 ผูเ้ รียน
สามารถบริหาร
จัดการด้าน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
แก้ปัญหาภายใน
องค์กรได้

1. การจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ
พัฒนา และนำเสนอระบบสารสนเทศที่
เหมาะสมตามความต้องการทางธุรกิจใน
แง่มุมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
2. การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ม ี ก าร
อธิบายพร้อมยกตัวอย่างที่เป็นของจริง
โดยเน้นที่ขนั้ ตอนและกระบวนการวิธีการ
ที่เหมาะสม
1. การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติงานจริง
2. การจั ดการเรี ยนการสอน ที ่ ให้ ผ ู ้ เรี ยน
บูรณาการความรู้และบริหารจัดการเลือกใช้
เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีดิจิท ัลนำไป
แก้ปัญหาภายในองค์กร

ประเมินทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์
ออกแบบ พัฒนา และนำเสนอระบบ
สารสนเทศตามความต้องการทาง
ธุ ร กิ จ ทั ้ งในห้ องเรี ยน งานที ่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย หรือกรณีศกึ ษา

1. ประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติงานจริง
ผ่านกรณีศึกษาและความพึงพอใจที่
ได้รับจากสถานประกอบการ
2. ประเมินการบูรณาการความรู้ และ
การบริ ห ารจั ด การด้ า นเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อ แก้ปัญหาภายในองค์ก ร
ทั้งในห้องเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย
หรือกรณีศกึ ษา
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO)
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO 7
1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม
✓
มาใช้ในการดำเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
✓
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเอง
✓
✓
และผู้อื่น
(4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็น
✓
✓
✓
พลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
(5) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ
✓
ตนเอง วิชาชีพและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
✓
2.ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
✓
✓
✓
✓
และทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และมีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา
✓
✓
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ

PLO8

PLO9 PLO10

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
PLO1
(3) สามารถบูรณาการความรูท้ ี่ศึกษากับ
ความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(5) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด
(6) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้จริง
3.ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบ
องค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์
ความรูท้ ักษะ และการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6 PLO 7 PLO8
✓

✓

PLO9 PLO10
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินำมาหา
แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
✓
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็น
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
✓
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ ำและผูต้ าม สามารถ
ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทำงาน เป็นทีม
✓
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
✓
✓
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
✓
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมี
ประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน

PLO5
✓

PLO6 PLO 7 PLO8
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

PLO9 PLO10

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
PLO1
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
✓
เปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
6.สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของ
ศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม ✓

PLO2

PLO3

PLO4

PLO5

PLO6 PLO 7 PLO8

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

PLO9 PLO10
✓

✓
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มภาษา
001101
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
001102
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
001103
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
001104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
001205
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
002102
ความฉลาดทางดิจิทัล
กลุ่มทักษะชีวิต
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ
003203
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
003204
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ
ชุมชน
003305
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
003306
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9

PLO 10

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา ชื่อวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
121101
การเงินธุรกิจ
122120
หลักการจัดการ
124132
การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
128110
หลักการตลาด
221101
เทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ ฐานทางธุรกิจ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
100007
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
221102
คณิตศาสตร์และสถิตปิ ระยุกต์
221103
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
221104
การสำรวจและการจัดการข้อมูล
221105
การวิเคราะห์ธุรกิจ
221201
แนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
และส่วนติดต่อกับผู้ใช้
221202
ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหา
221203
การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์
221204
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
221205
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 6

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

PLO 5

PLO 7

PLO 8

PLO 9

PLO 10

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

63

64
กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
221206

221207
221301
221302
221303
221304
221305
221306

ชื่อวิชา
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
การจัดการเนื้อหาการตลาดดิจทิ ัล
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
ทางธุรกิจ
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่น
ระเบียบวิธีวิจัย
ธุรกิจอัจฉริยะ
เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบ
เครือข่าย
โครงงาน 1
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
โครงงาน 2

221341
221401
221442
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
221311
พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
221312
การจัดการโครงการธุรกิจดิจิทลั
221313
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ดา้ นทรัพยากร
มนุษย์
221314
เทคโนโลยีความมั่นคงระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

PLO 6

⚫

⚫

⚫

⚫

PLO 7

PLO 8

PLO 9

PLO 10

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
221315
221316

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ดา้ นการบัญชีและ
การเงิน
221317
หัวข้อปัจจุบันด้านบริหารจัดการ
สารสนเทศทางธุรกิจ
กลุ่มเทคโนโลยีทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
221321
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการเขียน
โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
221322
คลังข้อมูลทางธุรกิจ
221323
เหมืองข้อมูลและการประยุกต์
221324
แอปพลิเคชันการประมวลผลกลุ่มเมฆ
ทางธุรกิจ
221325
จินตทัศน์ข้อมูลทางธุรกิจ
221326
ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
221327
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีทางการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินด้านการลงทุน
221331
ระบบสารสนเทศทางการเงินและการ
ลงทุน
221332
การซือ้ ขายเงินตราออนไลน์
221333
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการซือ้
ขายเงินตรา

PLO 1

PLO 2
⚫

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

⚫

PLO 8

PLO 9

PLO 10

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
221334

ชื่อวิชา
การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการซื้อ
ขายเงินตราอัตโนมัติ
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
221492
การฝึกงาน
221493
สหกิจศึกษา
221494
การศึกษาอิสระ
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
221491
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพธุรกิจดิจิทัล
กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอืน่
221151
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ

PLO 1

⚫
⚫
⚫

PLO 2

PLO 3

PLO 4

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

PLO 5

⚫
⚫
⚫

PLO 6

⚫
⚫
⚫

PLO 7

⚫
⚫
⚫

PLO 8

⚫
⚫
⚫

PLO 9

PLO 10

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

⚫
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
(4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
(5) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
(5) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด
(6) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้จริง
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็น
ระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือเหมาะสม
กับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินำมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม บทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ ำและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทำงาน เป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดำเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา กำหนดให้มีกระบวนการดังนี้
1. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
โดยผู ้ ป ระเมิ น ได้ แ ก่ นิ ส ิ ต ที ่ ล งทะเบี ย นเรี ย น และ/หรื อ อาจารย์ ป ระจำหลั ก สู ต ร หรื อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
2. จัดให้มีการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน โดยผู้
พิจารณา ได้แก่ อาจารย์ประจำหลักสูตร และ/หรือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การทวนสอบในระดับ หลัก สูตร กำหนดให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา
กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา คือ มุ่ง เน้น
การทำวิจัยสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร ดังนี้
1. การสำรวจและประเมินผลสัมฤทธิ์จากภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็ น ต่ อ ความรู ้ ความสามารถ ความมั ่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2. การทวนสอบจากผู ้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ และ/หรื อ การส่ ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการ
นั้นในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
3. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส
ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นของบัณฑิตที่ก ำลังจะสำเร็ จ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ ในสถานศึกษานั้น
4. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมถึงเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
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5. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรือความเห็นจากอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนิสติ
6. ผลงานของนิสิตที่ สามารถวัดได้ เป็นรูปธรรม อาทิ จำนวนโครงงานที่พัฒนาและ
นำไปประยุกต์ใช้งานจริง จำนวนสิทธิบัตร จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ จำนวนกิจกรรมการกุศล
เพื่อสังคมและประเทศชาติ จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญ ญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับ มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์
การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
และเป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
คณะ และหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา
1.3 สนับสนุนด้านฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุมปฏิบัติการ วิชาการ สัมมนา ทั้งในประเทศ
และหรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถ
นำมาปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของอาจารย์
3. เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย โดยสนับสนุน
ด้านการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริ หารและเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ อาทิเช่น การศึกษาดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือวิชาการ
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการ
บริหารและเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุม
ปฏิบัติการ และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรูแ้ ละคุณธรรม โดยการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรมทำงานวิจัย การให้บริการ หรือ
การช่วยกิจกรรมทางด้านวิชาการแก่สังคม
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3. มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา โดยจัดสรร
งบประมาณการทำวิจัยให้กับอาจารย์ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้มกี ารร่วมมือในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของอาจารย์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
มุ่ง เน้นกระบวนการทำวิจัย เพื่อศึก ษาสัมฤทธิ์ ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง และนำผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบ
วงจร ตลอดจนใช้ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร และให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง
ดังนี้
1. จัดให้มีการสำรวจและประเมินผลสัมฤทธิ์จากภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็ น ต่ อ ความรู ้ ความสามารถ ความมั ่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2. จัดให้มีกระบวนการติดตามและสอบถามจากนายจ้างหรือสถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้งาน
บัณฑิต เพื่อประเมินถึงความพึงพอใจที่มีต่อทักษะและความสามารถในการทำงานของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาจากหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
1. คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อมจัดระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติ ไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการ
จัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้องขอดู
กระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
จะต้องมีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิก ารศึกษาขั้นต่ำปริญ ญาโทหรือเทียบเท่ าใน
สาขาวิชาธุรกิจดิจทิ ัลหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาชาวิชาของรายวิชาที่สอน หรือมีตำแหน่งไม่
ต่ำกว่าผูช้ ่วยศาตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาหรือรายวิชาที่
สอน ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล การ
รวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจารณาจัด หาอาจารย์พ ิเ ศษที่มีป ระสบการณ์และความเชี่ย วชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิ
การศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโทหรือตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อเรียนเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน หรือเสนอต่อคณะกรรมการฯ ใน
การพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย
คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ
สอน และสิ่งสนับ สนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและนำไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน
ข้อมูลการดำเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ
สำเร็จการศึกษา จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป
ปัจจัย/สาเหตุท ี่มีผลกระทบต่อจำนวนนิสิตตามแผนการศึก ษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร
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การประเมินหลัก สูตรจากผู้ส ำเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ
ดำเนินการใหม่สำหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคำ
ร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา
ได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต ร เป็ น แบบรวมศู น ย์ โดย
มหาวิทยาลัย/คณะ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและจัดหาให้มีเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียน
การสอน ประกอบด้วย
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัย ความจุ 100 ที่นั่ง จำนวน 2
ห้อง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัย ความจุ 80 ที่นั่ง จำนวน 6
ห้อง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 20 เครื่อง
และอุปกรณ์เครือข่ายแลน 4 ชุดการทดลอง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง
สืบค้นข้อมูลและสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
1. ห้องคอมพิว เตอร์เ ชื่อมต่อเครือข่าย 133 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
2. บริการ Wireless Access Point จำนวน 146 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียน
และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps
จำนวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจำนวน
62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ
อิเ ล็ก ทรอนิกส์จะมีจำนวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจำนวนที่กำหนดโดย ประกาศสำนัก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ
จองหนั ง สื อ จากเว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ บ รรณสารและสื ่ อ การศึ ก ษา ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยออนไลน์ ไ ด้
นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า
งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct,
Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
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6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ในกรณีที่ตอ้ งจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เนื่องจากทรัพยากรมีไม่เพียงพอ
หรือไม่ทันสมัย ดำเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร
สำรวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและตำราที่ใช้ในการเรียน
การสอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจำคณะ
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อการวางแผน
จัดสรรงบประมาณประจำปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
4. มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์และ
นิสติ ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน ดำเนินการโดย คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ ผู้สอน ผู้ใช้ และบุคลากรที่
รับผิดชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน
การดำเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนิสติ ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทกี่ ำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3







ปีท่ี 4 ปีท่ี 5









9
1-5
5

10
1-5
5

10
1-5
5

11
1-5
5

11
1-5
5

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้
บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80% ของตัวบ่งชีร้ วม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชีบ้ ังคับและตัวบ่งชีร้ วมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การประชุมวางแผนกลยุทธ์การสอนร่วมกันจากอาจารย์ในสาขาวิชา และเปิดโอกาส
ให้มกี ารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มคี วามรูใ้ นการใช้กลยุทธ์การสอน
2. มีการสังเกตการณ์เพื่อประเมินพฤติกรรมการเรียนรูข้ องนิสิต ณ ขณะเรียน หรือการ
ทำกิจกรรมอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ทำในรายวิชา
3. มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตจากผลคะแนนการสอบ ทั้งนีห้ ากพบว่ามีปัญหา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนจะต้องดำเนินการวางแผนเพื่อกำหนดกลวิธีใน
การแก้ไขปัญหา
4. มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอน และปรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสม
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. มี ก ารเฝ้ า สั ง เกตการณ์ บ รรยากาศการจั ด การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย น โดย
คณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
2. การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา
3. การประเมินการสอนโดยตัวอาจารย์ผสู้ อนเอง (ประเมินตนเอง)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 จัดให้มีการประเมินหลักสูตร โดยนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือนิสิตที่เรียนอยู่ใน
ระดับชั้นปีสุดท้าย
2.2 จัดให้มกี ารประเมินหลักสูตร โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
2.3 จัดให้มกี ารประเมินหลักสูตรโดยผูใ้ ช้บัณฑิต ตลอดจนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอื่นในหลักสูตร
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพหลัก สูตรประจำปี โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับ การ
แต่งตั้งจากคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำการประเมินผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร และนำผลการประเมินที่ได้มาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา
ถัดไป

80
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา/คณะ ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บผลของการ
ประเมินประสิทธิผลของการสอน การประเมินหลักสูตรในภาพรวม และการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามรายละเอียดหลักสูตร ตลอดจนการประเมินผลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อนำมาเป็น
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป ทั้งนี้ การปรับปรุง
หลักสูตรนั้นจะกระทำทุกๆ 5 ปี หรือเมื่อ พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดำเนินการปรับ ปรุง
รายวิชานั้น ๆ ได้ทันที โดยการปรับปรุงย่อย ทั้งนีเ้ พื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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ตาราง ข1 เปรียบเทียบโครงสร้าง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่นอ้ ยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.2 กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ อว.
30 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
30
55
46
9
6
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
127(1) หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2565
30 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
30
55
46
9
6
6 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
127(1) หน่วยกิต
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ตาราง ข2 เปรียบเทียบรายละเอียด
หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101

001102

001103

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

การใช้ภาษาไทย
3 (2-2-5)
001101
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน และ
โวหารในภาษาไทย การจับใจความสำคัญจากการฟัง
และการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และ
การแสดงความคิ ด ผ่ า นทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยที่
เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence,
idiom, and prose in Thai language usage, identifying
main idea from listening and reading, paragraph
writing, brief summarizing including thinking
expression through usage of appropriate Thai
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
001102
Ready English
คำศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้
ภาษาอั ง กฤษของการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น การ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจำวัน ได้แก่ การ
แนะนำตนเองและบุ ค คลอื ่ น การตอบรั บ และการ
ปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและ
การวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental
English usage in listening, speaking, reading and
writing, development of English usage for daily-life
including getting acquainted with someone, accept
and decline invitation, direction giving, direction
asking and direction planning, conversation in
restaurant, smart shopping and saying goodbye for
someone
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
001103
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น
คำศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์
ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง
การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการ
สื ่ อ สารระหว่ า งประเทศ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
สนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่าน

30 หน่วยกิต

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับ
สาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร การ
สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving
message, speaking and writing in Thai for delivering
message, proper daily life communication

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น การผลิตผลงานเชิง
วิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing
skills in Thai with other fields, producing academic
works

ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
คำศั พ ท์ สำนวน วลี แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษขั้น
พื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ่นื
ในชีวิตประจำวัน
Fundamental level of English vocabulary, expressions,
phrases and grammar, English usage in listening,
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ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การ
อธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงาน
เลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking,
reading, and writing, vocabularies and English
grammar for different situations in communication
and effectiveness in international context including
trip planning, flight and accomudation booking using
internet, international phone calling, communication
in airport, airport announcement, communication in
customs and immigration, communication in bad
situations and party
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
001104
Step UP English
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อใน
ชีวิตประจำวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด
อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความ
จากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและ
ตาราง การตี ค วามและการนำเสนอข้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in
daily life, English usage for listening, speaking,
reading and writing including e-mail, summarizing
from media, news reading and sharing, data
interpretation from graphs and tables, interpretation
and information presentation for further study and
future careers
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
001205
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ
จิตอาสา สำนึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมืองกับ
ประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระ
เสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism,
public consciousness, gratitude, citizenship and
democracy, professional ethics, the changing society,
cultural appreciation, adaptation to social and cultural
changing
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speaking, reading and writing for communicating basic
information regarding self and others in daily life
context

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คำศั พ ท์ สำนวน วลี แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษขั้น
กลาง หลัก การใช้ภ าษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการ
บรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions,
phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating in
familiar situations and describing familiar matter

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
3(2-2-5)
วิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
คำศั พ ท์ สำนวน วลี แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ
หลัก การใช้ภาษาอังกฤษด้า นการฟัง พูด อ่า น เขียน
การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and
grammar, English usage in listening, speaking, reading
and writing for communicating in academic and
professional contexts

สาระที่
ปรับปรุง
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สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
002101
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ
และความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแสการ
เปลี ่ ย นแปลงในสัง คมและวัฒ นธรรมโลก อาเซียน
ความหลากหลายทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของ
ท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลั ย
พะเยา
Man and society, multicultural society, bias and
violence management in multicultural society, social
and cultural trends in global, ASEAN, social and
cultural diversity of Thailand’s regional, Phayao and
University of Phayao dimensions
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
003101
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
ระบบเครื อ ข่ า ย นวั ต กรรมของเศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ทั ล
ธุ ร กรรมพาณิ ช ย์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ โ ปรแกรม
สำนักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุก ต์เ พื่อการ
ผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูล
เพื ่ อ นำมาใช้ ใ นการทำงานและชีว ิ ต ประจำวั น การ
สื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง มีจริยธรรม
และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software
and networking, innovation in digital economy,
electronic commerce transaction, office automation
program and software application for multimedia
production, search, screening and selection data for
work and daily life, communication through online
social networking in accordance with ethical and
related legal regulation
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(3-2-5)
002102
Health and Environment Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย
จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และ
วางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพในชี ว ิ ต ประจำวั น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกำลังกาย
โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทาง
จราจร การรั บ มื อ กั บ อุ บ ั ต ิ ภ ั ย ภั ย ธรรมชาติ การ
วางแผนและการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน การจัด
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การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
1(0-2-1)
Technology Usage in Digital Age
แนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำธุรกรรม
พาณิ ช ย์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ เ ทคโนโลยี ท าง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์สำนักงาน
Concepts of computer and internet technology, office
software, principles of electronic commerce, usage of
computer and internet technology, usage of office
software

สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(3-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัช ญาชีวิต การดำรงชีวิต บนความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวติ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมและชุมชน การ
จั ด การทางสุ ข ภาพทางกายและจิ ต ใจ บทบาทและ
หน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกับผูอ้ ่นื การโน้มน้าว
และการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Life philosophy, living on social and cultural diversity,
history and local way of life, Phayao studies,
aesthetics of living, environmental management for
earning a living, physical health, mental health
management, roles and duties in cooperative works,
persuasion, proper code of morality and ethics, laws
in daily life
ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ การคัด
สรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสาร
อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning information
technology, principles of information accessing and
information, extracting information and presentation,

สาระที่
ปรับปรุง
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การและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health,
mental, emotion, health factors, analysis and
planning of healthy consumption, dialy-health
product, relation between emotion and health,
recreation and exercise, pandemic, Sexual
Transmitted Infection, traffic accident, planning with
accident, natural disaster, water management in
dialy life, waste processing and environmental saving
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
3(3-2-5)
003102
Art of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวาง
แผนการดำเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิด
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กระบวนการคิ ด เชิ ง บวก คิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการ
อารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning,
appreciation in self value and others, goal setting in
life and planning, fundamental of sufficiency
economy, lifestyle concept of sufficiency economy,
thinking system, positive thinking, analytical
thinking, creative thinking, emotion control and
management

บุ ค ลิ ก ภาพและการแสดงออกใน 3(3-2-5)
003203
สังคม
Socialized Personality
ความสำคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทางกาย วาจา ใจ มารยาท
วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ต ามอัต ลักษณ์ข องมหาวิท ยาลัยพะเยา
การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทย
และสังคมโลก
Important of personality, personality development,
personality development of physical, verbal, mind,
manner, Thai culture, public communication skills,
desired traits relating to University of Phayao's
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ethical communication according to laws concerning
information technology and communication

การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
3(3-2-5)
ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
คิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ หลักการ
ทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต การพัฒนาทักษะทาง
สัง คม บุค ลิก ภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะ
การคิด ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางด้าน
การเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical and
analytical thinking, creative thinking, collaboration,
communication, lifelong learning and growth mindset,
development of social skills, personality and
expression in society, thinking skills, creative thinking,
communication skills and lifelong learning for future,
personal financial skill
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทัก ษะการเรียนรู้ช ุม ชน การศึก ษาวัฒนธรรมและวิถี
ชีวติ ของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม จิตวิทยาการ
ทำงานเป็ น ที ม การแสดงออกในที ่ ส าธารณะ การ
วางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การดำเนินการตาม
แผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ข องตนเอง
ตามกฎหมายในการดำรงชีวิตในสังคม การร่วมมือและ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็น
พลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่า
และความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย
การยอมรั บ ในความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมและให้
ความเคารพผู้อื่น

สาระที่
ปรับปรุง
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identity, living in a society, self-adaptation in the
Thai and global social cont

003204

003305

Community learning skills, study of the culture and
way of life of the community, collaboration,
psychology of collaboration, public expression,
planning, strategy formulating and implementing plan
in collaborative works, human rights and obligation,
cooperation and adaptability to changing environment,
responsible citizens, awareness of value and
importance of Thai identity, acceptance of cultural
diversity and respect for others
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ
1(0-2-1)
ชุมชน
Health Environment and Community Management
ความรอบรู ้ ท างด้ า นสุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ ป ั ญ หา
สุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการดำรงชีวติ การ
ค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและ
ดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health
problems, safety in living, searching for community’s
environmental problems, collaborative planning and
lauching environmental health project in community,
leadership in health, environment and community
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ าร
3(2-2-5)
เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็น ผู้ป ระกอบการยุคดิจิทัล การ
ว า ง แ ผ น แ ล ะท ำธ ุ ร ก ร ร ม ท าง ก าร เ ง ิ น ส ำห รั บ
ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุค
ดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับผู้ประกอบการในยุค
ดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้าง
ผลงานด้ ว ยกระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial
planning and transaction for entrepreneurs, qualities
of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools
for digital age entrepreneurs, design thinking process,
concepts of developing new products using design
thinking process, ethics for digital age entrepreneurs

สาระที่
ปรับปรุง
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สาระที่
ปรับปรุง

003306

บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง
3(0-6-3)
วิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การ
ปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้างนวัตกรรม
ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการ
สร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general
education courses for professional activities, designing
and developing professional innovation using design
thinking process, creating concepts of professional
innovations
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
91 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
30 หน่วยกิต
100004 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Law
การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน และ
โวหารในภาษาไทย การจับใจความสำคัญจากการฟัง
และการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และ
การแสดงความคิ ด ผ่ า นทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยที่
เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence,
idiom, and prose in Thai language usage, identifying
main idea from listening and reading, paragraph
writing, brief summarizing including thinking
expression through usage of appropriate Thai
121211
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
121101
Business Finance
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ การวิเคราะห์งบ
การเงิน การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหาเงินทุน
ระยะยาว งบประมาณเงินสด การบริหารลูกหนี้ การ
บริหารสินค้าคงเหลือ มูลค่าเงินตามเวลา งบลงทุน
ต้นทุนของเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Introduction to business finance, financial statement
analysis, short-term financing, long-term financing,
accounts receivable management, inventory
management, time value of money, capital
budgeting, cost of capital, dividend policy

ปิดรายวิชา

การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
ความรู ้ เ บื ้ อ งต้ น การเงิ น ธุ ร กิ จ ตลาดการเงิ น การ
วิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าอนาคตและมูลค่าปัจจุบัน
โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน นโยบายการจ่ายเงิน
ปัน ผล แหล่ง เงิน ทุน ระยะยาว งบลงทุน การจัด การ
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น งบประมาณเงิ น สด การจั ด การ
สินทรัพย์หมุนเวียน แหล่งเงินทุนระยะสั้น
Introduction of business, financial markets, financial
statement analysis, future value and present value,
capital structure and cost of capital, dividend policy,
long-term financing, capital budgeting, working
capital management, cash budgeting, current asset
management, short-term financial

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
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หลักการจัดการ
3(3-0-6)
122120
Principles of Management
ความหมายและความสำคั ญ ของการจั ด การ
องค์ประกอบของการจัดการทั่วไป ลักษณะโครงสร้าง
ขององค์การธุรกิจ หลักการบริหารและหน้าที่ส ำคัญ
ของฝ่ายบริหารทุกด้าน การวางแผน การจัดองค์การ
การสรรหาบุคคล การสั่งการ และการควบคุม การ
บรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ตั้งไว้ ด้วยกิจกรรมของ
การจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยการวางระบบการบริหารงานสมัยใหม่
Meaning and significance of management, general
management component, structure of business
organization, administration principles and essential
function of whole administrative section for instance
planning, organizing, staffing, directing and
controlling, attained goals and policy by management
activities and enhancing efficiency and effectiveness
by advanced administration system
การจัดการการผลิตและการ
3(2-2-5)
ปฏิบัติการ
Production and Operations Management
ความหมายของการผลิตและปฏิบัติการ กิจกรรมและ
ขั้นตอนของการทำธุรกิจ หน้าที่และความรับผิด ชอบ
พื้นฐานของผู้บริหารการผลิต การวางแผนกำลังการ
ผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิ ต การวางแผนการผลิ ต รวม การวางแผนและ
บริหารโครงการ การจัดซื้อและระบบคลังสินค้า การ
วางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมคุณภาพ และ
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการวางแผนการผลิต
และการปฏิบัติการ
Production and operation meaning, activity and steps
of business creation, basic function and responsibility
of production executive, capacity planning, location
selection, layout planning of production processing,
aggregate planning, project management and
planning, purchasing and warehouse system,
material requirement planning, quality control, and
analysis and tackling of production and operation
planning

สาระที่
ปรับปรุง
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
1) ปรับรหัส
Principles of Management
รายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการจัดการ วิวัฒนาการ 2) ปรับ
ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การจัด คำอธิบาย
บุ ค คลเข้า ทำงาน การสั ่ ง การ และการควบคุ ม การ รายวิชา
พัฒนาองค์กร และเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่
Introduction to principles of management, evolution of
management, planning, organizing, staffing, directing,
controlling, organization development and modern
management tools
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การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์
ของข้อมูล ทางการบัญ ชี กรอบแนวคิด สำหรับ การ
รายงานทางการเงิ น และการนำเสนองบการเงิ น
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่
วงจรบั ญ ชี งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับกิจการบริการ กิจการซื้อขายสินค้า การบัญชี
สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม สมุดรายวันเฉพาะ ระบบ
ใบสำคัญ
Definitions and objectives of accounting, benefits of
accounting information, conceptual framework for
financial reporting and presenting financial
statement, principles and recording transactions in
double entry system, profit and loss statement,
statement of financial position for service,
merchandising businesses, accounting for industrial
business, special journal, vouching system
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
ความหมายและความสำคัญของวิช าเศรษฐศาสตร์
ระบบเศรษฐกิ จ การกำหนดราคาโดยอุ ป สงค์
อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎี
และแนวคิ ด เบื ้ อ งต้ น เกี ่ ย วกั บ พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค
ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงิน
การธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงิน
เฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ
Definition, importance of economics, economic
systems, demand and supply, demand and supply
elasticity, price determination and market
equilibrium, basic consumer behavior theory,
production and production cost, national income,
money and banking, monetary and fiscal policies,
inflation and deflation, international trade
หลักการตลาด
3(3-0-6)
128110
Principle of Marketing
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายและ
หน้าที่ทางการตลาด ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบ
การตลาด การบริหารการตลาดเบือ้ งต้น การแบ่งส่วน
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
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สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความรู้เ บื้องต้น เกี่ยวกับ การตลาด ความหมายและ
หน้า ที่ท างการตลาด ปัจจัยที่ส ่ง ผลกระทบต่อระบบ
การตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้น การแบ่งส่วน
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผูบ้ ริโภค

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
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การวิจัยตลาด การใช้เครื่องมือทางการตลาดในการ
ดำเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing, meaning and
roles of marketing, factors affecting market system,
fundamental marketing management, market
segmentation, selecting target markets, consumer
behavior, market research, usability of marketing
tool in business
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3(3-0-6)
146200
เฉพาะ
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้น
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ที่นิสิตกำลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening,
speaking, reading, and writing skills related to
students’ discipline

คณิตศาสตร์และสถิตธิ ุรกิจ
3(2-2-5)
221102
Business Mathematics and Statistics
จำนวนเต็มและเศษส่วน การคำนวณและลำดับในการ
คำนวณ ร้ อ ยละและการประยุ ก ต์ ใ ช้ สมการและ
อสมการ การประยุ ก ต์ ข องสมการเส้ น ตรงทาง
เศรษฐศาสตร์แ ละธุรกิจ ความหมาย ขอบเขตและ
ประโยชน์ของสถิติทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูล
เบือ้ งต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน
Integer number and fraction number, mathematic
operations and order of operations, percent and their
applications, equations and inequalities, equations of
a straight line and their applications in economics and
business, definition and advantages of statistics in
business, fundamental of data analysis, estimation
and testing hypotheses
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทาง
3(2-2-5)
221101
ธุรกิจ
Fundamental Information Technology in Business
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต
เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการประยุกต์ใช้
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การวิจัยตลาด การตลาดดิจิทัล การใช้เครื่องมือทาง
การตลาดในการดำเนินธุรกิจ
Fundamental knowledge of marketing, meaning and
roles of marketing, factors affecting market system,
fundamental marketing management, market
segmentation, selecting target markets, consumer
behavior, market research, digital marketing, use of
marketing tools in business
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอัง กฤษแบบบู ร ณาการ โดย
มุ่งเน้นทักษะเชิงผลิตเป็นหลัก คือ การพูดและการเขียน
โดยรวมหัวข้ออภิปรายที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้อง
กั บ ศาสตร์ ท ี่ น ิส ิ ต กำลัง ศึ ก ษาอยู่ เ ข้ า กั บ คำศัพ ท์เ ชิง
วิชาการและเฉพาะทางมากขึ้น รวมถึงโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึน้
Develop integrated English skills focusing mainly on
productive skills—speaking and writing, combining the
various topics related to the students’ study areas
with more academic and technical terms and more
complex grammar structures
คณิตศาสตร์และสถิตปิ ระยุกต์
3(2-2-5)
Applied Mathematics and Statistics
การดำเนินการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีจำนวน
ลำดับ อนุก รม ตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และ
ฟั ง ก์ ช ั น การนั บ เมทริ ก ซ์ พื ้ น ฐานของเส้ น ตรงและ
สมการเส้นตรง สมการและอสมการความน่าจะเป็น
และสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่ า
การทดสอบสมมติฐาน
Computer operations, number theory, series,
sequences, logic, set, relations and functions,
counting, matrix, straight line and equations of a
straight line, equations and inequalities, probability
and statistics, fundamental of data analysis,
estimation, and testing hypotheses

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับชื่อ
รายวิชา
3) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทาง
3(2-2-5)
ปรับรหัส
ธุรกิจ
รายวิชา
Fundamental Information Technology in Business
เทคโนโลยีส ารสนเทศขั้น พื้น ฐาน ระบบอิน เทอร์เน็ต
เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล พื้นฐานการประยุกต์ใช้
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ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประมวลผลคำ
โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมการนำเสนอ
ง า น ใน ง า นธ ุ ร ก ิ จ จริ ย ธ รรม ในก ารใช้ ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ดำเนินการธุรกิจ
Introduction to information technology, internet,
search engine, introduction to operation system
software application, word processing program,
spreadsheet program, and presentation program in
business, etiquette in using computer system for
operating business
124132

221207

ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติก าร โปรแกรมประมวลผลคำ
โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมการนำเสนองาน
ในงานธุรกิจ จริยธรรมในการใช้ ระบบคอมพิว เตอร์
ดำเนินการธุรกิจ
Introduction to information technology, internet, search
engine, introduction to operation system software
application, word processing program, spreadsheet
program, and presentation program in business,
etiquette in using computer system for operating
business
การบัญชีสำหรับผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
Accounting for Entrepreneurship
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีและรูปแบบทางธุรกิจ
และงบการเงิ น ประโยชน์ ข องข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี
ความหมายและการจำแนกต้น ทุน ภาษีเ งิน ได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีเ งิน ได้น ิต ิบ ุค คล ภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การวางแผนภาษีสำหรับ
ผู้ประกอบการ การบริหารสินทรัพย์
General knowledge about accounting and types of
business and financial statements, benefits of
accounting information definition and classification of
costs, personal income tax, corporate income tax,
value added tax, specific business tax, withholding
tax, tax planning for entrepreneurship, assets
management
เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ 3(2-2-5)
Business Problem Solution Technology
หลักการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบ
และรู ป แบบของนวั ต กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ซอฟต์ แ วร์ แอพลิ เ คชั ่ น เซ็ น เซอร์ อาร์ เ อฟไอดี
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ชุดคำสั่งในระบบควบคุม แอนดรู
โนโมดู ล ราสเบอร์ ร ี ่ โ มเดล การวิ เ คราะห์ ป ั ญ หา
นวั ต กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางธุ ร กิ จ การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคคล
การเงินและการลงทุน ด้านการขายและตลาด ด้านการ
ขนส่ ง และห่ ว งโซ่ อ ุ ป ทานและด้ า นอื ่ น ๆที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
แนวโน้ ม แพลตฟอร์ ม ของนวั ต กรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ
Principles of information technology innovation,
components and patterns of information technology
innovation Software application Sensor’s device, RFID,

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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วิชาเอกบังคับ
46 หน่วยกิต
221203 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Information System
แนวคิ ด พื ้ น ฐานของระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ
องค์ประกอบและประเภทของระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ แนวโน้มของระบบสารสนเทศ บุคลากรด้าน
สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช้ระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ
Introduction to business information system concept
component and type of business information system
trends in information system personnel in information
system implementation of information system how to
use information systems to support business
processes

221301

การวิเคราะห์และการออกแบบ
3(2-2-5)
ระบบทางธุรกิจ
Business System Analysis and Design
ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ขององค์กรและ
ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของระบบ
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IOT, Controller, Arduino module, Raspberry model
Analysis of business information technology innovation
problems. Application of innovative information
221301 การจัดการเนือ้ หาการตลาดดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Digital Marketing Content Management
ความหมายและความสำคัญของการตลาดเชิงเนื้อหา
ดิจิท ัล หลัก การทำการตลาดเชิง เนื้อหาดิจิท ัล การ
เรียงลําดับเนื้อหา การจัดหมวดหมู่เนื้อหา การจัดการ
ข้อมูลของเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล การสร้างแผน
กลยุทธ์การตลาดด้วยเนื้อหาดิจิทัล การพัฒนาเนื้อหา
ดิจิทัลเพื่อให้เกิดการส่งต่อ การสร้างเนื้อหาที่เน้นคํา
ค้นหา การสร้างแคมเปญบนสื่อสังคม
Definition and importance of digital content marketing,
principles of digital content marketing, content sorting,
content classification, digital content management,
creating a marketing strategy with digital content,
digital content creation for viral marketing, creating
digital content that emphasizes keywords, creating
campaigns on social media
วิชาเอกบังคับ
46 หน่วยกิต
221204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Information System
แนวคิ ด พื ้ น ฐานของระบบสารสนเทศทางธุ ร กิ จ
องค์ ป ระกอบและประเภทของระบบสารสนเทศทาง
ธุ ร กิ จ แนวโน้ ม ของระบบสารสนเทศ บุ ค ลากรด้า น
สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช้ ระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ การ
วิเ คราะห์ข ้อมูล การนำเสนอภาพข้อมูล การพัฒ นา
ธุรกิจขนาดเล็ก
Introduction to business information system concept,
component and type of business information system, trends
in information system, personnel in information system,
implementation of information system, how to use
information systems to support business processes, data
analysis, data visualization and small business development
221302 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
System Analysis and Design in Business
ภาพรวมของเทคโนโลยีก ารวิเคราะห์ออกแบบระบบ
บทบาทหน้าที่น ัก วิเ คราะห์และออกแบบระบบ วงจร
การพัฒนาระบบ แบบจำลองการพัฒนาระบบ การ

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับ
คำอธิบาย
วิชา

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับ
คำอธิบาย
วิชา
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สารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ขององค์กรและ
การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาวงจรของ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ บทบาทและหน้าที่ของ
นักวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การสร้างแผนภาพแสดงการไหลของ
ข้อมูล การออกแบบส่วนการนำข้อมูลเข้าและการออก
รายงานข้อมูล
Business system analysis and design concept,
business system analysis methodology, system
analysis and development tools, system
development life cycle, input and output design

221390

221402

โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
1(0-3-2)
221341
Project in Business Computer I
ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้ อ งการทางด้ า นระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้ กำหนด
แนวทางแก้ปัญหา การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง นำเสนอหัวข้อ
โครงงาน
Business information system problem and
requirement collection, feasibility study, solutions
definition, solutions analysis and design, related
documentation and project topic presentation
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2-5)
221314
Information security
หลักการของการรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ
เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ภาพรวม
ของแนวโน้มปัจจุบันในผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์และ
การใช้งานและการวิจัยด้านความปลอดภัยเครือข่าย
พื ้ น ฐานแนวคิ ด และนโยบายกลไกการรั ก ษาความ
ปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงและความสมบู ร ณ์
ของเทคนิคการเข้ารหัสขั้นพื้นฐาน การประกันการ
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วิ เ คราะห์ ความต้ อ งการของระบบ แบบจำลอง
กระบวนการ การบริหารโครงการ เครื่องมื อสนับสนุน
การพัฒ นาระบบแบบจำลองกระบวนการของระบบ
แบบจำลองการไหลข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การ
ออกแบบผลลั พ ธ์ การออกแบบส่ ว นติ ด ต่ อ ผู ้ ใ ช้
พจนานุ ก รมข้ อ มู ล และคำอธิ บ ายกระบวนการ
แบบจำลองข้อมูล การออกแบบระบบและการติดตั ้ง
ระบบ การจัดทำเอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ
ระบบ แนวทางการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ
Overview of system design analysis technology roles
and responsibilities of system analyst and system
designer, principles of information system
development, system development life cycle, system
development model, analysis of system requirements,
process model, project management, tools for system
development and design, process model, data flow
model, database design output design, user interface
design ,data dictionary and process description, data
model system design and installation, preparation of
technical documentation of system design guidelines
for system development and maintenance
โครงงาน 1
1(0-3-2)
Project I
ศึ ก ษาปั ญ หาและความต้ อ งการทางด้ า นระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ ศึก ษาความเป็น ไปได้ กำหนด
แนวทางแก้ปัญหา การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการ
แก้ป ัญ หา จัด ทำเอกสารที่เ กี่ยวข้อง นำเสนอหัวข้อ
โครงงาน
Business information system problem and requirement
collection, feasibility study, solutions definition,
solutions analysis and design, related documentation
and project topic presentation
เทคโนโลยีความมั่นคงระบบ
3(2-2-5)
สารสนเทศทางธุรกิจ
Information Securities Technology in Business
ระบบความปลอดภัย การเข้ารหัสข้อมูล มาตรฐานการ
เข้ า รหั ส เทคนิ ค การสร้ า งรหั ส การวิ เ คราะห์ ร หั ส
หลักการตรวจสอบการเข้ารหัส การจัดการระบบรหัส
สาธารณะ ลายเซ็นต์ดิจิตอล ระบบความปลอดภัยของ
แฟ้มข้อมูล แบบจำลองความมั่นคงของสารสนเทศ การ
ปฏิเสธการให้บริการ การใช้คีย์กับสารสนเทศ การ

สาระที่
ปรับปรุง

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับชื่อ
รายวิชา
3) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับชื่อ
รายวิชา
3) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
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ตรวจสอบลายเซ็น ดิจิท ัล และฐานข้อมูล กลไกการ
รั ก ษาความปลอดภั ย ไฟร์ ว อลล์ การประเมิ น
ผลการรั ก ษาความปลอดภั ย และการ รั ก ษาความ
ปลอดภัยกรณีที่เกิดขึ้นจริง เทคนิคและวิธีการที่จะ
ดำเนินการทดสอบการเจาะระบบเครือข่ายความเสี่ยง
ด้ า นความปลอดภั ย ขององค์ ก รและวิ ธ ีก ารจัด การ
ความเสี่ยง
Principle of information security , computer security
technology, overview of recent trends in commercial
products and applications and security research in
basic network security, concepts and policies,
security mechanisms of access control and integrity,
basic cryptography techniques, assurance,
authentication, digital signatures and database
security mechanisms , firewalls, security evaluation,
and real-life security cases ,techniques and
procedures to perform penetration testing on
networks and applications ,organizational security
risks and how to manage exposure to those risks

221490

222122

โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2(0-6-3)
221442
Project in Business Computer II
การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา การทดสอบ การติดตั้ง
และนำไปใช้ การประเมินผล จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และนำเสนอสรุปผลการศึกษา
Solution development, testing, installation and
implementation, evaluation, related documentation
and conclusion presentation
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์
3(2-2-5)
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction Design
การออกแบบปฏิ ส ั ม พั น ธ์ หลั ก การออกแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ พฤติกรรม
ของมนุษย์ในปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ การยศาสตร์
เบื้องต้น แบบจำลองกระบวนการพัฒนาปฏิสัมพันธ์
การวิเคราะห์งานและ การเก็บรวบรวมความต้องการ
การออกแบบ การออกแบบแผ่นภาพลำดับเรื่อง การ
พัฒนาต้นแบบส่วนต่อประสาน รูปแบบและกระบวน
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ควบคุมการเข้าถึงกฎแห่งสิทธิ์ มาตรฐานความมั่นคง
ของระบบสารสนเทศ ระบบการตรวจหาผู้บุกรุก ภั ย
คุกคามของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตีและการ
ป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเ พื่อความมั่นคงของ
ระบบสารสนเทศของธุรกิจ การพิสูจน์ทราบในระบบ
คอมพิวเตอร์ บริการด้านความมั่นคง การวิเคราะห์ภัย
คุก คามระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การจัด การด้า น
ความมั่นคง การบริหารระบบป้องกันการบุกรุก การ
ประเมินความมั่นคงระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Securities system, data encryption, encryption
techniques, principles encryption verification, public
key system management, digital signature, file
security, information security model, denial of service,
using keys to information, access control, the rule of
rights, information system security standards, intrusion
detection system, threats of information systems,
attack and defense mechanisms policies and practices
for the security of business information systems,
authentication in computer systems security services
business information system, threat analysis security,
management intrusion prevention, system
management business information systems, security
assessment
โครงงาน 2
2(0-6-3)
Project II
การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา การทดสอบ การติดตั้งและ
นำไปใช้ การประเมินผล จัด ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
นำเสนอสรุปผลการศึกษา
Solution development, testing, installation and
implementation, evaluation, related documentation
and conclusion presentation

สาระที่
ปรับปรุง

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับชื่อ
รายวิชา

ปิดรายวิชา
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ทัศน์ของการปฏิสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการ
ออกแบบปฏิสัมพันธ์ การประเมินส่วนต่อประสาน
interaction design, human-computer interaction,
human aspects to the interaction with computer,
basic ergonomics, interaction design process models,
task analysis and requirements gathering, design,
storyboarding, user interface prototyping, interaction
styles and paradigms, technology for interaction
design, evaluation of user interfaces
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 3(2-2-5)
221103
Applications Software Packages
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การจัดการและ
การใช้เอกสารร่วมกัน การออกแบบเอกสาร และการ
สร้างการอ้างอิงขั้นสูง การจัดการและการใช้ตาราง
งานร่วมกัน การใช้รูปแบบที่กำหนดเองและเค้าโครง
การสร้าง สูตร แผนภูมิและตารางงานขั้นสูง สร้าง
งานนำเสนอ การจั ด ตกแต่ ง การเปลี ่ ย นภาพ
ภาพเคลื่อนไหว และการนำเสนองานขั้นสูง
Application of Software Package and Document
Sharing Advance Document Design Create
Advanced References Manage and Share Workbook
How to use Custom template and Layout Create
Advanced Charts and Table Create Advanced
Formula Create a presentation Apply transitions and
Animations advance presentations
การออกแบบและพัฒนาระบบ
3(2-2-5)
221205
ฐานข้อมูล
Database Design and Development
ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของระบบ
ฐานข้ อ มู ล แนวคิ ด ของระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล
ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ข อง ร ะ บ บ จั ด ก าร ฐ านข ้ อ มู ล
แบบจำลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการ
นอมัลไลซ์ การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในระบบ
ฐานข้อมูล ฝึกปฎิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Definition, importance, component of database
system, database management system concept,
database management system architecture, data
model, relational database, normalization process,
database design, database management system
language, database system development practice
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การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
3(2-2-5)
Applications Software Packages
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การจัดการและการ
ใช้เอกสารร่วมกัน การออกแบบเอกสาร และการสร้าง
การอ้ า งอิง ขั้ น สู ง การจั ด การและการใช้ต ารางงาน
ร่วมกัน การใช้รูปแบบที่กำหนดเองและเค้าโครง การ
สร้า ง สูต ร แผนภูม ิแ ละตารางงานขั้น สู ง สร้า งงาน
นำเสนอ การจัดตกแต่งการเปลี่ยนภาพ
ภาพเคลื่อนไหว และการนำเสนองานขั้นสูง
Application of software package and document
sharing advance document design create advanced
references manage and share workbook how to use
custom template and layout create advanced charts
and table create advanced formula create a
presentation apply transitions and animations advance
presentations
การออกแบบและพัฒนาระบบ
3(2-2-5)
ฐานข้อมูล
Database Design and Development
ความหมาย ความสำคั ญ องค์ ป ระกอบของระบบ
ฐานข้ อ มู ล แนวคิ ด ของระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล
สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจำลอง
ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการนอมัลไลซ์
การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
ฝึกปฎิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Definition, importance, component of database system,
database management system concept, database
management system architecture, data model,
relational database, normalization process, database
design, database management system language,
database system development practice

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
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เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทาง
3(2-2-5)
ธุรกิจ
Technology for Business Application
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุก ต์
ทางธุรกิจ ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ กระบวนการสร้างความเข้าใจเชิงคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ การประยุก ต์เ ทคโนโลยีเ พื่องานธุรกิจขนาด
ต่างๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์
ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
เทคโนโลยีเว็บและนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต์ด้านอื่นๆ
Basic concepts of applies technology in business,
enterprise information system issues, understanding
process in business computer, technology application
for various business in specific areas, information
management system, business analytics, application
and software for business, web technology and
innovation and other areas
ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
221305
Business Intelligence
กรอบแนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ คลั ง ข้ อ มู ล
เหมื อ งข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ธ ุ ร กิ จ ขั ้ น พื ้ น ฐาน การ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การนำข้อมูลมาแสดงเป็นภาพ การจัดการ
ประสิทธิภาพของธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์ทางด้าน
ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence framework, data warehousing
(DW), data mining, introduction to business analysis,
online analytical processing (OLAP), decision support
system (DSS), data visualization, business
performance management (BPM), business
intelligence applications
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
221401
Enterprise Architecture
แ น ะ น ำ ส ถ าป ั ต ยก รรม อง ค ์ ก ร ข อบ ข ่ า ยง าน
สถาปัตยกรรมองค์กร แบบจำลองและสถาปัตยกรรม
อ้ า งอิ ง กระบวนการในการพั ฒ นาสถาปั ต ยกรรม
องค์กรการสร้างและจัดการแผนงานสถาปัตยกรรม
ธุรกิจ สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอ
พลิเคชั่น และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม
องค์กรกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การวิเคราะห์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
ทฤษฎีเ กี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ การประยุก ต์ใช้ระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเบื้องต้น
การนำข้อมูลมาแสดงเป็นภาพ การจัดการประสิทธิภาพ
ของธุรกิจ
Business intelligence theory, implementation and
application of business intelligence system,
introduction to business analysis, data visualization,
business performance management

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
3(2-2-5)
ปรับคำ
Enterprise Architecture
อธิบาย
แ น ะ น ำ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม อ ง ค ์ ก ร ข อ บ ข ่ า ย ง าน รายวิชา
สถาปัตยกรรมองค์กร แบบจำลองและสถาปัตยกรรม
อ้างอิง กระบวนการในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
การสร้ า งและจั ด การแผนงานสถาปั ต ยกรรมธุ รกิ จ
สถาปัตยกรรมสารสนเทศ สถาปัตยกรรมแอพลิเคชั่ น
และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมองค์กรกับ
ธรรมภิบาล การนำสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้งาน การ
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ข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการซอฟต์แวร์ทางด้านการ
วางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ สถาปัตยกรรมองค์กรกับ
ธรรมภิบาล การนำสถาปัตยกรรมองค์กรไปใช้งาน
การประเมินผล
Introduction to enterprise architecture, enterprise
architecture frameworks, reference models and
architectures, processes for developing enterprise
architecture, establishing and managing business
architecture, information architecture, application
architecture and technology architecture, Enterprise
architecture and cloud computing, big data analysis,
enterprise resource planning software management,
enterprise architecture and IT Governance, using
enterprise architecture, evaluation
โครงสร้างข้อมูลและพืน้ ฐานการ
3(2-2-5)
เขียนโปรแกรม
Data Structure and Introduction to Programming
ความหมาย ประเภทโครงสร้างข้อมูล การสร้างและ
การจัดการโครงสร้างข้อมูล ความรู้เบื้องต้นการเขียน
โปรแกรม ภาษา ตั ว แปรและชนิ ด ข้ อ มู ล การ
ดำเนินการ การรับและแสดงข้อมูล คำสั่งควบคุมการ
ทำงาน การฝึกเขียนโปรแกรม
Meaning, types of data structure, data creation and
data management, fundamental of programming,
language, variable and data types, operation, input
and output, control statement, practical
programming
การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Application Development
แนวคิดเชิงวัตถุ การโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ
คุณลักษณะ วิธี การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การสืบ
ทอดคุณสมบัติ การพ้องรูป การออกแบบและสร้าง
ส่วนต่อประสาน
Concept of object-oriented, object-oriented
programming, class and object, attribute, method,
encapsulation and information hiding, inheritance,
polymorphism, graphic user interface design and
development
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สาระที่
ปรับปรุง

ประเมินผล
Introduction to enterprise architecture, enterprise
architecture frameworks, reference models and
architectures, processes for developing enterprise
architecture, establishing and managing business
architecture, information architecture, application
architecture and technology architecture, enterprise
architecture and IT governance, using enterprise
architecture, evaluation

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

113
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
221205

100007

221102

221304

การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทาง
3(2-2-5)
ธุรกิจ
Web-Programming in Business
หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ กระบวนการพัฒนา
เว็บ การเขียนโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การเขียนโปรแกรม
ฝั่งลูกข่าย การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ
Web programming principle, web development
process, server side programming, client side
programming, database connection programming,
web programming for using in business
กฎหมายและจริยธรรมทาง
1 (1-0-2)
คอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่ายสังคม
ออนไลน์ กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ไทยและสากล
Regulations, rules, ethics, online social network
etiquette, intellectual property law, law of
information and communication technology in
Thailand and international
ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหา
3(2-2-5)
ทางธุรกิจ
Logical Thinking and Problem Solving in Business
ความหมาย โครงสร้างความรู้ การพัฒนาทักษะการ
คิดแบบมีเหตุผลและลำดับขั้นตอน การคิดเชิงระบบ
การคิดเชิงวิเคราะห์ เทคนิคและเครื่องมือในการคิด
เพื่อการตัดสินใจ พื้นฐานการวิเคราะห์ธุรกิจ ผังงาน
โครงสร้างควบคุมแบบลำดับ โครงสร้างควบคุมแบบ
ทางเลือก โครงสร้างควบคุมแบบทำซ้ำ
Meaning, body of knowledge, skills development in
reasonable and sequential thinking, systematic
thinking, analytical thinking, logical thinking
techniques and tools, introduction to business
analysis, flowchart, sequence control structure,
selection control structure, repetition control structure
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Network Approach in Business
พืน้ ฐานการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่าย

สาระที่
ปรับปรุง
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
1) ปรับรหัส
แอพพลิเคชั่น
รายวิชา
Web Application Design and Development
2) ปรับชื่อ
หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ กระบวนการพัฒนาเว็บ รายวิชา
การเขียนโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การเขียนโปรแกรมฝั่งลูก
ข่า ย การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล การ
เขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ
Web programming principle, web development
process, server side programming, client side
programming, database connection programming,
web programming for using in business
กฎหมายและจริยธรรมทาง
1 (1-0-2)
คงเดิม
คอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
ระเบียบ กฎ จริยธรรม มรรยาททางโครงข่า ยสังคม
ออนไลน์ กฏหมายทรัพย์ส ินทางปัญญา กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ไทยและสากล
Regulations, rules, ethics, online social network
etiquette, intellectual property law, law of information
and communication technology in Thailand and
international
ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหา
3(2-2-5) 1) ปรับรหัส
Logical Thinking and Problem Solving
รายวิชา
การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหาด้วยตรรกศาสตร์ การ 2) ปรับชื่อ
วิเคราะห์ปัญหา ขั้ นตอนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา รายวิชา
พื้นฐานการออกแบบแนวคิดในการเขียนโปรแกรมและ 3) ปรับ
การเขียนขั้นตอนการทำงาน ผังงาน โครงสร้างควบคุม คำอธิบาย
แบบลำดับ โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก โครงสร้าง รายวิชา
ควบคุมแบบทำซ้ำ
Reasoning and solving problems using logic, problem
solving, principal of computer programming design
concepts and logical workflow, flowchart, sequence
control structure, selection control structure, repetition
control structure
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

221303

100007

221202

221306

เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบ
3(2-2-5)
เครือข่าย
Communication Technology and Network System

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับชื่อ
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โปรโตคอลการสื่อสารและโทโพโลยี สื่อกลางการ
เข้ า ถึ ง และควบคุ ม การเชื ่ อ มต่ อ อุ ป กรณ์ แ ละ
ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งฮาร์ ด แวร์ การออกแบบและ
วิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจเบื้องต้น การ
ตั ้ ง ค่ า และการแก้ ป ัญ หาเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ใน
ธุรกิจ ความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
และหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน
Based on data communications, network
architectures, communication protocols and
topologies, medium access control, network
interfaces between various hardware, an
introduction to the design and analysis of computer
communication networks in business, configure and
troubleshoot a computer network in business,
network security in business and current topics

221104

221201

พื ้ น ฐานข องการสื ่ อ ส ารข้ อ มู ล และ เครื อ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ องค์ ป ระกอบของการสื ่ อ สารข้ อ มู ล
ตัวกลางและอุปกรณ์ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิด
ของสัญ ญาณและวิธ ีการส่ง สัญญาณข้อมูล สื่อและ
อุ ป กรณ์ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ในระบบเครื อ ข่ า ย
โครงสร้ า งระบบเครื อ ข่ า ย สถาปั ต ยกรรมระบบ
เครือข่าย โพรโตคอล การออกแบบระบบเครือข่าย การ
ค้ น หาเส้ น ทาง การควบคุม การเข้ า ถึ ง เส้ น ทาง การ
จัดสรรแบนด์วิธ การจัดสรรไอพีแอดเดรส การจำลอง
เครือข่าย พืน้ ฐานความมั่นคงระบบเครือข่าย ประโยชน์
ของเครือข่ายและบริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
Principles of data communication and computer
networks. Elements of data communication
intermediates and equipment. Data communication
standard, types of signals and methods of transmitting
information. Media and devices used to transmit data
in the network. Network topology, OSI Model and
TCP/IP Model, topology, network devices, protocols
and IP Address, Network design, routing, and access
control. Bandwidth allocation, IP address allocation,
Network simulation and fundamentals of network
security. Networks services on the Internet
การสำรวจและการจัดการข้อมูล
3(2-2-5)
Data Exploration and Management
นิยามข้อมูล การออกแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลเบื้องต้น
ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ การจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอน
การจัด การข้อมูล การประมวลผลข้อมูลในรูป แบบที่
เหมาะสมพร้ อ มจะสามารถนำมาใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ น
รายงานด้วยรูปแบบต่างๆ
Data definition, form design of using new technology
for data collection, data preparation, data
management steps, data processing and report
แนวทางการออกแบบประสบการณ์ 3(2-2-5)
ผู้ใช้และส่วนติดต่อกับผู้ใช้
UX / UI Design-Concept
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้งาน การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน ทฤษฎีและการออกแบบ
ส่วนเชื่อมต่อประสานกับ ผู้ใช้ กระบวนการออกแบบ
ส่วนเชื่อมต่อประสานกับผูใ้ ช้ เทคโนโลยีในการออกแบบ
หน้าจอ การออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชา
3) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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221203

221206

221304

Concept and principle of user experience, user
behavior analysis, introduction and user interface
design, user interface design process, user interface
software, user interface design for specific target
audience
การเรียนรู้ของเครื่องและการ
3(2-2-5)
ประยุกต์
Machine Learning and Applications
แนวคิดและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ขั้นตอนวิธีการ
เรียนรู้ของเครื่องทั้งแบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน การ
จำแนกประเภทข้อมูล การพยากรณ์ การจัดกลุ่มข้อมูล
ก ารห าค ำตอบท ี ่ เ หมาะสมท ี ่ ส ุ ด ก ารท ดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบจำลอง และการประยุกต์ใช้
Concepts and techniques of machine learning,
supervised and unsupervised learning algorithms,
data classification, prediction, data clustering,
optimization, performance evaluation of models, and
application of machine learning
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์
Introduction to Computer Programming
คำสั่ง ประเภทข้อมูล ตัวแปร ตัวดำเนินการ การรับและ
แสดงข้ อ มู ล การเขี ย นคำสั ่ ง แบบลำดั บ คำสั ่ ง การ
ตัดสินใจ คำสั่งแบบทำซ้ำ ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง การ
พัฒนาโปรแกรมสำหรับการแก้ปัญหาในชีวติ ประจำวัน
Statement, data type, variables, operators, input and
output, sequential statements, selection control
statements, user-defined function, repetition control
statements, repetition control statements and
computer programming for daily life problems
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ความหมายและความสำคัญของการวิจัย การวิจัยเชิง
ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ ขั ้ น ตอนในการเขี ย นเค้ า
โครงการวิจัยการกำหนดปัญหาและวัต ถุประสงค์ใน
การวิจัยการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการ
ตั้งสมมติฐานและการทดสอบการเก็บรวบรวมข้ อมู ล
การประมวลผลการวิเ คราะห์แ ละการเสนอรายงาน
ผลงานวิ จ ั ย การนำสถิ ต ิ ม าใช้ เ พื ่ อ การวิ จ ั ย การนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
221311 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(2-2-5)
Finance Information System
แนวคิด ระบบสารสนเทศทางการเงิน โปรแกรม
ประยุ ก ต์ ท างด้ า นการเงิ น หลั ก การออกแบบและ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศทางการเงิ น การวิ เ คราะห์
สารสนเทศทางการเงิน ระบบสารสนเทศสำหรับการ
วิเคราะห์ก ารลงทุน การวิเ คราะห์รายงานทางด้าน
การเงิน
Financial information system concept, application
program in financial, financial information system
design and development principle, financial
information analysis, information system for
investment analysis, finance report analysis

221312

221313

ระบบสารสนเทศเพื่องานทางด้านโล 3(2-2-5)
จิสติกส์
Information System for Logistics
รูปแบบของธุรกิจโลจิสติกส์ บทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อการจัดการโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการโลจิสติสก์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์
กับการบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์
Logistics business model, information system roles in
logistics management, logistics management
information system, software application for logistics
management
หัวข้อปัจจุบันด้านระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)
เพื่อการจัดการ
Current Topics in Business Management System
หั ว ข้ อ เทคโนโลยี ป ั จ จุ บ ั น แนวโน้ ม วิ ว ั ฒ นาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ด ้ า นระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
Meaning and import of research, quantitative
research, qualitative research, research Project
writing, defining the problem, research objectives,
related research documents, hypotheses, test, data
collection, processing, analysis, reporting, statistics for
research and research implementation for management
วิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต
221331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการ 3(2-2-5)
ลงทุน
Finance Information System
แนวคิดระบบสารสนเทศทางการเงิน โปรแกรมประยุกต์
ทางด้านการเงิน หลักการวิเคราะห์งบการเงินและการ
ลงทุน ระบบสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์การลงทุน
การวิเคราะห์รายงานทางด้านการเงิน ซอฟต์แวร์ช่วย
สนับสนุนการวิเคราะห์งบการเงินและการลงทุน การ
วิเคราะห์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
Financial information system concept, application
program in financial, principles of analysis of financial
statements and investments, financial applications
information systems for investment analysis, financial
report analysis, software supports the analysis of
financial statements and investments analysis of
investment in the stock market

สาระที่
ปรับปรุง

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับชื่อ
รายวิชา
3) ปรับ
คำอธิบาย
วิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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221321

Current trend of technology, evolution, standard,
theory, innovation, technique, material and
application in business management system
การจัดการโครงการด้านระบบ
3(2-2-5)
221313
สารสนเทศ
Information System Project Management
องค์ ป ระกอบของโครงการ วั ฏ จั ก รของโครงการ
การวางแผนโครงการ การประมาณการโครงการ
การติด ตามและการควบคุมโครงการ การทบทวน
โครงการ การประเมินโครงการ การทดสอบและการ
ประกันคุณภาพ
Components of project, project life cycle, project
planning, project estimating, project monitoring and
controlling, project reviewing, project evaluating,
Testing and Quality Assurance

คลังข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
221322
Data Warehouse for Business
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคลังข้อมูล องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การจัดหาและการออกแบบ
คลั ง ข้ อ มู ล โครงสร้ า งคลั ง ข้ อ มู ล เทคโนโลยี แ ละ
เครื่องมือในการพัฒนาคลังข้อมูล การจัดการธุรกิจ
และการประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์การ
Principle of data warehouse, elements and
architecture of data warehouse, acquirement and
designing for data warehouse, structure of data
warehouse, technology and application in data
warehouse development, business management and
application in data warehouse for enterprise
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การจัดการโครงการธุรกิจดิจิทลั
3(2-2-5)
Digital Business Project Management
การบริหารโครงการดิจิทัล การจัดการโครงการ วงจร
การจัดการโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ การ
จัดการขอบเขต เวลา และต้นทุนโครงการ การบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล การจั ด การความเสี ่ ย ง การปิ ด
โครงการ และการนำเสนอสารสนเทศของโครงการ
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
Digital project management, project management,
project management lifecycle, project management
processes, project scope, time and cost management,
project human resource management, risk
management, close the project, and present project
information, project management software application
คลังข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Warehouse for Business
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคลังข้อมูล องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การจัดเก็บความ ต้องการ
ของผู้ใช้สำหรับการพัฒนาคลังข้อมูล การเตรียมข้อมูล
การทำความสะอาดข้อมูล การออกแบบและการสร้าง
โมเดลแบบหลายมิติ การสกัดการ แปลงและการโหลด
ข้อมูล การดูแลรักษาคลังข้อมูล แนวคิดของเครื่องมือ
ธุรกิจอัจฉริยะ เทคโนโลยีและ เครื่องมือในการพัฒนา
คลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำรายงาน
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการจัดการธุรกิจและ
การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์การ
Principle of data warehouse, elements and
architecture of data warehouse, requirement
gathering for data warehousing, data preparation,
data cleansing, dimensional model design for data
warehousing, extracting, transforming, and loading
strategies, data warehouse maintenance, introduction
to business intelligence, technology and application in
data warehouse development, data analysis, report
generation for executive administrator, business
management and application in data warehouse for
enterprise

สาระที่
ปรับปรุง

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับชื่อ
รายวิชา
3) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
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221323

229221

การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลทาง
3(2-2-5)
221323
ธุรกิจ
Data Mining for Business Application
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล ประเภทเหมือง
ข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบเหมืองข้อมูล การ
เลือกใช้รูปแบบเหมืองข้อมูลสำหรับองค์กรและธุรกิจ
การหากฎความสัมพันธ์ การแบ่ง หมวดหมู่ การจัด
กลุ่ม การประเมิน ประสิท ธิภ าพเหมื องข้ อมูล การ
ประยุก ต์ใช้เ ทคโนโลยีแ ละเครื ่องมื อการทำเหมื อ ง
ข้อมูล
Principle of data mining, types of data mining, data
mining analytics and design, data mining selection
for business and enterprise, association rule,
clustering, classification, data mining measuring and
performance, technology and application for data
mining
การวิเคราะห์ธุรกิจ
3(2-2-5)
221105
Business Analytics
แนวคิด เกี่ยวกับ การวิเ คราะห์ธ ุ รกิจ การวิเ คราะห์
ข้อมูล เชิง พรรณนา การวิเ คราะห์ข ้อมูล เชิง ทำนาย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทางเลือก วงจรชีวิตของการ
วิ เ คราะห์ ธ ุ ร กิ จ แบบจำลองการวิ เ คราะห์ ธ ุ ร กิ จ
ระดับพื้นฐาน แบบจำลองการวิเคราะห์ธุรกิจชั้นสูง
เทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
Concepts of business analytics, descriptive analytics,
predictive analytics, prescriptive analytics, business
analytics life cycle, basic analytics models, advanced
analytic models, technology & tools for analytics
แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Concepts of Multimedia Design
ความรู้เบื้องต้นงานออกแบบมัลติมีเดีย องค์ประกอบ
ของมัลติมีเดีย แนวคิดการออกแบบงานมัลติมีเดีย
เทคนิ ค และกระบวนการสร้ า งงานมั ล ติ ม ี เ ดี ย
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานมัลติมีเดีย การออกแบบ
จากประสบการณ์ผู้ใช้งาน การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
ออกแบบงานมัลติมีเดียเบื้องต้น การนำเสนอผลงาน
มัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้งานออกแบบมัลติมีเดียกับ
งานด้านอื่น ๆ
Introduction to multimedia design, component of
multimedia, concepts of multimedia design, technique
and process of creating multimedia, related multimedia
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เหมืองข้อมูลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Data Mining and Applications
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเหมืองข้อมูล ประเภทเหมือง
ข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้รูปแบบ
เหมื อ งข้ อ มู ล การหากฎความสั ม พั น ธ์ การจำแนก
ประเภทข้ อ มู ล การจั ด กลุ ่ ม ข้ อ มู ล การประเมิ น
ประสิทธิภาพเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือการทำเหมืองข้อมูล
Principle of data mining, types of data mining, data
analytics process, data mining selection, association
rule, clustering, classification, data mining measuring
and performance, technology and application for data
mining

สาระที่
ปรับปรุง
1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับชื่อ
รายวิชา
3) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

การวิเคราะห์ธุรกิจ
3(2-2-5)
ปรับรหัส
Business Analytics
รายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจ วงจรชีวิตของการ
วิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การ
วิ เ คราะห์ ข ้ อมู ล เชิ ง ทำนาย การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิง
ทางเลือก แบบจำลองการวิเคราะห์ธุรกิจระดับพื้นฐาน
แบบจำลองการวิเคราะห์ธุรกิจชั้นสูง เทคโนโลยีและ
เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
prescriptive analytics, basic analytics models,
advanced analytic models, technology and tools for
analytics
ปิดรายวิชา
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221331

221332

221333

221334

technology, user experience design, basic using
industrial multimedia software tools, multimedia
presentation, applying multimedia design to other fields
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการเงินและ 3(2-2-5)
221316
การบัญชี
Application Software in Finance and Accounting
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านการเงินและการบัญชี
ระบบขายสิน ค้า ระบบซื้อสินค้า ระบบบัญชีลูกหนี้
ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีแยก
ประเภท งบการเงินและรายงานสำหรับผูบ้ ริหาร
Application of finance and accounting application
software including billing system, purchasing system,
account receivable system, account payable system,
inventory control system, general ledger system,
financial statement and managerial report
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านทรัพยากร
3(2-2-5)
221313
มนุษย์
Application Software in Human Resource
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
ทะเบียนประวัติ ระบบเงินเดือน ระบบควบคุมเวลา
และลงเวลาการทำงาน ระบบการฝึก อบรม ระบบ
สวัสดิการของพนักงาน และรายงานสำหรับผูบ้ ริหาร
Application of human resource software personnel
Information system, payroll systems, Monitor and
register work time system, Training systems,
employee welfare system and managerial report for
manager
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการผลิต
3(2-2-5)
Application Software in Production
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ ด ้ า นการผลิ ต ระบบจั ด
ตารางการผลิต ระบบวางแผน ความต้องการวัส ดุ
ระบบวางแผน ความต้องการกำลังการผลิต
Application of production application software
production Scheduling System, Material
Requirement Planning System, Capacity
Requirement Planning System
หัวข้อปัจจุบันด้านซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์การ
Current Topics in Business Application and Software
หั ว ข้ อ เทคโนโลยี ป ั จ จุ บ ั น แนวโน้ ม วิ ว ั ฒ นาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และการ
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ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านการบัญชีและ 3(2-2-5)
การเงิน
Application Software in Accounting and Finance
การประยุก ต์ใช้ซอฟต์แวร์ด ้านการบัญชีและการเงิน
ระบบขายสิน ค้า ระบบซื้อสิน ค้ า ระบบบัญ ชีล ูก หนี ้
ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีแยก
ประเภท งบการเงินและรายงานสำหรับผูบ้ ริหาร
Application of accounting and finance application
software including billing system, purchasing system,
account receivable system, account payable system,
inventory control system, general ledger system,
financial statement and managerial report
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านทรัพยากร
3(2-2-5)
มนุษย์
Application Software in Human Resource
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ระบบ
ทะเบียนประวัติ ระบบเงินเดือน ระบบควบคุมเวลาและ
ลงเวลาการทำงาน ระบบการฝึกอบรม ระบบสวัสดิการ
ของพนักงาน และรายงานสำหรับผูบ้ ริหาร
Application of human resource software personnel
Information system, payroll systems, Monitor and
register work time system, Training systems,
employee welfare system and managerial report for
manager

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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221341

221342

221343

ประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านซอฟต์แ วร์
ประยุกต์เพื่องานธุรกิจในองค์กร
Current trend of technology, evolution, standard,
theory, innovation, technique, material and
application in organization application and software
เทคโนโลยีสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Technology
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อประสม สื่อชนิด
ต่ า งๆ เทคโนโลยี ต ่ า งๆที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ สื ่ อ ประสม
เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อประสม และการประยุกต์เทคโนโลยีสื่อประสม
สำหรับทางธุรกิจ
Fundamental multimedia technology, media types,
technology types in multimedia, hardware and
software technologies and application with
multimedia technology for business
บทเรียนคอมพิวเตอร์เคลื่อนทีแ่ ละ
3(2-2-5)
นวัตกรรม
Mobile Learning and Innovation
แนวคิดพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เพื่อการเรียน
การสอน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เ พื่อ
การเรี ย นการสอน โครงสร้ า งและสถาปั ต ยกรรม
รู ป แบบการเรี ย นรู ้ การพั ฒ นาสื ่ อ คอมพิ ว เตอร์
เคลื ่ อ นที ่ ระบบบริ ห ารจั ด การเรี ย นการสอน การ
ออกแบบเนื้อหา การจัดการหน่วยการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Principle of mobile learning, application of mobile
learning, structure and architecture, learning style,
mobile learning development, learning management
system, learning contents, learning units,
measurement and evaluation of learning, application
technology and tools for mobile learning
พาณิชย์อเิ ล็คทรอนิกส์
3(2-2-5)
221311
Electronics Commerce
โครงสร้างพื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัย ระบบชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและจริยธรรม การสร้าง
เว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
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สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

พาณิชย์อเิ ล็คทรอนิกส์
3(2-2-5)
ปรับรหัส
Electronics Commerce
รายวิชา
โครงสร้างพื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระบบควบคุมและรักษาความปลอดภัย ระบบชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและจริยธรรม การสร้าง
เว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
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E-commerce infrastructure, e-commerce business
models, e-commerce strategies, e-commerce
security and controls, electronic payment systems,
mobile commerce, legal and ethical issues in ecommerce, building an e-commerce website
ระบบจัดการเนือ้ หาทางด้านธุรกิจ
3(2-2-5)
Content Management System in Business
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบจัดการเนื้อหา ประเภท
และองค์ประกอบระบบจัดการเนื้อหา การออกแบบ
เนื้อหา การติดตั้งและการใช้ระบบจัดการเนื้อหา การ
จัดเก็บและเผยแพร่เ นื้อหา เครื่องมือและวิธีก ารใน
การออกแบบ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบจัดการ
เนื้อหาเชิงธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบจัดการเนื้อหา
เชิงธุรกิจแบบต่างๆ
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สาระที่
ปรับปรุง

E-commerce infrastructure, e-commerce business
models, e-commerce strategies, e-commerce
security and controls, electronic payment systems,
mobile commerce, legal and ethical issues in ecommerce, building an e-commerce website
ปิดรายวิชา

Principle of content management system, types and
element of content management system, content design,
installation and management system, storage and
publication content, tools and methodology in web
designing, development and application for content
management system in business, the content
management system application for business in other
areas

221345

221325

หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยี
3(2-2-5)
ประยุกต์สำหรับเว็บไซต์และ
นวัตกรรม
Current Topics in Web Application and Innovation
หั ว ข้ อ เทคโนโลยี ป ั จ จุ บ ั น แนวโน้ ม วิ ว ั ฒ นาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี
ประยุกต์สำหรับเว็บไซต์และนวัตกรรม
Current trend of technology, evolution, standard,
theory, innovation, technique, material and
application in web application and innovation
การซือ้ ขายสกุลเงินออนไลน์
3(2-2-5)
221332
Online Trading of Currencies
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ หลักทรัพย์และการซื้อขาย
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่า งประเทศ ศัพท์เ ฉพาะ
ประเภทการซื้อขาย เครื่องมือและแพลตฟอร์ม การ
วิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวชี้บอก การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการจัดการเงินทุน จิตวิทยาการซื้อขาย การ
ใช้ ซ อฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ เ พื ่ อ ทำกำไรมากที ่ ส ุ ด ฝึ ก
ปฏิบัติการซือ้ ขาย

ปิดรายวิชา

การซือ้ ขายเงินตราออนไลน์
3(2-2-5)
Online Currency Trading
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ศั พ ท์ เ ฉพาะ การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย พื ้ น ฐานและการ
วิเคราะห์ทางเทคนิค ประเภทการซือ้ ขาย เครื่องมือและ
แพลตฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ
เงินทุน จิตวิทยาการซือ้ ขาย ฝึกปฏิบัติการซือ้ ขาย
Fundamental knowledge of foreign exchange (Forex),
terminology, fundamental analysis and technical

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับชื่อ
รายวิชา
3) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
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Fundamental knowledge of securities and forex,
terminology, types of trading, tools and trading
platforms, technical analysis and indicators, risk
management and money management, trading
psychology, profit optimization using application
software, practicing

สาระที่
ปรับปรุง

analysis, types of trading, tools and trading platforms,
risk management and money management, trading
psychology, practicing

221315

221317

221321

การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทาง
3(2-2-5)
ธุรกิจ
Web-Programming in Business
หลักการเขียนโปรแกรมบนเว็บ กระบวนการพัฒนาเว็บ
การเขียนโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การเขียน โปรแกรมฝั่งลูก
ข่า ย การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูล การ
เขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อใช้ในงานธุรกิจ การสร้างโพร
ซี เ ดอร์ การสร้ า งฟั ง ก์ ช ั ่ น การสร้ า งรายงาน การ
เชื่อมต่อกับโปแกรมอื่น, การบริหารจัดการโครงการ
Web programming principle, web development
process, server side programming, client side
programming, database connection programming,
web programming for using in business, procedure
development, function development, report
generation, other applications connection, and project
management
หัวข้อปัจจุบันด้านบริหารจัดการ
3(2-2-5)
สารสนเทศทางธุรกิจ
Current Topics in Business Information Management
หั ว ข้ อ เทคโนโลยี ป ั จ จุ บ ั น แนวโน้ ม วิ ว ั ฒ นาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และการ
ประยุก ต์ใช้ท ี่ เ กี ่ ยวข้องกั บ เทคโนโลยีบ ริห ารจั ด การ
สารสนเทศทางธุรกิจ
Current trend of technology, evolution, standard,
theory, innovation, technique, material and application
in business information management
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการ
3(2-2-5)
เขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล
Computer Application and Programming for Data
Analysis
กระบวนการด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล และการทำความสะอาด
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
และการเขียน โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการ

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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221324

221325

221326

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดทำรูปแบบ
การทำดาต้าวิชวลไลเซชั่นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
Data management processes for data analysis, data
preparation and data cleansing for data analysis,
Analytical software and programming for data
analysis, computer programming for data visualization
from analysis results
แอปพลิเคชันการประมวลผลกลุม่
3(2-2-5)
เมฆทางธุรกิจ
Cloud Computing for Business Application
หลั ก การการประมวลผลกลุ ่ ม เมฆ การบริ ก ารบน
ระบบประมวลผลกลุ ่ ม เมฆ การให้ บ ริ ก ารซอฟต์
แวร์ แพลตฟอร์มการให้บริการทางธุรกิจ บริการระบบ
จัดเก็บข้อมูล การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การใช้
ประโยชน์ระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ โปรแกรมประยุกต์
ทางธุรกิจบนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ
Concept of the cloud computing, the service on cloud
computing system, software provider, business
application platform, storage system service, cloud
service structure, utilization of cloud computing
systems, business applications on cloud computing
จินตทัศน์ข้อมูลทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Data Visualization
หลักการการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การออกแบบ
การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ เครื่องมือเพื่อ การแสดง
ข้อมูลด้วยแผนภาพ การรวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบ
ข้อมูล การเลือกแผนภูม ิท ี่เ หมาะสม แผนภูม ิฮีท โตร
แกรม แผนภูมิการกระจาย แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง
แผนภูมิวงกลม แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิแบบเครือข่า ย
กราฟสตรีม แผนภูมิตัวชีว้ ัดผลงาน แผนที่ แผนภูมิแบบ
ปฏิสัมพันธ์ การอธิบายแผนภูมิ
Principles of data visualization, data visualization
design, data visualization tools, data acquisition, data
organization, choosing the appropriate chart type,
histogram, scatter plot, line chart, bar chart, pie chart,
tree diagram, network chart, stream graph, KPI chart,
map, interaction chart, chart description
ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์
3(2-2-5)
Artificial Intelligent and Applications
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการของปัญญาประดิษฐ์
เทคนิคระบบปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ใช้กับธุรกิจกรรม

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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221327

221333

221334

วิธีการค้นหาสำหรับ การแก้ปัญหา โครงข่ายประสาท
เทียมเบื้องต้นการคำนวณเชิงวิวัฒนาการเบือ้ งต้น
Basic knowledge of artificial intelligence, artificial
intelligent techniques applied to business, search
algorithms for problem solving, introduction to neural
networks, introduction to evolutionary computation
หัวข้อปัจจุบันด้านเทคโนโลยีทางการ 3(2-2-5)
วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
Current Topics in Business Analytics Technology
หั ว ข้ อ เทคโนโลยี ป ั จ จุ บ ั น แนวโน้ ม วิ ว ั ฒ นาการ
มาตรฐาน ทฤษฎี นวัตกรรม เทคนิค อุปกรณ์ และการ
ประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการวิเคราะห์
ข้อมูลทางธุรกิจ
Current trend of technology, evolution, standard,
theory, innovation, technique, material and application
in business analytics technology
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการ 3(2-2-5)
ซือ้ ขายเงินตรา
Technical Analysis for Currency Trading
การวิเ คราะห์ท างเทคนิคขั้นสูงสําหรับการวิเ คราะห์
แนวโน้มของตลาด ความผันผวน โมเมนตัมและปริมาณ
เส้น แนวโน้ม แนวรับ แนวต้า นทาน กรอบเส้นคู่ขนาน
ทฤษฎี DOW รูปแบบราคา ตัวชี้บอกและออสซิลเลเตอร์
ตัวชี้บ อกแนวโน้ม ตัวชี้บ อกความผัน ผวน ตัวชี้บ อก
โมเมนตัม และตัวชี้บอกปริมาณ
Advanced technical analysis techniques for analyzing
market trends, volatility, momentum and volume,
trend lines, support and resistance, parallel channels,
the DOW’s theory, price pattern, indicator and
oscillator, trend analysis indicators, volatility indicators,
momentum indicators, and volume indicators
การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการซือ้
3(2-2-5)
ขายเงินตราอัตโนมัติ
Automated Currency Algorithm Trading Development
ความรู ้ เ บื ้ อ งต้ น เกี ่ ย วกั บ ภาษา MetaQuotes (MQL)
หุ่นยนต์สำหรับการซื้อขาย ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA)
ตัวชี้บอกและคำสั่ง พื้นฐาน MQL สิ่งแวดล้อมสำหรับ
การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จของ MQL โครงสร้าง ฟังก์ชั่น
การดำเนิ น การ ตั ว ดำเนิ น การ ตั ว แปร การเขี ย น
โปรแกรม ซอฟแวร์สำหรับสร้างหุ่นยนต์สำหรับการซื้อ
ขายอัตโนมัติ การสร้างและทดสอบกลับ EAs

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
6 หน่วยกิต
221391 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์
1(0-2-1)
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Preparation for Business Computer Professional
Experience
รู ป แบบและกระบวนการฝึ ก ประสบการณ์ ว ิ ช าชี พ
สถานประกอบการ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การ
สื ่ อ สารและเทคนิ ค การสื ่ อ สาร การสร้ า งมนุ ษ ย
สัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการ
นำเสนอโครงงาน การฝึ ก ทั ก ษะเฉพาะทางด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารธุรกิจ
Process of professional experience, working places,
virtue and morality, communication and
communication techniques, human relations in
workplace, working personality development, report
writing and presentation techniques, specialist skills
training in Management Information Technology
221491

221492

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
ในงานที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ คอมพิว เตอร์ ธ ุ ร กิ จ ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in business computer in private or
government sectors
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operation Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
ในงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ วเตอร์ ธ ุร กิ จ ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
Introduction to MetaQuotes Language (MQL), trading
robot, expert advisor (EA), Indicator, and script, MQL
basics, MQL integrated development environment
(IDE), structure, functions, execution, operators,
variables, practical programming, Automated trading
robot software, EAs creating and backtesting
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
6 หน่วยกิต
221491 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์
1(0-2-1)
วิชาชีพธุรกิจดิจทิ ัล
Preparation for Digital Business Professional
Experience
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาน
ประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การสื่อสารและ
เทคนิค การสื่อสาร การสร้า งมนุษยสัม พัน ธ์ในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบตั ิงาน
เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอโครงงาน การ
ฝึ ก ทั ก ษะเฉพาะทางด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล กั บ การ
บริหารธุรกิจ
Process of professional experience, working places,
virtue and morality, communication and
communication techniques, human relations in
workplace, working personality development, report
writing and presentation techniques, specialist skills
training in digital technology and management
Information
221492 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
ในงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in digital business in private or
government sectors
221493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operation Education
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เรียนรู้
เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกั บ
ธุ ร กิ จ ดิ จ ิ ท ั ล ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working in an organization under co-operative
education, learning, gaining experience, improving

สาระที่
ปรับปรุง

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับชื่อ
รายวิชา
3) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา

1) ปรับรหัส
รายวิชา
2) ปรับ
คำอธิบาย
รายวิชา
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Training, learning, gaining experience, improving
working skills in business computer in private or
government sector
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
221494
Co-operation Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
ในงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ วเตอร์ ธ ุร กิ จ ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in business computer in private or
government sector
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สาระที่
ปรับปรุง

working skills in business computer as an apprentice
in private or government sectors
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
รายวิชา
Independent Study
ใหม่
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
รายงาน การนำเสนอ และการอภิ ป ราย ในหั ว ข้ อ
ทางด้าน
Studying, collecting data, analyzing, report writing,
presenting, and discussing in digital business
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ตาราง ข3 เปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตร พ.ศ. 2560 และ หลักสูตร พ.ศ. 2565
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
003202 การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment Management
122131 หลักการจัดการ
Principles of Management
221101 คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ
Business Mathematics and Statistics
221102 ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหาทางธุรกิจ
Logical Thinking and Problem Solving in
Business

3(2-2-5)

001101

3(2-2-5)

001103

3(2-2-5)

002101

3(3-0-6)

003101

3(2-2-5)

122120

3(2-2-5)

221101

221102

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติ ประจำวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
หลักการจัดการ
Principles of Management
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in
Business
คณิตศาสตร์และสถิตปิ ระยุกต์

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

Applied Mathematics and Statistics
รวม

001103
004101
100004
128120
221110

221103

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
Arts of Living
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
หลักการตลาด
Principles of Marketing
เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ
Fundamental Information Technology in
Business
โครงสร้างข้อมูลและพืน้ ฐานการเขียน
โปรแกรม
Data Structure and Introduction to
รวม

18 หน่วยกิต

รวม

3(2-2-5)

001102

3(2-2-5)

001104

3(3-0-6)

002102

3(3-0-6)

003102

3(2-2-5)

221103
221104

3(2-2-5)
221105
18 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Applications Software Packages
การสำรวจและการจัดการข้อมูล
Data Exploration and Management
การวิเคราะห์ธุรกิจ
Business Analytics
รวม

18 หน่วยกิต

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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001204
002202
004201
126100
221201
221202

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
Introduction to Economics
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Applications Software Packages
การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ
Object-Oriented Application Development

รวม

002201
003201
124131
221203
221204
221205

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Database Design and Development
การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ
Web-Programming in Business

รวม

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

18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิง
วิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society
Creation
124132 การบัญชีสำหรับผูป้ ระกอบการ
Accounting for Entrepreneurship
221201 แนวทางการออกแบบประสบการณ์
ผู้ใช้และส่วนติดต่อกับผู้ใช้
UX / UI Design-Concept
221202 ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหา
Logical Thinking and Problem Solving
221203 การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์
Machine Learning and Applications
รวม
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
003204 การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อม และ
ชุมชน
Health Environment and Community
Management
121101 การเงินธุรกิจ
Business Finance
128110 หลักการตลาด
Principles of Marketing
221204 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information System
221205 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
Database Design and Development
221206 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
Introduction to Computer Programming
221207 เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
Business Problem Solution Technology
รวม

3(2-2-5)

2(0-4-2)

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
17 หน่วยกิต

1(0-2-1)

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

3(2-2-5)

3(2-2-5)
19 หน่วยกิต
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121211
146200
221301

221302
221303
222122

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การเงินธุรกิจ
Business Finance
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทาง
ธุรกิจ
Business System Analysis and Design
เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ
Technology for Business Application
ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction Design

รวม

122220
221304
221390
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการการผลิตและการปฎิบัติการ
Production and Operations Management
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
Computer Network Approach in Business
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
Project in Business Computer I
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ ารเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital
Age Entrepreneurs
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
221301 การจัดการเนือ้ หาการตลาดดิจทิ ัล
Digital Marketing Content
Management
221302 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
ทางธุรกิจ
Business System Analysis and Design
221303 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชั่น
Web Application Design and
Development
221304 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
รวม

3(2-2-5)

221305

3(2-2-5)

221306

1(0-3-2)
221341
3(x-x-x)
221xxx
3(x-x-x)
221xxx
3(x-x-x)
xxxxxx
16 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
ธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
เทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่าย
Communication Technology and
Network System
โครงงาน 1
Project I
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)

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

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)

1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต
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221401
221402
221490
100007
221391

xxxxxx
xxxxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
Enterprise Architecture
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
Information security
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
Project in Business Computer II
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Preparation for Business Computer
Professional Experience
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

รวม

221491
221492

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การฝึกงาน *
Professional Training
สหกิจศึกษา *
Co-operation Education

3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-6-3)
1 (1-0-2)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)

3(x-x-x)
3(x-x-x)

15 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทาง
วิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
100007 กฎหมายและจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics
221401 สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ
Enterprise Architecture
221442 โครงงาน 2
Project II
221491 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพธุรกิจดิจิทัล
Preparation for Digital Business
Professional Experience
221xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

6 หน่วยกิต

221492

6 หน่วยกิต

221493
221494

รวม
หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การฝึกงาน *
Professional Training
สหกิจศึกษา *
Co-operation Education
การศึกษาอิสระ*
Independent Study
รวม

3(0-6-3)

1 (1-0-2)

3(2-2-5)
2(0-6-3)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

132

133

134

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วันจันทร์ท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.นภา ราชตา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา กันทวงค์
4. ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ
5. ดร.ภาณุ พรหมมาลี
6. ดร.ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา
7. ดร.ปรัชญา นวนแก้ว
8. นายพิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่
9. นางสาวสุรินทร์ทิพ ศักดิ์ภูวดล
10. นางสาวสุพรรณ์ ทองเพชร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผ่านเอกสารการวิพากษ์)
1. ดร.สันติชัย วิชา
2. นางสาวกนกกาญจน์ ประจงแสงศรี

กรรมการ
กรรมการ

เปิดการประชุมเวลา 9.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
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ที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจทิ ัล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยมีประเด็นเสนอพิจารณาในการปรับปรุง ดังน้ี
1. ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
• หลักสูตรควรปรับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่นำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรทางธุรกิจ
• หลักสูตรควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงาน
• หลักสูตรควรเพิ่มเติมเนื้อหาการตลาด และเน้นการนำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงาน
2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
• รายวิชา การสำรวจและการจัดการข้อมูล เสนอให้เ พิ่ม พื้นฐานความเข้าใจ ความ
แตกต่าง และ การจัดการข้อมูล แต่ละประเภทที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น Structured data
และ Non-Structured data. PII (personally identifiable information) และ Non-PII data
• รายวิชา การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เสนอให้เพิ่มพืน้ ฐานความเข้าใจเรื่อง
การจัดการข้อมูลที่ เป็น Structured data และ Non-Structured data. โดยเฉพาะจัดการ
ข้อมูลที่ Non-Structured data ที่ปัจจุบันนี้มักจะเกี่ยวข้องกับ Marketing & Advertising
การวางแผนเก็บข้อมูล 1st party data จำเป็นที่ต้อง วางโครงสร้างข้อมูล Marketing
Data Taxonomy ให้ดี
• รายวิ ช า พาณิ ช ย์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เสนอให้ เ พิ ่ ม ความรู ้ พ ื ้ น ฐานที ่ เ กี ่ ย วกั บ Social
Commerce, E-commerce marketplace, M-Commerce
• รายวิชา ระบบสารสนเทศทางการเงินและการลงทุน เสนอให้เพิ่มความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวกับ Analytics for Finance and Accountancy
• รายวิชา ซอฟต์แวร์ป ระยุก ต์ด้านทรัพยากรมนุษ ย์ เสนอให้เ พิ่มความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวกับ HR Analytics software
• รายวิชา ความมั่นคงระบบสารสนเทศ เสนอให้เพิ่มความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ Data
Governance ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ PDPA พ.ร.บ. คุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล รวมไปถึ ง
กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศด้วย เช่น GDPR ของยุโรป หรือ CCPA
ของอเมริกา
• รายวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล เสนอให้เพิ่มความรู้ จาก
มุมมองของ Data Science for business operation, marketing and advertising ซึ่งแต่ละ
แขนงมี Technology และ ประเภทดาต้า ที่เกี่ยวข้องทั้งเหมือนและแตกต่างกัน เช่น
ข้ อ มู ล จากระบบ CRM เป็ น ข้ อ มู ล ประเภท personally identifiable information (PII),
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•
•

•

•

ข้ อ มู ล จาก Facebook Lead Ads เป็ น PII data แต่ ข ้ อ มู ล จาก Google DV360 หรื อ
Salesforce Audience Studio (DMP) เป็น Non-PII data
ความท้าทายของนักการตลาดในปัจจุบันคือ การรวมดาต้าทั้ง 2 ประเภทเข้าด้วยกัน
เป็น Single View Customer Data
รายวิชา แอปพลิเคชันการประมวลผลกลุ่มเมฆทางธุรกิจ เสนอให้เพิ่มปัญหาที่เกิดคือ
ผู้บริหารของบริษัทไม่กล้าลงทุน Cloud Computing แม้จะรู้ถึงประโยชน์ สิ่งที่มักจะขาด
หายไปในแผนการเสนอกับผูบ้ ริหารที่มีอำนาจตัดสินใจ คือ ขาดการคำนวนให้เห็นความ
คุ้มค่าในการลงทุน Cloud Computing ที่ใช้เวลากว่าจะคืนทุน เช่น Cloud Computing ใน
ระยะ 3-5 ปีขา้ งหน้าจะช่วยลดต้นทุนได้ xx บาท และ เพิ่มโอกาสทำกำไรได้ xxx บาท.
นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การคำนวนด้วยตนเอง แต่ให้รู้ว่าในการเสนอแผนงาน
ควรประกอบด้วยเรื่อง ROI ความคุ้มค่าและคืนทุน ของ Cloud Computing จึงจะช่วยให้
ผู้บริหารมั่นใจในการลงทุน ซึ่งเป็นหน้าที่การคำนวน ROI รู้ว่าเป็นหน้าที่ของแผนก
จัดซื้อ หรือ ไฟแนนซ์ หรือ จ้างที่ปรึกษามาช่วย
รายวิชา จินตทัศน์ข้อมูลทางธุรกิจ เสนอให้เพิ่มความรู้ที่เกี่ยวกับ Data Visualization
Tools for Digital Marketers and Advertising เ ช ่ น Google Data Studio, Datorama,
Supermetrics การเชื่อมต่อข้อมูลจากการลงโฆษณาบนสื่อออนไลน์ต่างๆไว้ในที่เดียวกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผล Online Advertising campaign performance
หลักสูตร ควรเพิ่ม รายวิชา การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ

3. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
เพื่อให้ได้ความรู้หลากหลายและอัพเดท เสนอให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้
มีประสบการ์ณตรงให้บ่อยครั้งและครอบคลุมในวิชาที่จำเป็นหรือ มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว หรือแม้ใน
วิชาเดียวกัน มุมมองจากนักการตลาดอาจจะต่างจากมุมมอง Data Scientist หรือ Data Engineer
หรือ มุมมองของ Technology vendors เสนอให้ทำผ่าน Online webinar / MS Team และเก็บไว้เป็น
สื่อการสอนครั้งต่อไปได้
4. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
เห็นชอบในแนวที่หลักสูตรเสนอ
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5. การพัฒนาคณาจารย์
เสนอให้ Collaborate กับสมาคมที่ธุรกิจเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา เช่น MAT สมาคมการตลาด
แห่งประเทศไทย MAT หรือ สมาคมสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising
Association (Thailand) (DAAT) เพื่อเข้าใจปัญหาและความต้องการในฝั่งนักการตลาดและโฆษณา
และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการ์ณตรงมาบรรยายพิเศษให้
มหาวิทยาลัย โดยอาจจะเป็นหลักสูตรสั้นเพื่อ การพัฒนาคณาจารย์ หรือหลักสูตรเพื่อนักศึกษา
มหาวิทยาลัยยังมีโอกาสสร้าง connection เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานได้ ในขณะที่ฝ่ายสมาคมก็
ต้องการสร้างคนป้อนเข้าสู่วงการ
6. การประกันคุณภาพหลักสูตร
เห็นชอบในแนวที่หลักสูตรเสนอ
7. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
เห็นชอบในแนวที่หลักสูตรเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.
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เกวรินทร์ จันทร์ดำ, สิทธิเดช วชิราศรีศริ ิกุล, และ จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์. (2563). “การพัฒนาเว็บไซต์สอง
ภาษาเพื่อสำหรับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา วัด 9 อำเภอ ในจังหวั ดพะเยา (ไทย/
ฝรั่งเศส),” การประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีประทุม
กรุงเทพฯ, 11 – 12 มีนาคม 2563, หน้า 173 – 181.
เกวรินทร์ จันทร์ดำ, ณัฐวัตร เทศพิทักษ์, สุพัตรา จันทร์หอม, เหมสุดา ท้าวเอี่ยม และ สิทธิเดช วชิราศรีศิริ
กุล. (2562). “การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแนะนำการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ร้าน
Souvenir UP มหาวิทยาลัยพะเยา,” การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ครั้งที่ 14 (SPUCON2019) มหาวิทยาลัยศรีประทุม กรุงเทพฯ, 19 ธันวาคม 2562.
Jandum, K., & Vachirasricirikul, S. (2019) Coordinated Power Controller Design of DG and EWH for
Frequency Control in a Wind-Diesel Hybrid Power System by an Artificial Neural Network. In
2019 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern
Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering
(ECTI DAMT-NCON) (pp. 290-295). IEEE.
กมลเทพ แก้วไทย, ณัฐพงศ์ อินสวน, นพชัย อุ่นเมืองแก้ว, ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ และ เกวรินทร์ จันทร์ดำ.
(2561). “การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านฝ้ายชาวเขาดอทคอมด้วยเทคนิคการใช้สื่อวิดิ
โอและสื ่ อ อิ น โฟกราฟิ ก ,” presented at the การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ The 4th National
Conference in Knowledge & Digital Society, โรงแรมอีสตินตัน เชียงใหม่, 24-25 ธันวาคม 2561.
วรรณธิชา นะต๋า, ศุจินธรา นิเต, จารุภา เพชรแสนงาม และ เกวรินทร์ จันทร์ดำ. (2561). “การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบเว็บไซต์น่านรอยัลรีสอร์ทด้วยเทคนิคการนำเสนอสื่อวิดิโอและอินโฟกราฟิก ,”
presented at the การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ The 4th National Conference in Knowledge &
Digital Society, โรงแรมอีสตินตัน เชียงใหม่, 24-25 ธันวาคม 2561 2561.
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
...................................................
(ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ)

165
ประวัติ
ดร.ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา
Thanapon Thiradathanapattaradecha, Ph.D.
ชื่อ-สกุล

นายธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา

รหัสประจำตัวประชาชน

3-5606-004xx-xx-x

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
080-1326668
โทรศัพท์
054-466-666 ต่อ 2323
Email
thanaponthrd@gmail.com
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2561
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2549
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่ทำงาน

ผลงานวิจัย
พฤกษนันท คําลาพิศ, ภูวนัตถ สมสวย, อุทัยวรรณ รักษากลิ่น และ ธณภณ ถิรดาธนภัทรเดชา. (2562).
การ วิเคราะหและพยากรณชองทางการจําหนายสินคาในธุรกิจอีคอมเมิรซ. การประชุมสวนสุนัน
ทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร.
หน้า 167-176.

166
เจนจิรา คล้ายทอง , ชโรธร เกษโร , ปิยนันท์ มาจันทร์ และ ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา. (2562). การ
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พัฒนา” 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2562.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.
T. Thiradathanapattaradecha, R. Chaisricharoen, and T. Yooyativong, (2019, March). “Competitiveness
Evaluation Techniques for Cosmeceuticals E-Commerce Platform”, ECTI Transactions on
Computer and Information Technology (ECTI-CIT), vol. 12, no. 2, pp. 130-139.
ตรีศร ใจเย็น, ปารีณา ยศอาจ และ ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา. (2561). การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสามารถ
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สารสนเทศระดั บ ชาติ ประจำปี 2561; 29-31 ตุ ล าคม 2561; คณะสถิ ต ิ ป ระยุ ก ต์ , สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
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and Hypertension from Cardiovascular Complication. Wireless Personal Communications, 115,
3073-3097.
Kantawong, K., Tongphet, S., Bhrommalee, P., Rachata, N., & Pravesjit, S. (2020, March). The
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Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT &
NCON) (pp. 110-113). IEEE.
สุดารัตน์ อาจหาญ, พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่, นภา ราชตา, และ รังสรรค์ เกตุอ๊อต. (2562, กรกฎาคม). การจำแนก
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PLO5 ผูเ้ รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
PLO6 ผู ้ เ รี ย นสามารถออกแบบนวั ต กรรมทางวิ ช าชี พ ด้ ว ย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้
PLO7 ผู้เ รีย นสามารถอธิบ ายหลัก การทางเทคโนโลยีด ิจ ิท ั ล และ
กระบวนการทางธุรกิจพืน้ ฐานในองค์กรได้
PLO8 ผู้เ รีย นสามารถเลื อกใช้เ ครื่อ งมื อเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลในการ
ดำเนินงานธุรกิจได้
PLO9 ผู้เรียนสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจตามความ
ต้องการขององค์กรได้
PLO10 ผูเ้ รียนสามารถบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหา
ภายในองค์กรได้
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