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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
**********************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะ

: วิทยาการจัดการ
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
: Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Business Administration (Business Computer)
: B.B.A. (Business Computer)
3. วิชาเอก

: ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

:

ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
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5.รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ







หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี

อื่นๆ (ระบุ).........................................................
5.2 ภาษาที่ใช้

 หลักสูตรการจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรการจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).........................
 หลักสูตรการจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).....
5.3 การรับผู้เข้าศึกษา

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
 ชื่อสถาบัน.............................................................................................
 รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.........................................................

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ชื่อสถาบัน...................................................ประเทศ.......................................
 รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน

 ร่วมมือกันโดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกันโดยผูศ้ กึ ษาอาจได้รับปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า
5.5 การให้ปริญญา แก่ผู้สาเร็จการศึกษา

 ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
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 อื่นๆ (ระบุ)...............................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร



หลั ก สู ตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2556 ปรับ ปรุงจากหลัก สู ตรบริห ารธุ รกิ จบัณฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550



ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการประชุม เมื่อวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555



ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาคณะวิ ทยาการจัดการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555



ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในการ
ประชุมครั้งที่ 33 (4/2555) เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555



ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 14 (1/2556) เมื่อวันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2556

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 37 (1/2556) เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการ
ประชุมครั้งที่ 83 (4/2556) เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 เปิดสอนภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ความพร้ อ มในการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2558 หลังจากที่เปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8.2 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
8.3 นักเขียนโปรแกรมหรือผูพ้ ัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
8.4 นักพัฒนาเว็บไซต์
8.5 ผูจ้ ัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูด้ ูแลระบบสารสนเทศ
8.6 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
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8.7 พนักงานธุรกิจเอกชน
8.8 ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ-สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีท่สี าเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1.

ชื่อ – สกุล
พิณรัตน์ นุชโพธิ์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ค.อ.ม.
วท.บ.

พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร

อาจารย์

3.

อรรธพร เลิศอร่ามแสง

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2550
………
2547
2554
2547
2554
2550
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2.

สาขาวิชา
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555–2559) ที่ ก ล่ า วถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี อ ย่ า งก้ า วกระโดด ซึ่ ง รวมถึ ง
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดทั้งการเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัย
คุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ดังนั้นการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่จาเป็น รวมถึงการประยุก ต์เทคโนโลยี
สารส นเท ศที่ เ ห มาะ สมที่ จะผส มผส านกั บ จุ ด แ ข็ ง ใ นสั ง คมไท ย เ ป้ า ห มายยุ ท ธ ศ าสต ร์
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม และคณะ
วิทยาการจัดการในการที่จะผลักดันให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมในหลากหลายสาขาวิชา
และสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ นั บ ว่ า เป็ น สาขาที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น นั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามต้องการของตลาดแรงงาน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นที่ยอมรับในวงกว้างทั้ งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ว่ามีความสาคัญและความจาเป็นในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความต้องการ
ธุรกิจที่สามารถสร้างความเป็นเลิศในการดาเนินงาน อีกทั้งยังเป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคม
และประชาชนในทุกด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้น
การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพพร้อมท างานได้ มีความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จึงเป็นความต้องการของสังคม
ทั้งในท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนา
หลั ก สู ตรในเชิงรุก ที่มี ศัก ยภาพและสามารถปรับ เปลี่ย นได้ตามวิ วัฒนาการของตลาดแรงงานด้า น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และรองรับการแข่งขันทางด้านการสื่อสารทุกรูปแบบในการเสนอเรื่องราวข่าวสาร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาเป็นต้องมีความพร้อมที่
จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

–7–
รวมถึงความเข้ าใจในผลกระทบของงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ มีต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้เพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงส่งเสริมและ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจากความหลากหลายและความรวดเร็วของข่าวสารที่ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อมวลชน หรืออินเตอร์เน็ต จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรม และค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้น
และส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบ
ต่อ ผู้บ ริโ ภค สั ง คมและวั ฒ นธรรมไทย ประกอบกั บ การเลื อกข้ อมู ลข่ าวสารที่ส ร้า งสรรค์ และเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมและท้องถิ่นโดยรวม และสามารถปรับ เปลี่ย นไปตามการเปลี่ย นแปลงทางด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อผลิตกาลังคนสนองความต้องการกาลังคนของภาครัฐและเอกชน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาชีพอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป ได้ แก่ กลุ่ มวิ ช าภาษา กลุ่ ม วิช ามนุ ษ ยศาสตร์ กลุ่ มวิ ช า
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 จัดสอนโดยคณาจารย์
สาขาวิชาภาษาตะวั นตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการเงินธุรกิจ และวิชาการบัญ ชี
ทั่ว ไป จัด สอนโดยคณาจารย์ส าขาวิ ช าบัญ ชี คณะวิท ยาการจั ดการ วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป และ
วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จัดสอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณะวิท ยาการ
จัดการ
13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก ได้แก่ วิชาโครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล วิช า
วิศวกรรมซอฟแวร์ จัดสอนโดยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิ ช าความปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ วิ ช าการบริ ห ารและควบคุ ม โครงการ วิ ช า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาระบบกราฟิกเชื่อมต่อผู้ใช้งาน วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และวิชาการ
จัด การคลั งข้ อ มู ล และเหมื องข้ อ มูล จัด สอนโดยคณาจารย์ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.1.4 หมวดวิชาเลือกเสรี
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13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
13.2.1 หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน ได้แก่ วิชาการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ใน
งานธุรกิจ สาขาวิชาที่เลือกเรียน ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนในคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
มีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสนองความต้องการด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจของท้องถิ่นและสังคม
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
1.2.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีทั้งคุณลักษณะและสมรรถภาพที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.2.3 ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการและวิจัย
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต เป็ น ผู้ ใ ห้ มี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ สามารถประกอบอาชี พ ด้ า น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะและความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการนาไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 บัณฑิต มีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันใน
ตลาดปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.3 บัณฑิตมีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความพร้อมในการ
เป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.3.4 บัณฑิตมีความพร้อมในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในแนวทางในการแก้ปัญหา
และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
– ปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
กาหนด
– ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กลยุทธ์
– พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล
– ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

– ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
– เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนมามีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร
– พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน – สนับสนุนบุคลากรด้านการ
การสอนและบริการวิชาการให้มี เรียนการสอนให้ทางานบริการ
ประสบการณ์จากการนาความรู้ วิชาการแก่องค์กรภายนอก
ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจไป
– บูรณาการงานวิจัยและการ
ปฏิบัติงานจริง
พัฒนาองค์ความรู้กับการ
จัดการเรียนการสอน

หลักฐานตัวบ่งชี้
– เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
– รายงานผลการประเมิน

– รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ
– ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูค้ วามสามารถในการ
ทางานของบัณฑิต โดยเฉลี่ยอยู่
ในระดับดี
– ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
– ผลงานวิจัยของอาจารย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

 มีภาคฤดูร้อน จานวน..........ภาค ภาคละ....................สัปดาห์
 ไม่มภี าคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน - เวลาดาเนินการ

 วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม

 นอกวัน – เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึ ก ษา 4 ปี ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น 8 ปี ก ารศึ ก ษาส าหรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน
แต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูลสงครามว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
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2.1.4 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
1) การวัดผล
รายวิชาบังคับตามหลักสูตร ถ้าสอบได้ลาดับขั้น (เกรด F) นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนใหม่ แต่ถ้าเป็นวิชาเลือก นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นแทนได้ โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2) การสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ด้านการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิ บูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2.2.2 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่ต้องศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองเป็นหลัก ทาให้นักศึกษาบางส่วนต้องออกจากการเรียนกลางคัน
2.3.2 ปัญหาการแบ่งเวลาของนักศึกษาที่มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
2.3.3 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ยังอยู่ในระดับที่
ต้องส่งเสริมพัฒนา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และแนะนาเทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลา
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนทาหน้าที่สอดส่องดูแล
ตักเตือนให้คาปรึกษาแนะนา
2.4.3 จัดการอบรมปรับระดับความรู้พ้ืนฐานด้านวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา และมีระบบแนะแนวการศึกษาโดยนักศึกษารุ่นพี่ให้กับรุ่นน้อง
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2.4.4 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านต่างๆ และกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่
กับรุ่นน้อง
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษาชั้นปี
2556
2557
2558
2559
ชั้นปีที่ 1
80
80
80
80
ชั้นปีที่ 2
–
80
80
80
ชั้นปีที่ 3
–
–
80
80
ชั้นปีที่ 4
–
–
–
80
รวม
80
160
240
320
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จ
–
–
–
80
การศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียด
2556
2557
2558
2559
ค่าบารุงรักษา
- ค่าลงทะเบียน 1,168,000 2,336,000 3,504,000 4,672,000
- เ งิ น อุ ด ห นุ น
จากรัฐบาล
52,800
105,600
158,400
211,200
รวมรายรับ
1,220,800 2,441,600 3,662,400 4,883,200

2560
80
80
80
80
320
80

2560
4,672,000
211,200
4,883,200
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท)
หมวดเงิน

2556

ก. งบดาเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่า
วัสดุ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2567

ปีงบประมาณ
2558

2559

2560

732,480
732,480

1,464,960 2,197,440 2,929,920 2,929,920
1,464,960 2,197,440 2,929,920 2,929,920

244,160
244,160

488,320
488,320

976,640
80
14,600

732,480
732,480

976,640 976,640
976,640 976,640
1,953,280 2,929,920 3,906,560 3,906,560
160
240
320
320
14,600
14,600
14,600
14,600

2.7 ระบบการศึกษา








แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

อื่นๆ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
นัก ศึก ษาที่เ คยศึกษาในสถาบันอุดมศึก ษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึก ษาในหลัก สูตรนี้
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 12
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 98
2.1) วิชาแกน
48
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 43
เอกบังคับ
34
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 9
2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
7
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6

ศท.ภท.111
GETH111
ศท.ภอ.112
GEEN112
ศท.ภอ.113
GEEN113
ศท.ภอ.114
GEEN114
ศท.ภฝ.115
GEFR115

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่นอ้ ยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ศท.ภจ.116
GECN116
ศท.ภญ.117
GEJP117
ศท.ภอ.118
GEEN118
ศท.ปช.120
GEPY120
ศท.ปช.121
GEPY121
ศท.ปช.122
GEPY122
ศท.จว.123
GEPS123
ศท.สท.124
GEAE124
ศท.ดน.125
GEMU125
ศท.ศป.126
GEAR126
ศท.นฏ.127
GEAD127
ศท.สท.128
GEIS128
ศท.ศป.129
GEAR129
ศท.สว.131
GESO131
ศท.สว.132
GESO132

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Foundation English
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวติ
Philosophy of Life
ความจริงของชีวติ
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวติ
Aesthetic of Life
ดนตรีนิยม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์
Dramatic Arts Appreciation
การใช้หอ้ งสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
Art in Daily Life
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ศท.สว.133
GESO133
ศท.ศศ.134
GEEC134
ศท.นศ.135
GELW135
ศท.ศศ.136
GEEC136
ศท.ศก.137
GECA137
ศท.สว.138
GESO138
ศท.วท.141
GESC141
ศท.วล.142
GEES142
ศท.คณ.143
GEMA143
ศท.สถ.144
GEST144
ศท.คณ.145
GEMA145
ศท.วส.146
GEHE146
ศท.คพ.147
GECO147
ศท.พล.151
GEPE151
ศท.พล.152
GEPE152

วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวติ
3(3-0-6)
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
ภูมปิ ัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมสิ ังคมภาคเหนือตอนล่าง
3(3-0-6)
Geosocieties of the Lower Northern Region
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
สถิตใิ นชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Statistics in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Information Technology for Life
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
กายบริหาร
1(0-2-2)
Physical Exercises
กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-2)
Rhythmic Activities
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ศท.พล.153
GEPE153
ศท.พล.154
GEPE154
ศท.วท.155
GEHL155
ศท.กส.156
GECS156
ศท.กอ.157
GEAG157
ศท.คศ.158
GEHO158

มส.ภอ.161
ENG161
วจ.กต.110
MK110
วจ.บธ.110
BA110
วจ.บธ.234
BA234
วจ.บธ.236
BA236
วจ.บธ.238
BA238
วจ.บธ.241
BA241
วจ.บธ.323
BA323
วจ.บธ.327
BA327

กีฬาประเภทบุคคล
Sports for Personal Purposes
กีฬาประเภททีม
Sports for Teams
สุขภาพเพื่อชีวติ
Health for Life
งานช่างในชีวติ ประจาวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
งานคหกรรมในชีวิตประจาวัน
Home Economics in Daily Life
2.) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 98
2.1) วิชาแกน
48
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
หลักการตลาด
Principles of Marketing
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
Software Package and Application for Business
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
Laws Related to Business
สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
Statistics for Business and Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
ธุรกิจอาเซียน
ASEAN Business

1(0-2-2)
1(0-2-2)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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วจ.บธ.330
BA330
วจ.บธ.412
BA412
วจ.บธ.420
BA420
วจ.กง.201
FN201
วจ.บช.101
AC101
วจ.ศศ.101
EC101
วจ.ศศ.491
EC491

วจ.บธ.133
BA133
วจ.บธ.134
BA134
วจ.บธ.217
BA217
วจ.บธ.336
BA336
วจ.บธ.361
BA361
วจ.บธ.362
BA362
วจ.บธ.364
BA364
วจ.บธ.425
BA425

การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research Methodology
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
การบัญชีทั่วไป
3(2-2-5)
General Accounting
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Economics
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information Technology
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer Programming
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
Principles of System Analysis and Design
การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Data Communication and Computer Network Management
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
Web Designs and Developments
การวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Computer Research
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วจ.บธ.432
BA432
วจ.บธ.493
BA493
วท.ทส.331
INFO347
วท.คพ.231
COMP231
วจ.บธ.333
BA333
วจ.บธ.337
BA337
วจ.บธ.338
BA338
วจ.บธ.363
BA363
วจ.บธ.431
BA431
วท.ทส.333
INFO333
วท.ทส.381
INFO381
วท.ทส.432
INFO432
วท.ทส.443
INFO443
วท.ทส.444
INFO444
วท.คพ.342
COMP342

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Special Topics in Business Computer
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Seminar in Business Computer
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Information Systems Security
โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล
Data Structure and Processing
วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 9
การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Business Research Processing by Computer Application
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
และสือ่ ประสมเพื่องานธุรกิจ
Computer Graphic and Multimedia for Business
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง
Software Application for Inventory Management
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Application in Accounting System Design
การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
Software Management
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology
การจัดการคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
Data Warehouse and Data Mining
ระบบกราฟิกเชื่อมต่อผู้ใช้งาน
Graphics User Interface Systems
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
Enterprise Resource Planning Systems
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

3(2-2-5)
1(0-2-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม / สหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.3.1) แผนประสบการณ์ภาคสนาม
วจ.บธ.391
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
1(45)
BA391
Preparation for Professional Experience in Business Administration
วจ.บธ.392
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
3(350)
B A392
Field Professional Experience in Business Administration
วจ.บธ.496
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
BA496
Project Development in Business Computer
2.3.2) แผนสหกิจศึกษา
วจ.บธ.498
การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
1(45)
BA498
Co-operative Education Preparation in Business Administration
วจ.บธ.499
สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
6(--)
BA499
Co-operative Education in Business Administration
3 ) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดสอน
โดยที่ไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 1
รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
วจ.บธ.110
BA110
วจ.บธ.133
BA133
วจ.กต. 110
MK110
วจ.บช.101
AC101

วิชาศึกษาทั่วไป(1)

3

-

-

ศึกษา
ด้วย
ตัวเอง
-

วิชาศึกษาทั่วไป(2)

3

-

-

-

องค์การและการจัดการ
Organization and Management
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบือ้ งต้น
Fundamentals of Computer and
Information Technology
หลักการตลาด
Principle of Marketing
การบัญชีทั่วไป
General Accounting
รวม

3

3

0

6

3

2

2

5

3

3

0

6

3

2

2

5

18

 10

4
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ชื่อวิชา

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 1

วิชาศึกษาทั่วไป(3)

3

-

-

ศึกษา
ด้วย
ตัวเอง
-

วิชาศึกษาทั่วไป(4)

3

-

-

-

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Fundamentals of Computer Programming
การเงินธุรกิจ
Business Finance
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economic

3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

5

3

3

0

6

3

3

0

6

21

 14

2

 29

รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
มส.ภอ.161
ENG161
วจ.บธ.241
BA241
วจ.บธ.134
BA134
วจ.กง. 201
FN201
วจ.ศศ.101
EC101

ชื่อวิชา

รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ชั่วโมง / สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 45
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 2

รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
วจ.บธ.234

ชื่อวิชา

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตัวเอง

วิชาศึกษาทั่วไป(5)

3

-

-

-

วิชาศึกษาทั่วไป(6)

3

-

-

-

วิชาศึกษาทั่วไป(7)

3

-

-

-

3

2

2

5

3

3

0

6

3

3

0

6

18

8

2

 17

การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
BA234
Software Package and Application for
Business
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
BA236
Laws Related to Business
วจ.บธ.361 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
BA361
Management Information Technology
รวม
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 2
รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
วจ.บธ.238
BA238
วจ.บธ.362
BA362
วท.ทส.331
INFO331
วท.คพ.231
COMP231
XXXX
XXXX

ชื่อวิชา

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตัวเอง

วิชาศึกษาทั่วไป(8)

3

-

-

-

วิชาศึกษาทั่วไป(9)

3

-

-

-

สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
Statistics for Business and Management
ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
Database Management System
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Information Systems Security
โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล
Data Structure and Processing
วิชาเอกเลือก (1)

3

3

0

6

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

3

-

-

-

21

9

6

 21

รวม
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
วจ.บธ.323
BA323
วจ.บธ.336
BA336

วจ.บธ.364
BA364
วจ.บธ.432
BA432
XXXX
XXXX

ชื่อวิชา

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตัวเอง

วิชาศึกษาทั่วไป(10)

2

-

-

-

วิชาศึกษาทั่วไป(11)

1

-

-

-

จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network
Management
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Designs and Development
หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Special Topics in Business Computer
วิชาเอกเลือก (2)

3

3

0

6

3

2

2

5

3

2

2

5

3

2

2

5

3

-

-

-

18

9

6

 21

รวม
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 3
รหัสวิชา
วจ.บธ.327
BA327
วจ.บธ.412
BA412
วจ.ศศ 491
EC491
วจ.บธ.330
BA330
วจ.บธ.217
BA217
วจ.บธ.493
BA493
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

ชื่อวิชา

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตัวเอง

ธุรกิจอาเซียน
ASEAN Business
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Business Research Methodology
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
Production and Operation
Management
หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Principles of System Analysis and
Design
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Seminar in Business Computer
วิชาเอกเลือก (3)

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

3

2

2

5

1

0

2

2

3

-

-

-

เลือกเสรี (1)

3

-

-

-

22

 14

4

 31

รวม
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แผนการเรียนปีท่ี 4 แบ่งเป็น 2 แผน ให้เลือกเรียน 1 แผนการเรียน
1) แผนประสบการณ์ภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.บธ.391
BA391
วจ.บธ.420
BA420
วจ.บธ.425
BA425
วจ.บธ.496
BA496
XXXX
XXXX

ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจ
Preparation for Professional
Experience in Business Administration
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer Research
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Project Development in Business
Computer
เลือกเสรี(2)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตัวเอง

1

0

45

0

3

3

0

6

3

2

2

5

3

2

2

5

3

-

-

-

13

7

 49

 16
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.บธ.392
BA392

ชื่อวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
Field Professional Experience in
Business Administration
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตัวเอง

3

0

350

0

3

0

350

0

ชั่งโมง / สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35
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2) แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.บธ.420
BA420
วจ.บธ.425
BA425
วจ.บธ.498
BA498
XXXX
XXXX

การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
การวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer Research
การเตรียมสหกิจศึกษา
บริหารธุรกิจ
Co-operative Education Preparation in
Business Administration
เลือกเสรี(2)

3

3

0

ศึกษาด้วย
ตัวเอง
6

3

2

2

5

1

0

45

0

3

-

-

-

รวม

10

5

 47

 11

ชื่อวิชา

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีท่ี 4
รหัสวิชา
วจ.บธ.499
BA499

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business
Administration
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษาด้วย
ตัวเอง

6

-

-

-

6

-

-

-
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
ศท.ภท.111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GETH111
Thai for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักเกณฑ์การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย ในฐานะเป็นเครื่องมือ
สื่อสาร
ศท.ภอ.112
GEEN112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ

ในชีวติ ประจาวัน
ศท.ภอ.113
GEEN113

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะและเทคนิคการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

ศท.ภอ.114
GEEN114

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอสาระตามวัตถุประสงค์

เฉพาะ
ศท.ภฝ.115
GEFR115

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวติ ประจาวัน
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ศท.ภจ.116
GECCN116

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ

ในชีวติ ประจาวัน
ศท.ภญ.117
GEJP117

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อใช้สื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ

ในชีวติ ประจาวัน
ศท.ภอ.118
GEEN118

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Foundation English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างที่สาคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4
ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง
ศท.ปช.120
GEPY120

จิตตปัญญาศึกษา
3(3-0-6)
Contemplative Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและหลักฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทาความเข้าใจชีวิต การรู้จักตัวเอง
การเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความรักความ
เมตตาและปัญญาในการตระหนัก รู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งานศิลปะหรือ
ดนตรี หรื อ กิ จ กรรมต่า งๆ เป็น เครื่ องมื อในการพัฒ นาจิ ต การท ากิ จ กรรมอาสาสมัค รหรื อ จัด ท า
โครงการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างจิตสาธารณะ การเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ในชีวติ อย่างสมดุล
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ศท.ปช.121
GEPY121

ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาต่างๆ เน้นการวิเคราะห์ บ่อเกิด วิธีการมโนทัศน์
ของปรัชญาที่สาคัญของตะวันออกและตะวันตก รวมทั้งโลกทัศน์ไทย
ศท.ปช.122
GEPY122

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เ กี่ ย วกั บ ความจริงของชีวิต การใช้ชี วิตที่ถู ก ต้องตามหลัก ศาสนาของทุ ก
ศาสนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง
ศท.จว.123
GEPS123

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ การประเมินและการ
พัฒนาตนเอง พฤติกรรมการทางาน มนุษยสัมพันธ์ และการอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
ศท.สท.124
GEAE124

สุนทรียะของชีวติ
3(3-0-6)
Aesthetic of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสุนทรียศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้คุณค่าและการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น การฟังและการเคลื่อนไหวนาไปสู่
การปรับปรุงรสนิยมเพื่อชีวติ ที่เป็นสุข
ศท.ดน.125
GEMU125

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก
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ศท.ศป.126
GEAR126

สุนทรียะทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Visual Art Aesthetic
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์
และมนุษย์ ความรูค้ วามเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล
ศท.นฏ.127
GEAD127

สุนทรียะทางนาฏศิลป์
3(3-0-6)
Dramatic Arts Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วัฒนธรรม ประสบการณ์เกี่ยวกั บ
สุนทรียะ การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรค่าของความงามมาจากนาฏศิลป์ อันสนองความ
ต้องการ และความรู้สึกทางอารมณ์และจิต เพื่อนามาปลูกฝังและพัฒนาตนเองให้เจริญงอกงามไปสู่
คุณค่าความหมายของความเป็นมนุษย์
ศท.สท.128
GEIS128

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Using Modern Library
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง สารสนเทศ บริ ก ารห้ อ งสมุ ด ยุ ค ใหม่
ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
ศท.ศป.129
GEAR129

ศิลปะในชีวติ ประจาวัน
3(3-06)
Art in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศิล ปะในชี วิตประจ าวัน รสนิย ม องค์ป ระกอบทางศิลปะและหลั ก การออกแบบ
โครงสร้างและการตกแต่ง การนาเอาศิลปะและการออกแบบ มาใช้กับการแต่งกาย อาหาร การตกแต่ง
บ้านเรือน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ
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ศท.สว.131
GESO131

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สั ง คมมนุ ษ ย์ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมมนุ ษ ย์ ใ นมิติ ต่ างๆ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและการปกครอง แนวทางการดาเนินชีวติ ที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน
ศท.สว.132
GESO132

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดาเนินชีวติ แบบวิถีไทย
ศท.สว.133

วิถีโลก

GESO133

Global Living

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลกปัญหา
และการแก้ไขปัญหาของสังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัวของ
ประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศท.ศศ.134

เศรษฐกิจพอเพียง

GEEC134

Sufficiency Economy

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันร่วมกับการประกอบ
สัมมาอาชีพ ตามแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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สท.นศ.135

กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวติ

GELW135

Law for Living

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายที่จาเป็นในการดาเนินชีวติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม
ศท.ศศ.136

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

GEEC136

Economics in Daily Life

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด หลั ก และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ต ามแนว
พระราชดาริ และการประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
ศท.ศก.137

ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย

GECA137

Thai Wisdoms in Handicraft

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิวัฒนาการและคุณค่าของภูมปิ ัญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การ
ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น
ศท.สว.138

ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง

GESO138

Geosocieties of the Lower Northern Region

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการและแนวคิดของภูมสิ ังคม องค์ประกอบของระบบภูมสิ ังคมความสัมพันธ์
ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวติ อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

– 38 –
ศท.วท.141

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ

GESC141

Science for Quality of Life

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิทยาศาสตร์กับชีวติ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน
รวมทั้งการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และสิ่งแวดล้อมการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศท.วล.142

ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม

GEES142

Life and Environment

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พืน้ ฐานของชีวิต และสิ่งแวดล้อม ระบบธรรมชาติ ของสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ศท.คณ.143

การคิดและการตัดสินใจ

GEMA143

Thinking and Decision Making

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ขบวนการคิดของมนุษย์ เทคนิควิธีการคิดแบบต่างๆ การใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
การใช้ข้อมูลและข้อเท็จสาหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ศท.สถ.144

สถิติในชีวติ ประจาวัน

GEST144

Statistics in Daily Life

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสาคัญของสถิติในชีวติ ประจาวัน เครื่องมือและการเก็บรวมรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์การแปลผล และการนาเสนอข้อมูล และการนาสถิตไิ ปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน
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ศท.คณ.145

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน

GEMA145

Mathematics in Daily Life

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
ศท.วส.146

สุขภาพจิตในชีวติ ประจาวัน

GEHE146

Mental Health in Daily Life

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสาคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
การวิเคราะห์ การปรับปรุงตนเองให้เข้ากับวัย และสถานการณ์ ผลของสุขภาพจิตต่อสุขภาพพฤติกรรม
ผิดปกติและการป้องกันแก้ไข การส่งเสริมสุขภาพจิต
ศท.คพ.147

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ

GECO147

Information Technology for Life

3(3-0-6)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสาร สืบค้น
แสวงหาเพื่อการเรียนรู้ชีวติ ประจาวัน และการทางานในอนาคต
ศท.พล.151

กายบริหาร

GEPE151

Physical Exercises

1(0-2-2)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ ความมุ่งหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของกายบริหาร วิธีและการฝึก
กายบริหาร การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลือกวิธีกาย
บริหารที่เหมาะสมกับตนเอง
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ศท.พล.152

กิจรรมเข้าจังหวะ

GEPE152

Rhythmic Activities

1(0-2-2)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวเบือ้ งต้น เกมการเล่น
ประกอบเพลง การเต้นราพื้นเมืองของไทย และนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้าจังหวะที่
เหมาะสมกับตนเอง
ศท.พล 153

กีฬาประเภทบุคคล

GEPE153

Sport for Personal Purposes

1(0-2-2)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพืน้ ฐานของกีฬาประเภทบุคคล
การฝึกซ้อม กติกา การแข่งขัน ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา และวัฒนธรรมการดูกีฬาที่ดี
ศท.พล 154

กีฬาประเภททีม

GEPE154

Sports for Teams

1(0-2-2)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมา ของกีฬาประเภททีมทักษะพืน้ ฐานของกีฬาประเภททีม การ
ฝึกซ้อม กติกา การแข่งขัน ความมีน้าใจเป็นนักกีฬา และวัฒนธรรมการดูกีฬาที่ดี
ศท.วท 155

สุขภาพเพื่อชีวติ

GEPE155

Health for Life

2(1-2-3)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบิตเหตุ และการ
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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ศท.กส 156

งานช่างในชีวติ ประจาวัน

GEPE156

Handiworks in Daily Life

2(1-2-3)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจาวัน การใช้และการบารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์ในบ้านเบือ้ งต้น
ศท.กอ157

งานเกษตรในชีวติ ประจาวัน

GEPE157

Agriculture in Daily Life

2(1-2-3)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานเกษตรเบือ้ งต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร
การจัดการองค์ความรูเ้ กษตรเพื่อใช้ในการดารงชีวติ ประจาวัน
ศท.คศ 158

งานคหกรรมในชีวติ ประจาวัน

GEPE158

Home Economics in Daily Life

2(1-2-3)

เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานบ้านและการจัดการบ้าน การทาบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนอาหารใน
ชีวติ ประจาวัน ศิลปะการตกแต่ง เสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
มส.ภอ.161
ENG161

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
An introductory course providing basic knowledge of business with
concentration on inter-office communication. Variety of business terminology and
expressions are introduced through related topics, i.e. office organization , staff and duty,
telephoning , making arrangements and appointments, social contact, business correspondence
in the office (memo, notes, notices, announcements), letters of inquiry, quotation, and ordering
supplies.
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วจ.กต.110
MK110

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย และความสาคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ
อย่างหนึ่งโดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสมทาง
การตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจพฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประสม
การตลาด และประเภทของตลาด
วจ.บธ.110
BA110

องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะโครงสร้างองค์กรการธุรกิจทั่วไป การวางแผนการจัดสายงานหลักเกณฑ์
และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหาร
และหน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหารทุกๆ ด้านในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการ การจูง
ใจ คนทางาน การควบคุม ปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายที่ตงั้ ไว้
วจ.บธ.234
BA234

การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Software Package and Application for Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางธุรกิจที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบันประเภทต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เวิร์คชีต เวิร์ดโปรเซสเซอร์ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถนาโปรแกรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานธุรกิจในปัจจุบัน
วจ.บธ.236
BA236

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
3(3-0-6)
Laws Related to Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายในสาระสาคัญ และหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลทางธุรกิจ
ลักษณะของนิติบุคคลต่างๆ ที่เป็นคู่สัญญาทางธุรกิจ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการนิติกรรมและสัญญา
ทางธุรกิจ การพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการค้า การบัญชี สถาบันการเงิน การลงทุน
และแรงงาน
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วจ.บธ.238
BA238

สถิติสาหรับธุรกิจและการจัดการ
3(3-0-6)
Statistics for Business And Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การนาหลักและวิธีการทางสถิติมาใช้ในการตัดสินใจธุรกิจและการจัดการ ความ
น่าจะเป็นและตัวแปร ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการวัดการกระจาย การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย การทดสอบ
ไคสแคว์
วจ.บธ.241
BA241

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความเป็นมา ทฤษฎีและหลัก การในการบริหารทรัพยากรมนุษ ย์ ขอบข่ายหน้าที่
ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งานการวางแผนกาลังคน การ
สรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
วจ.บธ.323
BA323

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรมรวมทั้งการสร้าง
บรรษัทภิบาลในองค์การธุรกิจ เน้นจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจของผู้บริหาร และจริยธรรมของ
พนักงาน โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ
วจ.บธ.327
BA327

ธุรกิจอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะแนวความคิดการรวมกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน รูปแบบธุรกิจ การ
พั ฒนาธุ รกิ จ ความร่ว มมื อทางด้า นเศรษฐกิ จ ตลอดจนลั ก ษณะทั่วไปของกลุ่ มประเทศประชาคม
อาเซียน
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วจ.บธ.330
BA330

การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operative Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลั ก ษณะและความส าคัญ ของการผลิ ต ปั จจั ย เกี่ย วกั บ การตัด สิน ใจการผลิต ซึ่ ง
รวมถึงระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกาลังการผลิต
การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานการควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบ
การบารุงรักษา ระบบการจัดซือ้ และระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ
วจ.บธ.412
BA412

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Research Methodology
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บธ.238 สถิติสาหรับธุรกิจและการจัดการ
หรือ วท.สถ.211 สถิติธุรกิจ
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของวิจัย ทางธุ รกิจ จรรยาบรรณของ
นัก วิจัย การเลือกปัญ หาการวิจัย การก าหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคาถามในการวิจัย ตัวแปร และ
เทคนิค การตั้งสมมติฐาน การทบทวนเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ย วข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเตรียม
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางธุรกิจ
วจ.บธ.420
BA420

การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและ
การบริ ห ารทั่ ว ไป องค์ ป ระกอบของการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ก ารก าหนดเป้ า หมายของธุ ร กิ จ
กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม

– 45 –
วจ.กง.201
FN 201

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บช.111 การบัญชีขั้นต้น
หรือ วจ.บช.101 การบัญชีทั่วไป
หลักการบริหารการเงินและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
กิจการ โดยเน้นเกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารการเงิน เช่น การวิเคราะห์ทางการเงิน
การพยากรณ์ทางการเงินและงบประมาณ การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนการบริหาร
และตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การจัดการเงินทุนมาเพื่อใช้ในการดาเนินการของธุรกิจ ศึกษาด้าน
ตลาดการเงินซึ่งประกอบด้วยตลาดเงินและตลาดทุน หลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายใน
ธุรกิจ นโยบายการจัดสรรกาไรและเงินปันผล
วจ.บช.101
AC101

การบัญชีทั่วไป
3(2-2-5)
General Accounting
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ง การเบื้ อ งต้ น แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี การบั น ทึ ก การจั ด ท า
รายงานการเงิน การใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ
วจ.ศศ.101
EC101

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Economics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจาวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้
ทรัพ ยากรการบริ โ ภค การผลิต ตลาด สถาบั นการเงิน การภาษี อากร การค้า การลงทุ น ปั ญ หา
เศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา
วจ.ศศ.491
EC491

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วท.สถ.211 สถิติธุรกิจ
หรือ วจ.บธ.238 สถิติสาหรับธุรกิจและการจัดการ
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิง
ปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัว
แบบสินค้าคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผล
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โครงการ (Pert / CPM) ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov Model) แถวคอย (Queuing) และทฤษฎีเกมส์ (Game
Theory)
วจ.บธ.133
BA133

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information Technology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ชี วิ ต ประจ าวั น ระบบคอมพิ ว เตอร์ คอมพิ ว เตอร์ ฮ าร์ ด แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ระบบสานักงาน
อัตโนมัติ ระบบจานวนและการแทนข้อมูล การจัดการข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ภาษาคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
วจ.บธ.134
BA134

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer Programming
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการเขียนโปรแกรมและตรรกะ พืน้ ฐานคาสั่งภาษาซี หรือซีพลัสพลัส ตัวกระทา
การและนิพจน์ ชุดคาสั่งฟังก์ชั่น การรับและแสดงข้อมูล คาสั่งควบคุ มการวนรอบ การสร้างฟังก์ชั่น
โครงสร้างของโปรแกรม แถวลาดับตัวชี้ตาแหน่ง และการจัดการกับไฟล์ และการประยุกต์ภาษาซี หรือ
ซีพลัสพลัส
วจ.บธ. 217
BA217

หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
Principles of System Analysis and Design
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด และความหมายของระบบสารสนเทศประเภทของระบบสารสนเทศ
ผลกระทบและความสาคัญของระบบสารสนเทศในการจัดการธุรกิจในปัจจุบันและนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ศึกษา
วงจรชีวิตของระบบสารสนเทศแนวคิ ด หลัก การวิเ คราะห์และรวบรวมข้อมูล การออกแบบระบบ
สารสนเทศ การติดตั้งและการทดสอบระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์
ในการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยเน้นการใช้ ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้าง
ความแตกต่ า งในเชิ ง การ แข่ ง ขั น ให้ กั บ องค์ ก ารธุ ร กิ จ รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ ก ษาต่ า งๆ
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึน้
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วจ.บธ.336
BA336

การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Data Communication and Computer Network Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิ เ คราะห์ และออกแบบประยุ ก ต์ ก ารใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ เ ครื อ ข่ า ย เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการจัดระบบการแบ่งกลุ่ม การปฏิบัติงานภายในองค์การธุรกิจ การจัดระบบสานักงาน
สาขา และการสื่อ สารข้อ มู ล ทางการตลาด และข่ า วทางธุ รกิ จ ทั้ง เครื อ ข่า ยภายใน ( Intranet) และ
ภายนอกองค์การ (Internet)
วจ.บธ.361
BA361

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information System
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสาคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสานักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศใน
องค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ
วจ.บธ.362
BA362

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management System
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความส าคั ญ ของระบบของข้ อ มู ล ต่ อ การบริ ห าร และตัด สิ น ใจ โครงสร้ า งและ
ความสัมพันธ์ของระบบข้อมูลในองค์การ การศึกษาถึงผลกระทบของการใช้ระบบข้อมูลในการบริการ
และการตัด สินใจ การศึก ษาตัว อย่างในทางธุ รกิจ ลักษณะของระบบงาน การใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมกับงานธุรกิจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการใช้ระบบงานเครือข่าย วิธีการ
และหลักการใช้อินเตอร์เน็ต
วจ.บธ.364
BA364

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
Web Designs and Developments
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
อินเตอร์เน็ต แนวคิดในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทาหน้าเว็บ
มีเนื้อหาการสร้างกรอบ (Frame) สไตล์ (Style) เลเยอร์ (Layer) และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บไซต์
ด้วยภาษาโปรแกรมต่าง ๆ และการใช้งานสื่อประสม
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วจ.บธ.425
BA425

การวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Computer Research
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บธ.412 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางธุรกิจ
กระบวนการวิจัยและกระบวนการแก้ปัญหาทางด้านการจัดการ การกาหนดปัญหา
วิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจให้เหมาะสม เทคนิคและเครื่องมือ
ในการวิจัย การออกแบบวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การดาเนินงานตามโครงการวิจัย การวิเคราะห์
และแปลผลข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและประเมินผลงานวิจัย
วจ.บธ.432
BA432

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Special Topics in Business Computer
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การหาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์
หัวข้อเพื่อนามาเป็นหัวข้อพิเศษในการจัดทาโครงการทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วจ.บธ.493
BA493

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1(0-2-2)
Seminar in Business Computer
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหากับงานธุรกิจ โดยนาคอมพิวเตอร์เ ข้ามา

ช่วย เน้นให้นักศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบพร้อมทั้งนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการ
บริหาร หรือนาความรูแ้ ละเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณีศกึ ษาได้
วท.ทส.347
INFO347

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Security
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
นโยบายและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประกันความปลอดภัยของสารสนเทศ การ
ประกันความแม่นยาถูกต้องของข้อมูล เทคนิคการเข้ารหัสและถอดรหัส สารวจสภาพปัญหาด้านความ
มั่นคงในสภาพแวดล้อมสารสนเทศ รวมถึงการป้องกันอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การป้องกันและการกู้
คืนระบบสารสนเทศ เรียนรู้เทคนิคการเจาะระบบสารสนเทศ
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วท.คพ.231
COMP231

โครงสร้างข้อมูลและการประมวลผล
3(2-2-5)
Data Structure and Processing
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย และชนิดของข้อมูล ลักษณะโครงสร้างข้อมูลแบบสตริง อาเรย์เรคอร์ด
พอยน์เตอร์ ลิงค์ลสิ ส์ สแต๊ก คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ ความซับซ้อนของข้อมูล (Big O) การเข้าถึง
ข้อมูล การเรียงลาดับ การค้นหา
วจ.บธ.333
BA333

การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Business Research Processing by Computer Application
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาและฝึ กทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการดาเนินการ
วิจยั ทางธุรกิจ การสุ่มตัวอย่าง การสร้ างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
ปริมาณ การทดสอบสมมุตฐิ าน และระดับนัยสาคัญทางสถิติ และการจัดทารายงานการวิจยั ทางธุรกิจ
วจ.บธ.337
BA337

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อประสมเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5)
Computer Graphics and Multimedia for Business
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบตกแต่งภาพ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์การ
สร้างภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง ในการตกแต่งภาพ การนาเสนองานคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ
สื่อผสม
วจ.บธ.338
BA338

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการสินค้าคงคลัง
3(2-2-5)
Software Application for Inventory Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการสินค้าคงคลัง เทคนิคในการควบคุมของคงคลังโดย
วิธีต่าง ๆ กล่าวคือการหาปริมาณของสินค้าคงคลังที่ประหยัด การวางแผนความต้องการวัสดุ การ
วางแผนทรัพยากรการผลิต การผลิตทันเวลาโดยเน้นถึงกิจการที่มีความซับซ้อนพอประมาณจนถึง
ความซับซ้อนมาก เช่นกิจการที่มีสินค้ามากชนิด ซึ่งแต่ละชนิดมีปริมาณสินค้าคงคลังแตกต่ างกัน หรือ
กิจการที่มีวัสดุคงคลังหลายขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสินค้าสาเร็จรูปตลอดจนการนาหลักการไป
ดัดแปลงใช้ และการนาโปรแกรมมาใช้ในการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ
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วจ.บธ.363
BA363

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
Electronic Commerce
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต โครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบการค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ การค้าแบบธุรกิจกับธุรกิจ
การค้าแบบธุรกิจกับลูกค้า การค้าแบบธุรกิจกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรือ EDI ระบบการรับจ่ายเงินบนอินเตอร์เน็ต ระบบความปลอดภัยปัญหาอุปสรรคของ
การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบการจัดส่ง
สินค้า การจัดการวั สดุ การขนส่งสินค้า และศึกษาแนวโน้มและเทคโนโลยีการค้าอิเล็กทรอนิกส์ใ น
อนาคต การทารายงาน
วจ.บธ.431
BA431

การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Application in Accounting System Design
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิเคราะห์และออกแบบประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือใน
การจัดวางโครงสร้างของระบบบัญชี การบัน ทึกและแก้ไขการลงบัญชีการประมวลผล การผ่านบัญชี
การรายงานงบการเงินต่างๆ การจัดระบบความปลอดภัยของข้อมูล และการตรวจสอบควบคุมระบบ
บัญชี
วท.ทส.333
INFO333

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Management
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ศ วกรรมซอฟแวร์ การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบซอฟแวร์
หลักการทางวิศวกรรมในการพัฒนาซอฟแวร์ เทคนิคการออกแบบซอฟแวร์ การวางแผนการพัฒนา
ซอฟแวร์ การจัดตารางเวลาสาหรับพัฒนาซอฟแวร์ การควบคุมคุณภาพซอฟแวร์ การใช้งานและการ
บารุงรักษาซอฟแวร์ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟแวร์
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วท.ทส.381
INFO381

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Technology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การใช้ซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐานที่ใช้ในงานมัลติมีเดีย ได้แก่การสร้าง ข้อความ รูปภาพ

การ วาดภาพ การถ่ายภาพ การทาภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ และ เสียง เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบและ
สร้างสรรค์ ผลงานในงานด้านมัลติมีเดีย และภาพยนตร์
วท.ทส.432
INFO432

การจัดการคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse and Data Mining
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาพืน้ ฐานของคลังข้อมูล การออกแบบและแบบจาลองคลังข้อมูล การสร้างและ
การจัดการคลังข้อมูล โมเดลคลังข้อมูลหลายมิติ ระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลออนไลน์
และการนาคลังข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับงานบริหารธุรกิจ ขั้นตอนการทาเหมืองข้อมูลบนคลังข้อมูล การ
เลือกข้อมูล เทคนิค การท าเหมืองข้อมูล การประมวลผลและการนาผลไปใช้งาน การเหมืองข้อมูล
สาหรับการจาแนกหมวดหมู่ของข้อมูล การคาดคะเนค่า การจัดกลุ่ม และการค้นหากฎสัมพันธ์
วท.ทส.443
INFO443

ระบบกราฟิกเชื่อมต่อผู้ใช้งาน
3(2-2-5)
Graphics User Interface Systems
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาการสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ของงานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ในเชิงวิเคราะห์
ทั้งด้านศิลปะและเทคโนโลยีช่วยในการออกแบบและการผลิตผลงาน เช่น ตัวอักษร ภาพกราฟิก เส้น
ภาพถ่าย แอนิเมชัน วีดีโอ และเสียง หลักการออกแบบ User Interface โดย GUI และมัลติมีเดียในระบบ
คอมพิวเตอร์
วท.ทส.444
INFO444

ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
3(2-2-5)
Enterprise Resource Planning Systems
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
บทบาทและความสาคัญของระบบการวางแผนทรัพยากรสาหรับองค์กร ที่มีต่อ
ธุรกิจอุตสาหกรรม องค์ประกอบของระบบ ERP เช่น ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต ระบบการ
ควบคุมการจัดจาหน่าย ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบต้นทุนการผลิต ระบบทางบัญชีและการเงิน
และระบบงานอื่นๆ ในระบบ ERP ภาพรวมตลาดกลาง ERP Package แบบจาลองกระบวนการของ
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ระบบ ERP การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การนาระบบ ERP มาใช้ในองค์กร และการบารุงรักษาระบบ ERP
การบูรณาการมิดเดิลแวร์และระบบ
วท.คพ.342
COMP342

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เ บื้องต้น กระบวนการของซอฟต์แวร์ การวิเ คราะห์ความ
ต้องการของซอฟต์แวร์ วิธีโมเดลระบบ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การออกแบบ
สถาปัต ยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์ แวร์ การบริห ารโครงงานซอฟต์ แวร์ วิ วัฒ นาการ
ซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผล การประมาณต้นทุนซอฟต์แวร์การ
ประกั น คุ ณ ภาพซอฟต์ แ วร์ โมเดลการปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต ซอฟต์ แ วร์ แ บบบู ร ณาการและ
เครื่องมือสนับสนุนวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วจ.บธ.391
BA391

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
1(45)
Preparation for Professional Experience in Business Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการเรีย นรู้ลั ก ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ พัฒนาผู้เ รีย นให้มีความรู้ทัก ษะเจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิขาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานทางด้านธุรกิจ การ
บริหารโดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ นาแผนไปปฏิบัติ การติดตามผลการปรับปรุงงาน
วจ.บธ.392
BA392

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
3(350)
Field Professional Experience in Business Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บธ.391 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจ
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจในหน่ วยงานรัฐบาล
รัฐ วิสาหกิ จ หรือธุ รกิจเอกชน ภายใต้ก ารควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ป รึกษา โดยนาความรู้ทั้งทาง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้สถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกั บ
รายละเอี ย ดของการฝึ ก ประสบการณ์ แ ละจั ด ให้ มี ก ารปั จ ฉิ ม นิ เ ทศเพื่ อ อภิ ป รายปั ญ หา การฝึ ก
ประสบการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และเสนอแนวทางแก้ ปั ญ หาให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี โดยอาจจั ด ให้ ฝึ ก
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ประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และทาโครงการพิเศษ หรือฝึกประสบการณ์และทาภาค
นิพนธ์
วจ.บธ.496
BA496

โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3(2-2-5)
Project Development in Business Computer
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา โดยนาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
ระบบพร้อมทั้งเทคโนโลยีและนวั ตกรรมใหม่เข้ามาใช้ใ นการบริหารและนาความรู้เทคนิคต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณีศกึ ษาได้
วจ.บธ.498
BA498

การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
1(45)
Co-operative Education Preparation in Business Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มี
องค์ความรู้เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอน
สัมภาษณ์ บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้างทัก ษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการ การ
เขียนรายงานทางวิชาการและการนาเสนอผลงาน
วจ.บธ.499
BA499

สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
6(--)
Co-operative Education in Business Administration
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา วจ.บธ.498 การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
การเรียนรูก้ ารปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
งานทางด้านบริหารธุรกิจ หรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
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3.1.6 ความหมายระบบรหัส
ตัวเลขและตัวอักษร มีความหมายดังนี้
1. วจ.
หมายถึง อักษรย่อของคณะวิทยาการจัดการ
2. บธ.
หมายถึง อักษรย่อของกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
3. เลขหลักหน่วย หมายถึง ระดับความยากง่ายของชัน้ ปี
4. เลขหลักสิบ
หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดสาขาวิชา
5. เลขหลักร้อย หมายถึง ลาดับก่อนหลังของรายวิชา
วจ

.

บธ

1

2

3

.
ลาดับก่อนหลังของรายวิชา
กลุ่มวิชาในหมวด
ระดับความยากง่
สาขาวิชา ายของชั้นปี
อักษรย่อสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อักษรย่อคณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ เลขตัวหลัก สิบ บ่งบอกถึงลักษณะเนือ้ หาวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
(วจ.บธ.-1-)
2. กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจ
(วจ.บธ.-2-)
3. กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ / การประยุกต์ด้านธุรกิจ
(วจ.บธ.-3-)
4. กลุ่มวิชาการจัดการงานบุคคล
(วจ.บธ.-4-)
5. กลุ่มวิชาการประกันคุณภาพ
(วจ.บธ.-5-)
6. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจเฉพาะ
(วจ.บธ.-6-)
7. กลุ่มวิชาธุรกิจบริการ
(วจ.บธ.-7-)
9. กลุ่มวิชาโครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษา การสัมมนา ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา (วจ.บธ.-9-)
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ปี
พ.ศ.
2550
2547
2554
2547
2554
2550
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3.2 ชื่อ – สกุล ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน และปีท่สี าเร็จการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ทางวิชาการ
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1. พิณรัตน์ นุชโพธิ์
อาจารย์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม.
เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร
อาจารย์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
วท.ม.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. อรรธพร เลิศอร่ามแสง
อาจารย์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1.

ชื่อ – สกุล
พิณรัตน์

นุชโพธิ์

พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร

3.

อรรธพร เลิศอร่ามแสง

4.

ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

5.

กมลทิพย์ เดชะปรากรม

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
พ.ศ.
2550
2547
2554
2547
2554
2550
2555
2548
2542
2536
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2.

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ทางวิชาการ
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
อาจารย์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์
วท.บ. คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
อาจารย์
บธ.บ. บริหารธุรกิจ
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
Ph.D.

จีรพงษ์

มะปะวงศ์

2.

จีรภัทร

ใจอารีย์

3.

จงกล

เพชรสุข

4.

อรนุช

สืบบุญ

5.

ลัสดา

ยาวิละ

6.

ธัมมะทินนา

ศรีสุพรรณ

7.

ผณินทร

เสือแพร

อาจารย์

MA.ED
ค.บ.
ผูช้ ่วย
บธ.ม.
ศาสตราจารย์ บธ.บ.
บธ.ม.
อาจารย์
บธ.บ.
บธ.ม.
อาจารย์
ศ.บ.
บธ.ม.
อาจารย์
ศศ.บ.
บธ.ม.
อาจารย์
บธ.บ.
วท.ม.
อาจารย์
วท.บ.

Management
Administration and Supervisor
ดนตรี
การเงิน
อุตสาหกรรมบริการ
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Gregorio Araneta University
Foundation
University of Manila
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาลัยคณาสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2538
2536
2532
2539
2529
2545
2531
2542
2539
2541
2530
2542
2539
2546
2544
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1.

สาขาวิชา
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

8.

ธิดารัตน์

วุฒิศรีเสถียรกุล

อาจารย์

9.

ณภัทร

วุฒธะพันธ์

อาจารย์

สมศักดิ์

พงษ์เดช

11.

พัชรา

วงศ์แสงเทียน

12.

ปิยธิดา

เปี่ยมงาม

13.

บุญลดา

คุณนาเวชกิจ

14.

นฤมล

พิษณุวรานนท์

วท.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
บธ.บ.
ค.อ.ม.

บธ.บ.
ผูช้ ่วย
บธ.ม.
ศาสตราจารย์ บธ.บ.
บธ.ม.
อาจารย์
บธ.บ.
กจ.ม.
อาจารย์
บธ.บ.
อาจารย์

บธ.ม.
ศศ.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ธุรกิจอุตสาหกรรม
การตลาด
ธุรกิจการเกษตร
การตลาด
บริหารธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
สื่อสารมวลชน

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546
2542
2553

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาลัยเทคนิคสยาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตบพิตพิมุขจักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2551
2542
2536
2533
2523
2547
2545
2550
2546
2545
2540
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10.

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล
พัชรินทรา

ชัยสมตระกูล

16.

ชลกร

อาสนะนนท์

17.

อุษณีย์

18.

วราภิมณฑ์

บุษบง

19.

วิจติ รา

จาลองราษฎร์

20.

อุรณี

21.

สุธีรา

22.

รัตนา

เส็งพานิช

นุสิทธิ์
วิไลกุล
สิทธิอว่ ม

สาขาวิชา
การบัญชีการเงิน
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
Business Administration
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การเงิน
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารอุตสาหการ
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
การบัญชีการเงิน
การบัญชี

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of South Australia
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี พ.ศ.
2537
2532
2540
2525
2550
2540
2538
2545
2521
2554
2539
2533
2542
2538
2546
2543
2551
2546
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15.

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
บธ.ม.
ศาสตราจารย์ บธ.บ.
ผูช้ ่วย
บธ.ม.
ศาสตราจารย์ บธ.บ.
อาจารย์
Ph.D.
บธ.ม.
บช.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บธ.บ.
ผูช้ ่วย
บธ.ด.
ศาสตราจารย์ บช.ม.
บธ.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บช.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บช.บ.
อาจารย์
บธ.ม.
บช.บ.
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล
ภัทรสิริ

ทิพพ์ธนมณี

24.

วิจติ รา

ทุนอินทร์

25.

ภคพร

วัฒนดารงค์

26.

สิขรินทร์

คงสง

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
บช.ม.
บช.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.
ศ.ม.
ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.บ.

สาขาวิชา
การบัญชี
การบัญชี
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การคลัง
Business Economic
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
University of Potsmouth
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปี พ.ศ.
2549
2545
2537
2527
2552
2540
2535
2541
2536
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23.

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
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3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
1.
สิทธิโชค เชาวกุล
ทรงกลด สาเร็จดี

3.

ปรีชาพล บุญส่ง

4.

วิไลวรรณ แสนชะนะ

5.

อดิเรก รุง่ รังษี

6.

เจษฎา ดิเรกวัฒนา

7.

พงษ์ศักดิ์ ด้วงทา

8.

ศุภนารี ภิรส

บธ.ม.
วท.บ.
บธ.ม.
บช.บ.
บธ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
สถิตปิ ระยุกต์คอมพิวเตอร์
ฟิสิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์และสถิติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติ
Master of Computing
สัตวศาสตร์
บริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีการอาหาร
ธุรกิจระหว่างประเทศ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Griffith University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2522
2520
2546
2541
2548
2535
2554
2549
2541
2537
2550
2547
2551
2549
2549
2546
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2.

คุณวุฒิ
พบ.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
Master of Computing
วท.บ.
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ลาดับ
9.

ชื่อ – สกุล
คนึงนิจ นาสมใจ

คุณวุฒิ
กศ.ม.
บธ.บ.

สาขาวิชา
บริหารการศึกษา
การตลาด

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกริก

ปี พ.ศ.
2534
2520
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
สาขาวิชากาหนดให้นักศึกษามีประสบการณ์ก่อนเข้าสู่การทางานจริงเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพ ดังนัน้ สาขาวิชาได้กาหนดให้นักศึกษาจะต้องเรียนในกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม/
สหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกเรียนและได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวนิ ัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา อดทนสามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่
ฝึกงานได้
4.1.2 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือ
เทคนิควิธีการทางานในสถานที่ฝกึ งาน
4.1.3 สามารถบูรณาการโดยนาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
4.1.4 สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
4.1.5 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.1.6 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
ตามเวลาทางานของสถานประกอบการที่เข้าฝึกงาน โดยให้ได้เวลาการฝึกรวมอย่างน้อย 350
ชั่วโมงในรายวิชา วจ.บธ.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ สาหรับรายวิชา วจ.บธ.499 สหกิจ
ศึกษาบริหารธุรกิจ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาจานวน 16 สัปดาห์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านทัศนคติที่ดีและจรรยาบรรณทาง - มีการสอดแทรกในรายวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
วิชาชีพ เช่น จริยธรรมทางธุรกิจ เป็นต้น
ด้านจิตสานึกสาธารณะ
- มีการสอดแทรกเรื่องการมีจติ สาธารณะในบางรายวิชา
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านความมีวินัย ต่อตนเองและสังคม - การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชา
- การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ
- มีวนิ ัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่าง
สม่าเสมอ การมีสว่ นร่วมในชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงเวลาเสมอ
ด้านทักษะการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนที่มกี ารเรียนรูด้ ้วยตนเอง เช่น การ
ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศประกอบการเรียน การทารายงาน การ
ทาโครงงานวิจัย
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและของประชาคมนานาชาติ
1.1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวติ
1.2) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
1.3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริยธรรม
1.4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) กาหนดให้ทุกรายวิชาปลูกฝังความมีระเบียบวินัยเคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยการยกย่องผู้ที่
ทาดี เป็นต้น

– 65 –
2.2) กาหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้ รียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดี
2.3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ ในคุณธรรม
2.4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเน้นย้าให้ผู้เรียนเข้าใจ
เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน การร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียนอย่างผู้มคี วามรับผิดชอบ เป็นต้น
3.2) ประเมินจากการสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบ
ปลายภาคการศึกษาที่เป็นไปอย่างสุจริต
3.3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความมี วินัย
ความเป็นนาและผูต้ ามที่ดี ความเอื้ออาทร ความรักสามัคคีและความเป็นผู้มีความกตัญญูสุภาพอ่อน
น้อม
2.1.2 ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
1.1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต
1.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้ หาวิชาได้
1.3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อ่นื
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นสาคัญโดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เ ดิมของผู้เ รีย นเข้ากั บความรู้และประสบการณ์ใหม่ใ น
รายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจได้อย่างแท้จริง
2.3) จั ด กิ จ กรรมที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ สั ม ผั ส กั บ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควรอาจกระทา
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ด้วยการเชิญวิทยากร มาสาธิตหรือบรรยายในชั้นเรียนหรือด้วยการนาผู้เรียนไปศึกษาดูงาน ณ แหล่ง
เรียนรู้ที่วิทยากรประจาอยู่
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน
3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนาเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
1.1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้
และนาข้อสรุปมาใช้
1.2) สามารถศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและเสนอแนวทางแก้ ไ ขที่
สร้างสรรค์
1.3) มีความใฝ่หาความรู้
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม ฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จัด
สถานการณ์จาลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
2.2) จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยประสบการณ์ ต รง เช่ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ ว ยการแสดง
บทบาทสมมุติ ออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็น
สาระความรู้ แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างลงตัว
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่ขั้นสังเกต
ตั้งคาถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ตามลาดับ
3.2) ประเมินด้วยการพูดรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
ในกรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนพิ นธ์ที่อ่านต่อหน้าชั้นเรียน

– 67 –
3.3) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จาลอง แล้วให้ผู้เ รีย นฝึก ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมผี ล โดยผูส้ อนและผูเ้ รียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
1.1) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม
1.2) สามารถวางแผนและรับ ผิดชอบในการเรีย นรู้ และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
1.3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงาน
1.4) มีภาวะผู้นา
2) กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ส ร้ า งทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นคู่ หรือ
เป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิ ดชอบทักษะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีทั กษะการสร้างมนุ ษยสั มพันธ์
ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม
2.2) จัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ เ รีย นได้ มี ป ฏิสั ม พัน ธ์ ช่ว ยกั น
เรียนรู้ เช่น ทางานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุตริ ่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
3) กลยุทธ์ก ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัม พันธ์ระหว่างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.2) สร้ า งแบบประเมิ น ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ สาหรับให้ผเู้ รียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี
1.1) สามารถสรุป ประเด็ น และสื่อ สาร ทั้ ง การพู ดและการเขีย นและการ
เลือกใช้รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
1.2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แปลความหมายและสื่อสาร
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1.3) ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการวิเคราะห์และนาเสนอ
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ มี
โอกาสใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มกั บ น าเสนอด้ ว ยเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ขอ้ มูลที่ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
3.1) จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ ส ะท้ อ นความรู้ ค วามคิ ด ความเข้ า ใจผ่ า นสื่ อ
เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
3.2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้
2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีจติ สานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2) แสวงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่าเสมอ
1.3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.5) เคารพสิทธิแ์ ละยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) กาหนดให้ทุกรายวิชาปลูกฝังความมีระเบียบวินัยเคารพในกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยการยกย่องผู้ที่
ทาดี เป็นต้น
2.2) กาหนดให้ทุกรายวิชาสอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผูเ้ รียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดี
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2.3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรี ยนเกิดความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ ในคุณธรรม
2.4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโอกาสอันควรเพื่อเน้นย้าให้ผู้เรียนเข้าใจ
เข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาส่งงาน
ตรงเวลาและครบถ้วน การร่วมกิจกรรมในชัน้ เรียนอย่างผู้มคี วามรับผิดชอบ เป็นต้น
3.2) ประเมินจากการสอบย่อย การสอบกลางภาคการศึกษาและการสอบ
ปลายภาคการศึกษาที่เป็นไปอย่างสุจริต
3.3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่แสดงถึงความมีวินัย
ความเป็นนาและผูต้ ามที่ดี ความเอื้ออาทร ความรักสามัคคีและความเป็นผู้มีความกตัญญูสุภาพอ่อน
น้อม
2.2.2 ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) มีค วามรู้หลั ก การและทฤษฎีที่สั มพัน ธ์กั น ในสาขาวิช าคอมพิว เตอร์
ธุรกิจอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
1.2) มีความรูใ้ นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.3) มี ค วามรู้ ค วามก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการในสาขาวิ ช า รวมถึ ง งานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
1.4) รู้ ก ฎระเบี ย บ ข้ อ ก าหนดทางเทคนิ ค รวมถึ ง การปรั บ เปลี่ ย นตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะยึดผู้เรียนเป็นสาคัญโดยจัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เ ดิมของผู้เ รีย นเข้ากั บความรู้และประสบการณ์ใหม่ใ น
รายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรี ยนเกิดความ
เข้าใจได้อย่างแท้จริง
2.3) จั ด กิ จ กรรมที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ สั ม ผั ส กั บ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในศาสตร์หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องการปลูกฝัง ตามโอกาสอันควรอาจกระทา
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ด้วยการเชิญวิทยากร มาสาธิตหรือบรรยายในชั้นเรียนหรือด้วยการนาผู้เรียนไปศึกษาดูงาน ณ แหล่ง
เรียนรู้ที่วิทยากรประจาอยู่
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลายภาค
การศึกษา
3.2) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน
3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผู้เรียนสร้างสรรค์แล้วนาเสนอผู้สอนทั้งเป็นกลุ่ม
และรายบุคคล
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) มี ค วามสามารถในการหาข้ อเท็จ จริ ง ท าความเข้า ใจประเมิน ข้อ มู ล
สารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ใช้ในการ
แก้ไขปัญหา
1.2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประสบการณ์ ใ นภาคปฏิ บัติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประสบการณ์ ใ น
ภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนัน้
1.3) สามารถใช้ ทั ก ษะและความรู้ ค วามเข้ า ใจ ในกลุ่ ม วิ ช าการจั ด การ
บริหารธุรกิจและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.4) มีทักษะและความเข้าใจในภาคปฏิบัติที่ได้รับการฝึกฝน ตามเนื้อหาสาระ
ที่สาคัญของสาขาวิชา
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาทักษะทางปัญญา
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่ม ฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จัด
สถานการณ์จาลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
2.2) จั ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยประสบการณ์ ต รง เช่ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ ด้ ว ยการแสดง
บทบาทสมมุติ ออกศึกษานอกสถานที่ เพื่อฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็น
สาระความรู้ แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างลงตัว
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียนตั้งแต่ขั้นสังเกต
ตั้งคาถาม สืบค้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ตามลาดับ
3.2) ประเมินด้วยการพูดรายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า
ในกรณีตัวอย่าง บทบาทสมมติ บทความ บทร้อยกรอง หรือบทกวีนพิ นธ์ที่อ่านต่อหน้าชั้นเรียน
3.3) ประเมินด้วยการสร้างสถานการณ์จาลอง แล้วให้ผู้เ รีย นฝึก ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุมผี ล โดยผูส้ อนและผูเ้ รียนร่วมกันประเมินผลงานนั้น
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1) มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งรายงานบุคคลและรายงาน
กลุ่ม
1.2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
1.4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
2) กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ส ร้ า งทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นคู่ หรือ
เป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรั บผิ ดชอบทักษะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีทั กษะการสร้างมนุ ษยสั มพันธ์
ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม
2.2) จัด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ที่เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ เ รีย นได้ มี ป ฏิสั ม พัน ธ์ ช่ว ยกั น
เรียนรู้ เช่น ทางานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุตริ ่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
3) กลยุทธ์ก ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัม พันธ์ระหว่างบุ คคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.2) สร้ า งแบบประเมิ น ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ สาหรับให้ผเู้ รียนประเมินผลตนเองและประเมินเพื่อน
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) สามารถระบุและแนะนาเทคนิคทางสถิตหิ รือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มา
ใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
1.2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบ
ของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผูฟ้ ังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) สามารถระบุ เข้าถึ ง และคั ดเลื อกแหล่ง ข้อมู ลความรู้ ที่เ กี่ ย วข้อ งกั บ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.4) มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
และใช้อย่างสม่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้ อมูลข่าวสารและ
แนวความคิด
1.5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
1.6) สามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี นวั ต กรรม และ
สถานการณ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ มี
โอกาสใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มกั บ น าเสนอด้ ว ยเทคโนโลยี ที่
เหมาะสม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ขอ้ มูลที่ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
3.1) จั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เ รี ย นได้ ส ะท้ อ นความรู้ ค วามคิ ด ความเข้ า ใจผ่ า นสื่ อ
เทคโนโลยีแบบต่างๆ
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3.2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียน หรือขณะร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึน้
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ของประชาคมนานาชาติ
1) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวติ
2) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและสากล
3) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยคุณธรรมและจริยธรรม
4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
3.1.2 ความรู้ มี ค วามรอบรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง มี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล มี ค วามเข้ า ใจใน
ธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่นและสังคม
1) อธิบายความเชื่อมโยงของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายเนือ้ หาวิชาได้
3) เข้าใจและวิเคราะห์หลักการและของศาสตร์อ่นื
3.1.3 ทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และนา
ข้อสรุปมาใช้
2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์
3) มีความใฝ่หาความรู้
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
1) สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม
2) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงาน
4) มีภาวะผู้นา
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อ สารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี
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1) สามารถสรุป ประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูด และการเขียน และการเลือกใช้
รูปแบบการนาเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปล
ความหมายและสื่อสาร
3) ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์และสถิตใิ นการวิเคราะห์และนาเสนอ
3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีจติ สานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่าเสมอ
3) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
5) เคารพสิทธิ์และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
3.2.2 ความรู้
1) มีความรู้หลักการและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ
2) มีความรูใ้ นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้
4) รู้กฎระเบียบ ข้อกาหนดทางเทคนิค รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาเพื่อ
ตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจประเมินข้อมูลสารสนเทศ
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ใช้ในการแก้ไขปัญหา
2) สามารถศึก ษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ โดย
คานึงถึงความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ
และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนัน้
3) สามารถใช้ทักษะและความรู้ความเข้าใจ ในกลุ่มวิชาการจัดการบริหารธุรกิจ
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4) มี ทัก ษะและความเข้า ใจในภาคปฏิ บัติ ที่ไ ด้รั บ การฝึ ก ฝน ตามเนื้ อหาสาระที่
สาคัญของสาขาวิชา
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งรายงานบุคคลและรายงานกลุ่ม
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2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) วางตั ว และแสดงความคิ ด เห็ น ได้ เ หมาะสมกั บ บทบาท หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบ
4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถระบุและแนะนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ใน
การวิเคราะห์แปลความหมายและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
2) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4) มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและใช้
อย่างสม่าเสมอ เพื่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
7) สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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4. ตาราแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3
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ศท.ภท.111
GETH111
ศท.ภอ.112
GEEN112
ศท.ภอ.113
GEEN113
ศท.ภอ.114
GEEN114
ศท.ภฝ.115
GEFR115
ศท.ภจ.116
GECN116

1. คุณธรรมจริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวิต
Philosophy of life
ความจริงของชีวติ
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

GEPS123

Human Behavior and Self Development

2










3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

3

4

1

2















ความรับผิดชอบรอง

3

1

2

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3

1























2

3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2



















3
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1
ศท.ภญ.117
GEJP117
ศท.ภท.118
GEEN118
ศท.ปช.120
GEPY120
ศท.ปช.121
GEPY121
ศท.ปช.122
GEPY122
ศท.จว.123

ความรับผิดชอบหลัก
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

ศท.สท.124
GEAE124
ศท.ดน.125
GEMU125
ศท.ศป.126
GEAR126
ศท.นฏ.127
GEAD 127
ศท.สท.128
GEIS128
ศท.ศป.129
GEAR129
ศท.สว.131
GESO131

สุนทรียะของชีวติ
Aesthetic of Life
ดนตรีนยิ ม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์
Dramatic Arts Appreciation
การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวิตประจาวัน
Art in daily Life
มนุษย์กับสังคม
Man and Society

2

3

4

1

2

3





































































3. ทักษะทางปัญญา





1

2

3

1

2

3

4

1

2






































































































3
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1

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

1
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living

ศท.ศศ.134
GEEC134
ศท.นศ.135
GELW135
ศท.ศศ.136
GEEC136

เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสาหรับการดาเนินชีวติ
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Economics in Daily Life











3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3
































1

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2

3

1

2

3

4





























































1



2

3
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ศท.สว.132
GESO132
ศท.สว.133
GESO133

2

2. ความรู้

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4. ตารางแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


1

GESC141
ศท.วล.142
GEES142
ศท.คณ.143
GEMA143
ศท.สถ.144
GEST144
ศท.คณ.145
GEMA145

Science for Quality of Life
ชีวติ กับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิตใิ นชีวิตประจาวัน
Statistics in Daily Life
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life

2

3

ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ

2. ความรู้

1

2

3

1























4

2

3

1

2

3















































4

1

2













3
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ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต



1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

ศท.ศก.137
GECA137
ศท.สว.138
GESO138
ศท.วท.141

ความรับผิดชอบหลัก
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา
1
สุขภาพจิตในชีวิตประจาวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวติ
Information Technology for Life
กายบริหาร
Physical Exercises
กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
กีฬาประเภทบุคคล
Sports for Personal Purposes
กีฬาประเภททีม
Sports for Teams
สุขภาพเพื่อชีวติ
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจาวัน

GECS156

Handiworks in Daily Life










3

4

1

2



















3. ทักษะทางปัญญา

3



1















1

2

3

1

















2

3

4


















2

3
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ศท.วส.146
GEHE146
ศท.คพ.147
GECO147
ศท.พล.151
GEPE151
ศท.พล.152
GEPE152
ศท.พล.153
GEPE153
ศท.พล.154
GEPE154
ศท.วท.155
GEHL155
ศท.กส.156

2

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความรับผิดชอบหลัก

ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

งานเกษตรในชีวิตประจาวัน
Agriculture in Daily Life
งานคหกรรมในชีวิตประจาวัน
Home Economics in Daily Life

3. ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

























































2

3
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ศท.กอ.157
GEAG157
ศท.คศ.158
GEHO158

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

– 83 –
4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
4.2.1 วิชาแกน


1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

BA234
วจ.บธ.236
BA236
วจ.บธ.238
BA238

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
หลักการตลาด
Principles of Marketing
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการ
ประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
Software Package and
Application for Business
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
Laws Related to Business
สถิตสิ าหรับธุรกิจและการจัดการ
Statistics for Business and Management

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6











































































































































































































































7
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มส.ภอ.161
ENG161
วจ.กต.110
MK110
วจ.บธ.110
BA110
วจ.บธ.234



ความรับผิดชอบหลัก
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
4.2.1 วิชาแกน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

วจ.บธ.412
BA412
วจ.บธ.420
BA420

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
จริยธรรมทางธุรกิจ
Business Ethics
ธุรกิจอาเซียน
ASEAN Business
การจัดการการผลิตและการดาเนินงาน
Product and Operation
Management
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
Business Research Methodology
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management

4

1

2

3

1

2

3

4





















2. ความรู้

1

2

3

4

5

1

2





























































    






























3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4































       















































5

6

7
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วจ.บธ.241
BA241
วจ.บธ.323
BA323
วจ.บธ.327
BA327
วจ.บธ.330
BA330

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
4.2.1 วิชาแกน
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

การเงินธุรกิจ
Business Finance
การบัญชีทั่วไป
General Accounting
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7
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วจ.กง.201
FN201
วจ.บช.101
AC101
วจ.ศศ.101
EC101
วจ.ศศ.491
EC491

2. ความรู้

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.1 หมวดวิชาเฉพาะ
4.2.2 วิชาเอกบังคับ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

1
BA133
วจ.บธ.134
BA134
วจ.บธ.217
BA217

วจ.บธ.336
BA336

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเบือ้ งต้น
Fundamentals of Computer and
Information Technology
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Fundamentals of Computer
Programming
หลักการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
Principles of System Analysis and
Design
การสื่อสารข้อมูลและการจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and
Computer Networks Management

4

1

2

3

4

1

2

3

4



















2. ความรู้

3

4

5

1

2

3













 



















5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1



2

3

4

5

6

7
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วจ.บธ.133

2

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
4.2.2 วิชาเอกบังคับ


1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

วจ.บธ.362
BA362
วจ.บธ.364
BA364
วจ.บธ.425
BA425
วจ.บธ.432
BA432

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information
System
ระบบการจัดการฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ
Database Management System
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Designs and Developments
การวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer Research
หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Special Topics in Business
Computer

2

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

3

4

5

1

2






















3

3. ทักษะทางปัญญา
4

1

2

3















 













 









  













 

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

6

7
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1
วจ.บธ.361
BA361



ความรับผิดชอบหลัก
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
4.2.2 วิชาเอกบังคับ

1

INFO331
วท.คพ.231
COMP231

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Seminar in Business Computer
ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ
Information Systems Security
โครงสร้างข้อมูลและการ
ประมวลผล
Data Structure and Processing

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4











 













































2. ความรู้





3. ทักษะทางปัญญา



5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4

5

6

7
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วจ.บธ.493
BA493
วท.ทส.331

ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา



ความรับผิดชอบหลัก
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
4.2.3 วิชาเอกเลือก


1

วจ.บธ.337
BA337
วจ.บธ.338
BA338
วจ.บธ.363
BA363
วจ.บธ.431
BA431

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4























































































































































2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1


2

3

4

5

6

7
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BA333

การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้วย
คอมพิวเตอร์
Business Research Processing by
Computer Application
การออกแบบกราฟิกและสื่อประสม
เพื่องานธุรกิจ
Computer Graphic and Multimedia
for Business
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการ
สินค้าคงคลัง
Software Application for Inventory
Management
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Application in Accounting
System Design

2

ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

วจ.บธ.333



ความรับผิดชอบหลัก
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
4.2.3 วิชาเอกเลือก


วท.คพ.342
COMP342

2









3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4




















































2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา



























































5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3













































4

5

6
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INFO432
วท.ทส.443
INFO443
วท.ทส.444
INFO444

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์
Software Management
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology
การจัดการคลังข้อมูลและเหมือง
ข้อมูล
Data Warehouse and Data Mining
ระบบกราฟิกเชื่อมต่อผู้ใช้งาน
Graphics User Interface Systems
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
Enterprise Resource Planning
Systems
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

1

ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

วท.ทส.333
INFO333
วท.ทส.381
INFO381
วท.ทส.432



ความรับผิดชอบหลัก
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4. ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
4.2.4 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา


1

วจ.บธ 392
BA392
วจ.บธ.496
BA496
วจ.บธ.498
BA498
วจ.บธ.499
BA499

4

1

2

3

4









































 

















































2. ความรู้

3

4

5

1

2























3

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4



















6

7































































5
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BA391

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
บริหารธุรกิจ
Preparation for Professional
Experience in Business
Administration
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพบริหารธุรกิจ
Field Professional Experience in
Business Administration
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Project Development in Business
Computer
การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
Co-operative Education Preparation
in Business Administration
สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business
Administration

2

ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4

1. คุณธรรมจริยธรรม

รายวิชา

วจ.บธ.391



ความรับผิดชอบหลัก
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน(เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2549 และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในทุก รายวิชาต้องสอดคล้องกับ กลยุท ธ์การประเมินผลการเรีย นรู้ โดย
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบหรือกาหนดกลไกและกระบวนการสอบให้เป็นไปตามแผนการสอนและ
มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนจากผลการทดสอบ รวมถึงการประเมินอาจารย์และมี
การประเมินผลการเรีย นการสอนโดยนัก ศึก ษาเอง ส่วนการทวนสอบในระดับหลัก สูตรให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสาขาวิชาและระบบประกันคุณภาพในระดับคณะเพื่อดาเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาแบบประเมินสอบถาม
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของบัณฑิตแล้วนาผลที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยมีหัวข้อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทางานหรือศึกษาของบัณฑิต ประเมินจากการได้งานทาหรือศึกษา
ต่อตรงตามสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาในการหางาน
2.2.2 การประเมินตาแหน่ง และความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.3 ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อความรู้ความสามารถที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร ที่ใ ช้ใน
การประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
2.2.4 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตหรือนายจ้างพร้อมกับเปิดโอกาสให้มีขอ้ เสนอแนะต่อ
สิ่งที่ตอ้ งการจากหลักสูตร
2.2.5 ความเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์
ความรูข้ องนักศึกษา
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2.2.6 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์ในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและสมบั ติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะเข้าศึกษาในระดับ ที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เรื่องกลยุทธ์และวิธีการสอนแบบต่างๆ กลยุทธ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการปรับปรุงและอยู่ใน
การดูแลของอาจารย์พี่เลี้ยง ก่อนการทาหน้าที่ตามลาพัง ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยหรือ
คณะ
1.2 ให้อาจารย์ใหม่สังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
1.3 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย/คณะ รายละเอียดหลักสูตร และการจัดทาประมวลรายวิชา (Course syllabus) การ
จัด การเรีย นการสอน การประเมินผลรูป แบบต่า งๆ ต่อผลการเรีย นรู้ ของนัก ศึก ษาในรายวิชาที่
รับผิดชอบ
1.4 ชี้ แ จงและมอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านได้ แ ก่ ปรั ช ญาความส าคั ญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คู่มือนักศึกษา คู่มอื อาจารย์ ฯลฯ ให้อาจารย์ใหม่
1.5 จัดอาจารย์พี่เลีย้ งให้คาแนะนาและติดตามการทางานของอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน วิธีการสอน การวัดและการ
ประเมินผล
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรมภายนอกสถาบันเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และสร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้ผสู้ อนทางานวิจัยสร้างองค์ความรูใ้ หม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.2 สนับสนุนผูส้ อนให้บริการทางวิชาการ หรือส่งเสริมการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ตรงกับความต้องการของสังคม และให้สามารถนาประสบการณ์ มาพัฒนา
การเรียนการสอนได้ดียิ่งขึน้
2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
2.2.4 ส่งเสริมการฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 จัดให้มีกรรมการบริหารหลักสูตรทาหน้าที่กากับดูแล การจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1.2 ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะของบัณ ฑิต ให้ สอดคล้ องกั บ คุณ ลัก ษณะบั ณฑิ ตที่ พึง ประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม
1.3 จัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการบรูณา
การองค์ความรู้ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้ และมี ก ระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มีรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย
1.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประสานร่วมมือกับ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์รวมทั้งการจัด
อบรมด้านภาษาและคอมพิวเตอร์เสริมให้แก่นักศึกษา
1.5 จัดระบบการฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น การศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และเข้าถึงท้องถิ่นอย่างแท้จริง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มีการจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ อย่างเพียงพอเพื่อสนับ สนุนการเรียนการสอนในชั้นเรีย น
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ให้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้
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ที่

1.) สถานที่และห้องปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ
รายการและลักษณะเฉพาะ

1. ห้องเรียน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ห้องเรียนอาคารพระปกเกล้าและอาคารคณะวิทยาการ
จัดการ
ห้องปฏิบัติการเศรษฐศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (จานวน 40 เครื่อง)
ห้องปฏิบัติการสานักงานอัตโนมัติ
ห้องประชุมขนาดใหญ่ (รองรับ 120 คน)
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ
ห้องปฏิบัติการบัญชี
ห้องปฏิบัติการหนังสือพิมพ์
ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์
ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ
ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม
ห้องปฏิบัติการงานวิจัย
ห้องบริษัททัวร์จาลอง
ห้องศึกษาค้นคว้า
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องฝึกสันทนาการ

จานวนที่มีอยู่

ต้องการเพิ่ม

อาคารเรียนรวม
26
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
1
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2.) อุปกรณ์การเรียนคณะวิทยาการจัดการ
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการและลักษณะพิเศษ

จานวนที่มีอยู่
1
10
4
4
4
56

7.
8.
9.

เครื่องฉายภาพเสมือนจริง
เครื่องฉายภาพ LCD Projector
โทรทัศน์
เครื่องเล่นแผ่น DVD
เครื่องเล่น VCD
คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียน/ค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ต
กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจติ อล
กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
เครื่องบันทึกเสียง

10.

เครื่องตัดต่อภาพ/เสียง

3

ต้องการเพิ่ม
1

50

7
3
3

3.) ห้องสมุด
3.1) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มี
หนังสือ ตาราเรียน วารสาร และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หนังสือภาษาไทย
152,256 เล่ม
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
19,377 เล่ม
หมายเหตุ จานวนหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษหมวดการศึกษา
- หนังสือทั่วไป
3,307 ชื่อเรื่อง
- งานวิจัย
435 ชื่อเรื่อง
- วิทยานิพนธ์
223 ชื่อเรื่อง
- หนังสืออ้างอิง
32 ชื่อเรื่อง
3. วารสารที่บอกรับ
94 ชื่อเรื่อง
3.1 วารสารภาษาไทย
80 ชื่อเรื่อง
3.2 วารสารภาษาอังกฤษ
1 ชื่อเรื่อง
4. วารสารได้เปล่า
173 ชื่อเรื่อง
4.1 วารสารภาษาไทย
155 ชื่อเรื่อง
4.2 วารสารภาษาอังกฤษ
16 ชื่อเรื่อง
5. หนังสือพิมพ์ภาษาไทย
12 ชื่อเรื่อง

– 98 –
6. หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
2 ชื่อเรื่อง
7. ซีดีรอม
909 แผ่น
8. เทปบันทึกเสียง
761 ตลับ
9. วีดทิ ัศน์
1,117 ม้วน
10. ซีดี (เพลง)
300 แผ่น
11. วีซีดี
76 ชื่อเรื่อง
12. วารสารเย็บเล่ม
1,556 เล่ม
13.กฤตภาค
687 ชื่อเรื่อง
14. จุลสาร
602 ชื่อเรื่อง
15. ฐานข้อมูล Electronic ที่บอกรับ
5 ฐาน
3.2) ห้องสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ มีหนังสือตาราเรียน วารสารต่างๆ ดังนี้
1. หนังสือภาษาไทย
952 ชื่อเรื่อง
2. หนังสือภาษาอังกฤษ
157 ชื่อเรื่อง
3. หนังสือพิมพ์ธุรกิจ
380 เล่ม
4.) แหล่งฝึกงาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้กับนักศึกษา
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยสาขาวิชาเป็นผู้กาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตอ้ งการ และมีการพัฒนาอาจารย์โดย
มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง มีคู่มือสาหรับอาจารย์ใหม่เพื่อแนะนาระเบียบวินัย การปฏิบัติตน การจัดการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมหาวิทยาลัยมีการจัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอน การ
ประเมินผล และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์ใหม่
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ในหลักสูตร มีการวางแผนจัดกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลใน
รายวิชาของแต่ละหลักสูตร และมีตัวแทนอาจารย์จากทุกสาขาวิชา เข้าร่วมพิจารณาการประเมินผลทุก
รายวิชาในทุก ภาคเรียนของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการประเมินผลและการทบทวนการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการร่วมประชุมกับ
ผูท้ รงคุณวุฒิของคณะฯในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตรอยู่อย่างสม่าเสมอ

– 99 –
3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็น
วิทยากรช่วยสอนร่วมสอนเนื่องจากต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง จากวิทยากร
โดยมอบหมายให้อาจารย์ประจาวิชาเลือกสรรวิทยากร โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร
สาขาวิชา และกาหนดในแผนการสอน
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับ สนุนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก่อนการ
รับเข้าทางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดย
ข้ อ สอบให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านตามต าแหน่ ง และทั ศ นคติ ต่ อ งานการ
ให้บริการอาจารย์และนักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
4.2.1 อบรมให้ความรู้ภาระงานที่รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะ มหาวิทยาลัย
4.2.2 สนับสนุนให้บุคลากรได้รว่ มงานกับอาจารย์ในโครงการบริการวิชาการเช่นงานวิจัย
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน โดยนั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาในการเรี ย น
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Home room) เพื่อให้นักศึกษา
เข้ า ปรึ ก ษาได้ ทั้ ง เป็ น กลุ่ ม และเข้ า ปรึ ก ษาได้ ร ายบุ ค คล นอกจากนี้ ยั ง มี ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมเพื่ อ ให้
คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมของนักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยคณาจารย์ป ระจาสาขาวิชาทุกคน
จะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา
(Office hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ทั้งกลุ่มและเข้าปรึกษาได้รายบุคคล นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษา
กิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคา
ร้อ งขอดู ก ระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดู ค ะแนนและวิธี ก ารประเมิ นของอาจารย์ ใ นแต่ ล ะ
รายวิชาได้ หรือมีข้อร้องเรียนอื่นๆ ทางสาขาวิชาก็จะมีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาข้อร้องทุกข์นั้นๆ
ตามความเหมาะสมและยุติธรรม
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การเปิดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
6.2 มีการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
6.3 มีการติดตามการทางานของบัณฑิตเพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicator)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ นร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาฯ
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3-4 จานวน 2 รายวิชาในแต่ละปี
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี)ได้รับการปฐมนิเทศด้านการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของ
แต่ละรายวิชา และให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมิน
จากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ
คาถามของนักศึกษาในชัน้ เรียน และผลการศึกษา ประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์แต่ละรายวิชาอีกด้วย
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชีแ้ จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการ
ใช้ส่อื การสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
2.2 ประเมินโดยนายจ้างผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ โดยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามหรือ
วิธีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความต้องการการใช้บัณฑิตและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เพิ่มเติมด้วย
2.3 ประเมินโดยผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ โดยการเชิญ ผู้ท รงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลใน
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น ตามตั ว บ่ งชี้ ใ นหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพภายในระดั บ
สาขาวิชา ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อย่างน้อย
1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่ รับผิดชอบ
ในระหว่างภาค ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการ
รายวิชาซึ่งรวมถึ งการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรีย นในรายวิชาที่ตนรับ ผิดชอบพร้อ ม
ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
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4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอนรายงาน
รายวิชา เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ก ารประเมินผลและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึน้ ในรอบการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก ก
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ตอนที่ 1 แนวคิดการปรับปรุงหลักสูตร
ความเป็นมา
การพั ฒนาหลั ก สู ตรสอดคล้องกั บ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.
2555–2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดทั้งการเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม จึงจาเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่จาเป็น รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ที่จะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการที่จะผลักดันให้มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม
ในหลากหลายสาขาวิ ช า และสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ นั บ ว่ า เป็ น สาขาที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น
นัก วิช าการและนั ก วิ ชาชี พ คอมพิว เตอร์ ธุ ร กิจ ได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเป็น ไปตามต้ องการของ
ตลาดแรงงาน
คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีภาระหน้าที่ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเปิดสอนใน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งในระดับอนุปริญญา และปริญญา
ตรี โดยใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 ที่ใช้ร่วมกันในสถาบันราชภัฏทั้งหมด 40 แห่ง ตลอด
ระยะเวลาที่ดาเนินการใช้หลักสูตร ยังไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร และมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต เป็น
รูป ธรรมอย่างแท้จริง ครบทุก สาขาทุก ระดับ การศึก ษา และยั งขาดความต่อเนื่อง ดังนั้ นเมื่อมีก าร
ประกาศพระราชบัญ ญัติส ภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ยกฐานะสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะจึงจาเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่เปิดสอนให้เป็นหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุด มศึกษา พ.ศ.
2548 ซึ่งเป็นเกณฑ์กลางที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้ ซึ่งหลักสูตรปรับปรุง
ดังกล่าวได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2555 นี้ได้มีการปรับปรุง หลักสูตรเดิมมา
เป็ น หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ย กกลุ่ ม วิ ช าเอกคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ มาเป็ น สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แนวคิดการจัดทาหลักสูตร
คณะวิทยาการจัดการ ได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บั ณ ฑิ ต (คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11
สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของตลาด และสังคม รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา (มาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้) ตอบสนองต่อ
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ปรัชญา/วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้จัดประชุมสัมมนา เชิญผู้ ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกร่วมวิพากษ์หลักสูตรหลายครั้ง(รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อถัดไป)
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อชี้แจงการจัดทาการปรับปรุง
หลักสูตรของคณะให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวั นที่ 14 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2555
2. จัดประชุมคณาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อจัดเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร กาหนดทิศ
ทางการปรับปรุง และจัดทา มคอ.3 ในรายวิชาของหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2555
3. แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามคาสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 025/2555 ลงวันที่
29 มิถุนายน พ.ศ.2555 เพื่อพิจารณายกร่างหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ
4. จั ด สั ม มนาวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รเมื่ อ วั น ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ประชุ ม สั ม มนาเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต ร ณ ห้ อ งประชุ ม ลี ล าวดี อาคาร
พระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คณะ
1. อาจารย์พิณรัตน์ นุชโพธิ์
วิทยาการจัดการ
2. อาจารย์อรรธพร เลิศอร่ามแสง
วิทยาการจัดการ
3. อาจารย์พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร
วิทยาการจัดการ
4. ผศ.สมศักดิ์ พงษ์เดช
วิทยาการจัดการ
5. อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม
วิทยาการจัดการ
6. อาจารย์ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ
วิทยาการจัดการ
7. ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์
วิทยาศาสตร์
8. ผศ.ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
วิทยาศาสตร์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556
ผู้วิพากษ์หลักสูตร
ดร.อรสา เตติวัฒน์
ตาแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มชื่อสาขาวิชาต่อท้ายชื่อ
1. เพิ่มชื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจต่อท้ายชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
2. ควรประเมินหลักสูตรเมื่อครบ 3 ปี
2. ปรับให้มกี ารประเมินหลักสูตรจากกาหนดปี 2560 เป็น
ปี2558
3. ควรเพิ่มอาชีพที่สามารถประกอบการ 3. เพิ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเข้า
หลังสาเร็จการศึกษา
ไปในหลักสูตร
4. ควรตรวจสอบการจัดการศึกษาภาค 4. ตรวจสอบการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนพร้อมปรับปรุง
ฤดูร้อน
5. ควรปรับจานวนหน่วยกิตวิชารวม
5. ปรับหน่วยกิตวิชารวมตลอดหลักสูตรจาก 131 หน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
เพิ่มเป็น 134 หน่วยกิต
6. ควรปรับวิชาเอกบังคับลดลงและเพิ่ม 6. ปรับรายวิชา วจ.บธ.363 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ออก
วิชาเอกเลือกมากขึ้น
จากวิชาเอกบังคับและเปลี่ยนเป็นวิชาเอกเลือก
7. ควรปรับหน่วยกิตวิชาสัมมนา
7. ปรับหน่วยกิตวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจาก 3
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วยกิต ลดเป็น 1 หน่วยกิต
8. ควรปรับวิชาเลือกเสรีที่อยู่ในแผนการ 8. ปรับวิชาเลือกเสรีจากชั้นปีที่ 2 ไปเป็นชั้นปีที่ 3 และ ชั้น
เรียน ให้เรียนในชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ปีที่ 4
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ผู้วิพากษ์หลักสูตร
ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
ตาแหน่งวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับรายวิชาบางรายวิชาออกจาก 1. ปรับวิชา การออกแบบกราฟิกและสื่อประสมเพื่องานธุรกิจ
วิชาเอกบังคับ
กับวิชา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ออกจากวิชาเอกบังคับไปเป็น
วิชาเอกเลือก
2. ควรเปลี่ยนชื่อรายวิชาดังต่อไปนี้เพื่อให้ 2. เปลี่ยนชื่อรายวิชาดังต่อไปนีเ้ พื่อให้เกิดความทันสมัย ดังนี้
เกิดความทันสมัย ดังนี้
2.1 วจ.บธ.217 หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2.1 วจ.บธ.217 การออกแบบและการ
2.2 วจ.บธ.336 การสื่อสารข้อมูลและการจัดการเครือข่าย
จัดการระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
2.2 วจ.บธ.336 การจัดการระบบ
2.3 วจ.บธ.364 การออกแบบและการพัฒนาเว็บ
เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วย 2.4 วจ.บธ.337 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อ
คอมพิวเตอร์
ประสมเพื่องานธุรกิจ
2.3 วจ.บธ.364 พัฒนาเว็บไซต์
2.5 วจ.บธ.338 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการสินค้าคง
2.4 วจ.บธ.337 การออกแบบ
คลัง
คอมพิวเตอร์กราฟิก
2.5 วจ.บธ.338 การจัดการสินค้าคง
คลัง
3. ควรปรับคาอธิบายรายวิชา
3. ปรับคาอธิบายรายวิชาโดยสรุปเนื้อหาให้มคี วามเหมาะสม
ตามชื่อรายวิชานั้นๆ
4. ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการทา
4. เพิ่มรายวิชา วจ.บธ.496 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. ให้ปรับรายวิชาเอกเลือกที่ไม่เกี่ยวข้อง 5. สรุปชื่อรายวิชาเอกเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ทาการเปิด
หรือไม่ได้ทาการเปิดสอนมาเป็นระยะ
สอนมาเป็นระยะเวลานาน และทาการคัดออกคงเหลือรายวิชา
เวลานานออก
ในกลุ่มวิชาเอกเลือกเพียง 11 รายวิชา
6. ให้ปรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
6. ปรับรายวิชาภาษาอังกฤษในแผนการเรียนเป็น 1 วิชา ต่อ 1
ภาษาต่างประเทศให้เหลือ 1 วิชา ต่อ 1
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษา
7. ให้ปรับปรุงแผนการเรียนโดยเพิ่มราย 7. ปรับแผนการเรียนโดยนาวิชาเอกบังคับเพิ่มเข้าไปในภาค
วิชาเอกบังคับไปอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 การศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1 ดังนี้
ของชั้นปีที่ 1
7.1 วจ.บธ. 133 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
เบือ้ งต้น
7.2 วจ.บธ. 134 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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สรุปผลการพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการประจาคณะวิทยาการจัดการ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการทบทวนปรัชญาของหลักสูตร 1. ได้ ป รั บ ปรั ช ญาประจ าหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดังนี้ มีความรู้ มีคุณธรรม และ
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ เพื่ อ สนองความต้ อ งการด้ า น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจของท้องถิ่นและสังคม
2. ควรมี ก ารปรั บ ค าอธิ บ ายรายวิ ช า 2. ได้มีการปรับคาอธิบายรายวิ ชา วจ.บธ. 412 ระเบียบวิธี
วจ.บธ. 412 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ให้ วิจัยทางธุรกิจ ให้ไม่ซ้าซ้อนกับคาอธิบายรายวิชา วจ.บธ.
ไม่ซ้าซ้อนกับคาอธิบายรายวิชาการวิจัย 425 การวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เฉพาะด้ า นของสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์
ธุรกิจ
3. ควรมี ก ารตรวจพิ สู จ น์ อั ก ษรให้ เ กิ ด 3. ได้ มี ก ารตรวจพิ สู จ น์ อั ก ษรให้ เ กิ ด ความถู ก ต้ อ งทั้ ง
ความถูกต้องทั้งหลักสูตร
หลักสูตร
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ผลการพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการประชุมครั้งที่ 33 (4/2555)
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. ควรปรับลดหน่วยกิต 2 รายวิชา ดังนี้
1 . 1 ว จ . บ ธ . 3 9 1 ก า ร เ ต รี ย ม ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 วจ.บธ.392 ฝึ ก ประสบการณ์
วิชาชีพทางธุรกิจ
2. ควรนาเอารายวิชาในกลุ่มสัมมนาหรือ
วิ ช า โ ค ร ง ง าน เ ข้ า ไ ป ไ ว้ ใ น ก ลุ่ ม วิ ช า
ประสบการณ์ ภ าคสนามในส่ ว นของ
แ ผ น ก า ร เ รี ย น แ บ บ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม
3. ควรมีการปรับตารางแผนที่แสดงการ
กระจายความความรั บ ผิ ด ชอบของ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ครอบคลุม
ผลการเรีย นรู้ทั้ง 5 ด้าน และให้ตรงกั บ
คาอธิบายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาเฉพาะ
4. ควรมี ก ารปรั บ ลดจ านวนหน่ ว ยกิ ต
รวมให้ลดลงเพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาใน
การประกอบกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนอีกด้านหนึ่ง

1. ได้มกี ารปรับจานวนหน่วยกิต 2 รายวิชา ดังนี้
1.1 วจ.บธ.391 การเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
บริหารธุรกิจ จากเดิม 2(90) มาเป็น 1(45)
1.2 วจ.บธ.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ
จากเดิม 5(450) มาเป็น 3(350)
2. ได้นาเอารายวิชา วจ.บธ.496 โครงงานทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจมาไว้ในกลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนามในส่วนของ
แผนการเรียนแบบประสบการณ์ภาคสนาม

3. ได้มีการปรับตารางแผนที่แสดงการกระจายความความ
รั บ ผิ ด ชอบของมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต ร สู่
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง
5 ด้ าน และให้ตรงกั บ คาอธิ บ ายวิช าต่ างๆ ในหมวดวิช า
เฉพาะ
4. ได้มกี ารปรับลดจานวนหน่วยกิตรวมจากเดิม 137
หน่วยกิต มาเป็น 134 หน่วยกิต
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ผลการพิจารณาหลักสูตรของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 14 (1/2556)
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. ควรมี ก ารปรั บ ปรั ชญาของหลั ก สู ต ร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ตรงกันทั้ง
เล่มหลักสูตร
2. ควรแก้ไขตัวเลขที่แสดงจานวน
หน่วยกิตที่จะแสดงในหลักสูตรให้ถูกต้อง
3.ควรเพิ่ ม ค่ า สถิ ติ ใ นส่ ว นของค่ า ส่ ว น
เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร แ ส ด ง
ผลการวิ จั ย ความต้ อ งการใช้ ห ลั ก สู ต ร
บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. ได้มกี ารปรับปรัชญาของหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจให้ตรงกันทั้งเล่มหลักสูตร
2. ได้ แ ก้ ไ ขตั ว เลขที่ แ สดงจ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ จ ะแสดงใน
หลักสูตรให้ถูกต้อง
3. ได้ มี ก ารเพิ่ ม ค่ า สถิ ติ ใ นส่ ว นของค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานในการแสดงผลการวิ จั ย ความต้ อ งการใช้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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ผลการพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ในการประชุมครั้งที่ 37 (1/2556)
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

1. ให้ปรับเปลี่ยนปี พ.ศ. ในการปรับปรุง
หลักสูตร จากเดิมเป็นหลักสูตรปรับปรุง
ปี พ.ศ.2555
2. ให้ตัดอาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง
สาเร็จการศึกษาในส่วนของการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึน้ ออก

1. ได้ มี ก ารปรั บ ปรั บ เปลี่ ย นปี พ.ศ. ในการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร จากเดิมเป็นหลักสูตรปรั บปรุงปี พ.ศ.2555 มา
เป็น หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2556
2. ได้ตัดอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ในส่วนของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ออก

3.ให้ตัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในส่วน 3. ได้ตัดวัตถุ ประสงค์ของหลักสูตรในส่วนของบัณฑิต
ของบั ณ ฑิ ต สามารถน าความรู้ ไ ปเป็ น สามารถนาความรู้ไปเป็นแนวทางการศึกษาในระดับสูงขึ้น
แนวทางการศึกษาในระดับสูงขึน้ ออก
ออก
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ตอนที่ 2 สาระสาคัญของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
มีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อสนองความต้องการด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจของท้องถิ่นและสังคม
ความสาคัญของหลักสูตร
1. พั ฒนาผู้ เ รี ย นให้ มีคุ ณลั ก ษณะและสมรรถนะตามความต้อ งการของตลาดแรงงานด้ า น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ในตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานด้ า น
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษาหน่ว ยงานภาครั ฐ และ
หน่วยงานภาคเอกชน ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารวิชาการและ วิจัย
วัตถุประสงค์หลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรูแ้ ละประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะและความสามารถบริ ห ารจั ด การ และสามารถน าความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บัณฑิตมีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจมีความพร้อมในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาตัวเองให้เป็น
ผูน้ าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. บัณฑิตมีความพร้อมในการนาเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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คุณลักษณะของบัณฑิต
จุดมุ่งหมายของหลัก สูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาชาวิชาคอมพิว เตอร์ธุ รกิจ คือให้ผู้สาเร็จ
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิศักยภาพ
และสมรรถนะของผูส้ าเร็จการศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีและสามารถใช้ความรูท้ างด้านการจัดการประกอบอาชีพในหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน
และประกอบอาชีพอิสระได้
2. มีและสามารถนาความรู้ทางด้านการจัดการ สร้างเสริมปัญญาในการปรับปรุงคุณภาพ
ชีวติ ความเป็นอยู่ของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. เป็ น ผู้ ที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการจั ด การที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นาความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตการ
ประกอบอาชีพ สังคมและสภาพแวดล้อม
4. เป็นผู้ทีย่ ึดมั่นหลักของการคิดดี พูดดี ทาดี ตามกรอบคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาและ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และจรรยาบรรณวิชาชีพในการ
ดาเนินชีวติ
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

เกณฑ์สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 84
9
36

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.
2550
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 95
50
ไม่น้อยกว่า 45
18
ไม่น้อยกว่า 27
-

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 131

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2556
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 98
48
ไม่น้อยกว่า 43
34
ไม่น้อยกว่า 9
7
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 134
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ความสอดคล้องของรายวิชากับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับคุณลักษณะบัณฑิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิต
รายวิชา/กิจกรรมเสรี
1. บั ณ ฑิ ต มี ค ว าม รู้ มี ทั ก ษ ะ แล ะ 1. มี และสามารถใช้ ความรู้ด้า น วิชาศึกษาทั่วไป
ความสามารถบริ ห ารจั ด การ และ คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ประกอบ มส.ทอ.161 วจ.กต.110 วจ.บธ.110
สามารถน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น อาชี พ ในหน่ ว ยงานของภาครั ฐ วจ.บธ.234 วจ.บธ.236 วจ.บธ.238
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน หรื อ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระ วจ.บธ.241 วจ.บธ.323 วจ.บธ.327
สามารถประกอบอาชี พ ได้ อ ย่ า งมี ได้
วจ.บธ.330 วจ.บธ.412 วจ.บธ.420
ประสิทธิภาพ
2. มีและสามารถนาความรู้ด้าน วจ.กง.201 วจ.บช.101 วจ.ศศ.101
2. บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจด้าน คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ สร้ า งเสริ ม วจ.ศศ.491 วจ.บธ.133 วจ.บธ.134
การวิ จั ย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการ ปัญ ญาในการปรับ ปรุงคุณภาพ วจ.บธ.217 วจ.บธ.336 วจ.บธ.361
แข่ ง ขั น ในตลาดปั จ จุ บั น ได้ อ ย่ า งมี ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและ วจ.บธ.362 วจ.บธ.364 วจ.บธ.425
ประสิทธิภาพ
สังคมได้อย่างเหมาะสม
วจ.บธ.432 วจ.บธ.493 วท.ทส.331
4. บัณฑิตมีค วามพร้อมในการนาเอา 3 . เ ป็ น ผู้ ที่ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง วท.คพ.231 วจ.บธ.333 วจ.บธ.337
ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็น แนวทางใน ความส าคั ญ ของคอมพิ ว เตอร์ วจ.บธ.338 วจ.บธ.363 วจ.บธ.431
การแก้ ไ ขปัญ หา และพั ฒนาธุ รกิ จใน ธุ ร กิ จ ที่ มี ผ ล กร ะ ท บ ต่ อ ก า ร วท.ทส.333 วท.ทส.381 วท.ทส.432
ท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งตามแผนพั ฒ นา พั ฒ น าคว ามเ จริ ญ ก้ า ว หน้ า วท.ทส.443 วท.ทส.444 วท.คพ.342
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ วจ.บธ.391 วจ.บธ.392 วจ.บธ.498
5. บั ณ ฑิ ต สามารถน าความรู้ ไ ปเป็ น สภาพแวดล้ อ ม รวมทั้ ง ส่ ง ผล วจ.บธ.499
แนวทางการศึกษาในระดับสูงขึน้
กระทบต่ อ การด ารงชี วิ ต การ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ สั ง ค ม แ ล ะ
สภาพแวดล้อม
3. บัณฑิตมีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจมีค วามพร้อม
ใ น ก า ร เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีการพัฒนา
ตั ว เ อ ง ใ ห้ เ ป็ น ผู้ น า แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคม

4. เป็ น ผู้ ที่ ยึ ด มั่ น หลั ก การคิ ด ดี
พู ด ดี ท าดี ตามกรอบคุณธรรม
จริยธรรมของศาสนาและ
พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการดาเนินชีวติ

วจ.บ ธ.323 และวิ ช า เลื อ กเสรี
ตลอดจนการอบรมทักษะต่าง ๆ ของ
คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมต่าง ๆ
ของมหาวิ ท ยาลั ย และคณะ และ
กิ จ กรรมชมรม ตามความสมั ค รใจ
ของนักศึกษา
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ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สาระการปรับปรุง
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงจากสาขาวิชา
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจมาเป็นสาขาวิชา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยได้ยกระดับ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
จากวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาเป็น
Program in Business Administration
Program in Business Computer
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อปริญญา
ชื่อปริญญา
เปลี่ยนแปลงจากสาขาวิชา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บริหารธุรกิจมาเป็นสาขาวิชา
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยได้ยกระดับ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration
จากวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาเป็น
(Business Administration)
(Business Computer)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
: B.B.A.(Business Administration)
: B.B.A.(Business Computer)
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สาระการปรับปรุง

ปรัชญา
มีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม และจรรยาบรรณใน มีการปรับปรัชญาให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาชีพ เพื่อสนองความต้องการด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจของท้องถิ่นและสังคม

วัตถุประสงค์
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
สามารถประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. บัณฑิตมีความรู้ ทักษะและความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์กิจในการนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน หรือสามารถประกอบอาชีพ
อิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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ปรัชญา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามยึดหลัก
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา มุง่ ผลิต
กาลังคนที่สนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
ท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งเป็นนักวิชาการวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง มี
ความยึดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าของวิชาการ
ปรัชญา
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มคี วามรู้
ความสามารถในการบริหารธุรกิจระดับวิชาชีพ
(Professional) และนาไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่มคี วามรู้
ความสามารถเฉพาะทางในวิชาชีพด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การจัดการทั่วไป และ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และ
มีจริยธรรมในวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
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2. บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจัยให้
สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บัณฑิตมีเจตคติที่ดี มีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ มีความพร้อมในการเป็นส่วน
หนึ่งของสถานประกอบการทั้งภาครัฐภาคเอกชน หรือ
เป็นผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผูน้ า
และความรับผิดชอบต่อสังคม
4. บัณฑิตมีความพร้อมในการนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจในท้องถิ่นที่สอดคล้องตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปเป็นแนวทาง
การศึกษาในระดับที่สูงขึน้ ไป

สาระการปรับปรุง
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3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี และมีทักษะเพียง
พอที่จะดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองให้
มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีจริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและท้องถิ่น โดยสอดคล้องตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปเป็นแนวทาง
การศึกษาในระดับสูงต่อไป
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สาระการปรับปรุง
คุณลักษณะบัณฑิต
มีการปรับคุณลักษณะของบัณฑิตให้สอดคล้อง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
กับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ คือให้ผสู้ าเร็จการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพและสมรรถนะของผู้สาเร็จ
กาศึกษา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีและสามารถใช้ความรูท้ างด้านการจัดการ
ประกอบอาชีพในหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประกอบ
อาชีพอิสระได้
2. มีและสามารถนาความรูท้ างด้านการจัดการ
สร้างเสริมปัญญาในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ความ
เป็นอยู่ของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. เป็นผู้ทีต่ ระหนักถึงความสาคัญของการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มผี ลกระทบต่อการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคมสภาพแวดล้อม
รวมทั้งส่งผลต่อการดารงชีวิตการประกอบอาชีพ สังคม
สภาพแวดล้อม
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คุณลักษณะบัณฑิต
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจคือให้ผสู้ าเร็จการศึกษาสามารถ
ประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพและสมรรถนะของผู้สาเร็จ
การศึกษาโดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถใช้ความรูท้ างด้านบริหารธุรกิจประกอบ
อาชีพในหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประกอบอาชีพ
อิสระได้
2. สามารถนาความรูท้ างด้านบริหารธุรกิจสร้าง
เสริมปัญญาในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ความเป็นอยู่
ของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารธุรกิจที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาตามความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านบริหารธุรกิจ สังคมสภาพแวดล้อมรวมทั้ง
ส่งผลต่อการดารงชีวติ การประกอบอาชีพ สังคมและ
สภาพแวดล้อม
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4. เป็นผู้ที่ยึดมั่นหลักของการคิดดี พูดดี ทาดี ตาม
กรอบคุณธรรม จริยธรรม ของศาสนาและพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิ ลอดุลย
เดชฯ และจรรยาบรรณวิชาชีพในการดาเนินชีวิต
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
134 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัยไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

– 121 –

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
4. ยึดมั่นหลักของการคิดดี พูดดี ทาดี ตามกรอบ
คุณธรรม จริยธรรม ของศาสนาและพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
และจรรยาบรรณวิชาชีพในการดาเนินชีวติ
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
131 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า
3 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัยไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 50 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก 45 หน่วยกิต
2.2.1 เอกบังคับ 18 หน่วยกิต
2.2.2 เอกเลือก 27 หน่วยกิต

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

3(3-0-6) วจ.บธ.238

สาระการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
เปลีย่ นแปลง
เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับออกจากกลุ่มวิชาแกน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับเป็นกลุ่มวิชาเอกเลือก
ไม่เปลี่ยนแปลง

3(3-0-6) ไม่เปลี่ยนแปลง

3(3-0-6) วจ.บธ.241

สถิตสิ าหรับธุรกิจและการ
จัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

ไม่เปลี่ยนแปลง

3(3-0-6) วจ.บธ.323

จริยธรรมทางธุรกิจ

3(3-0-6)

ไม่เปลี่ยนแปลง
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2.1 กลุ่มวิชาแกน
มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
มส.ภอ.162 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2
วจ.กต.110 หลักการตลาด
วจ.บธ.113 การจัดการองค์การธุรกิจ
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจ
วจ.บธ.238 สถิตสิ าหรับธุรกิจและการ
จัดการ
วจ.บธ.241 การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
วจ.บธ.323 จริยธรรมทางธุรกิจ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
98 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
48 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
43 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
34 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
มส.ภอ.161 ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
3(3-0-6)
วจ.กต.110 หลักการตลาด
3(3-0-6)
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
3(3-0-6)
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2(90)

-
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-

-

สาระการปรับปรุง
ปรับเป็นกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(350)

วจ.บธ.412 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ์
-

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

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

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

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับเป็นกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับออกจากกลุ่มวิชาแกน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาแกน
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาแกน

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

เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาแกน
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาแกน

-

-

-

วจ.กง.201
วจ.บช.101
วจ.ศศ.101
วจ.ศศ.491
วจ.บธ.110
วจ.บธ.234

-

-

-

วจ.บธ.327
วจ.บธ.330

การเงินธุรกิจ
การบัญชีทั่วไป
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
องค์การและการจัดการ
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและ
การประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
ธุรกิจอาเซียน
การจัดการการผลิตและการ
ดาเนินงาน
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
วจ.บธ.382 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจ3
วจ.บธ.412 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
วจ.บธ.420 การจัดการเชิงกลยุทธ์
วจ.บธ.482 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพบริหารธุรกิจ3
วจ.กง.201
การเงินธุรกิจ
วจ.บช.101
การบัญชีขนั้ ต้น
วจ.บช.251 การภาษีอากร
วจ.ศศ.101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
วจ.ศศ.491 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
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วท.คพ.211
วท.คพ.371
-

การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสาเร็จรูปและ
การประยุกต์ใช้งาน
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

สาระการปรับปรุง

2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
3(2-2-6) วจ.บธ.217 หลักการวิเคราะห์และออกแบบ 3(2-2-5)
ระบบ

ปรับชื่อรายวิชา

3(2-2-6)

วจ.บธ.362

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

3(2-2-5)

ปรับชื่อรายวิชา

3(2-2-6)

วจ.บธ.425

การวิจัยคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3(2-2-5)

ไม่เปลี่ยนแปลง

3(2-2-6)

วจ.บธ.493

สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1(0-2-2)

ปรับจานวนหน่วยกิต

3(2-2-5)

-

-

-

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกบังคับ

3(2-2-5)

-

-

-

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกบังคับ

-

วจ.บธ.133

-

วจ.บธ.134

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเบือ้ งต้น
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5) เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
3(2-2-5) เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
วจ.บธ.217 การออกแบบและการ
จัดการระบบสารสนเทศ
เพื่องานธุรกิจ
วจ.บธ.362 การจัดการฐานข้อมูลทาง
ธุรกิจ
วจ.บธ.425 การวิจัยคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
วจ.บธ.493 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วท.บธ.432 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
วท.ทศ.331 ความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ
วท.คพ.231 โครงสร้างข้อมูลและการ
ประมวลผล

3(2-2-5)

สาระการปรับปรุง
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ

3(2-2-5)

เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ

3(2-2-5)
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-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
วจ.บธ.336 การสื่อสารข้อมูลและการ
3(2-2-5)
จัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วจ.บธ.361 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
วจ.บธ.364 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
2.2.2 วิชาเอกเลือก
มส.ภท.371
ภาษาไทยเพื่องานธุรกิจ 3(3-0-6)
มส.ภอ.261

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
2.2.2 วิชาเอกเลือก
-

-

-

3(3-0-6)

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

-

วจ.กต.318

การตลาดสินค้าชุมชน

3(3-0-6)

-

-

-

วจ.บธ.110

องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

-

-

-

วจ.บธ.111

การจัดการธุรกิจขนาด
ย่อม

3(3-0-6)

-

-

-

วจ.กต.240
วจ.กต.242

ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับเป็นกลุ่มวิชา
แกน
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
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3(3-0-6)

วจ.กต.310

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ1
การโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขายและ
การตลาดด้วยกิจกรรม
การจัดการตลาด

สาระการปรับปรุง
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วจ.บธ.121
วจ.บธ.212
วจ.บธ.213
วจ.บธ.220

วจ.บธ.227
วจ.บธ.231

วจ.บธ.234
วจ.บธ.235

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
-

-

-

-

-

-

-

-

การจัดการส่งสินค้าและ
การจัดการโซ่อุปทาน
การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
หลักการวางแผน

3(3-0-6)

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

-

3(3-0-6)

-

-

-

การจัดการงานเลขานุการ
และธุรการด้วย
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางธุรกิจ
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ

3(2-2-6)

-

-

-

3(2-2-6)

-

-

-

-

-

-

3(2-2-6)

สาระการปรับปรุง
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก

– 127 –

วจ.บธ.221

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการ 3(3-0-6)
ประกอบธุรกิจ
การจัดการธุรกิจด้วย
3(2-2-6)
คอมพิวเตอร์
การจัดการคลังสินค้า
3(3-0-6)
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วจ.บธ.330
วจ.บธ.333
วจ.บธ.336

วจ.บธ.337

วจ.บธ.261

การจัดการสินค้าคงคลังด้วย
คอมพิวเตอร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

วจ.บธ.363
วจ.บธ.364

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาเว็บไซด์

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

วจ.บธ.333
-

3(2-2-6)

วจ.บธ.337

3(2-2-6)

วจ.บธ.338

3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)

วจ.บธ.363
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
การประมวลวิจัยทาง
3(2-2-5)
ธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
-

สาระการปรับปรุง
ปรับเป็นกลุ่มวิชาแกน
ไม่เปลี่ยนแปลง

การออกแบบกราฟิก
และสื่อประสมเพื่องาน
ธุรกิจ
โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การจัดการสินค้าคงคลัง
-

เปลี่ยนชื่อรายวิชา

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-

3(2-2-5)

ปรับเป็นรายวิชากลุ่ม
เอกบังคับ

3(2-2-5)

เปลี่ยนชื่อรายวิชา

-

ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับเป็นรายวิชาใน
กลุ่มวิชาเอกบังคับ

3(2-2-5)
-
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วจ.บธ.338

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
การจัดการการผลิต
การประมวลวิจัยทางธุรกิจ
ด้วยคอมพิวเตอร์
การจัดระบบเครือข่ายและ
การสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วย
คอมพิวเตอร์
การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก
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วจ.บธ.430
วจ.บธ.431

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
การจัดการของคงคลังด้วย
คอมพิวเตอร์
การวางระบบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
บุคคล
การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(2-2-6)
3(2-2-6)

-

-

3(3-0-6)

-

-

-

การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

-

-

-

3(3-0-5)

-

-

-

วท.คพ.231

โครงสร้างข้อมูลและการ
ประมวลผล

3(2-2-5)

-

-

-

วท.คพ.232

ฐานข้อมูลเบือ้ งต้น

3(2-2-5)

-

-

-

วท.คพ.331

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

3(2-2-5)

-

-

-

วท.คพ.241

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3(2-2-5)

-

-

-

วจ.บช.331
วท.คพ.112
วท.คพ.212

3(2-2-5)
-

สาระการปรับปรุง
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับเป็นรายวิชากลุ่ม
เอกบังคับ
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่ม
วิชาเอกเลือก
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3(2-2-6)

การวางระบบบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์
-

วจ.บธ.441

วจ.บธ.431

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
-
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วท.คพ.261
วท.คพ.262
วท.คพ.321
วท.คพ.351
วท.คพ.352

วท.คพ.372
วท.คพ.385
วท.คพ.462

-

-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
-

สาระการปรับปรุง
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก

-

-

-

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก
ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก

-

-

-

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก

-

-

-

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก

-

-

-

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก

-

-

-

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก

-

-

-

ปรับออกจากกลุ่มวิชาเอกเลือก

วท.ทส.333

การบริหาร
โครงการซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

เปิดรายวิชาใหม่
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วท.คพ.363

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
ระบบการสื่อสารข้อมูล
3(2-2-5)
ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
เครือข่าย
ปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมด้าน
3(2-2-5)
ระบบเครือข่าย
การพัฒนาโปรแกรม
3(2-2-5)
ประยุกต์ดา้ นฐานข้อมูล
การออกแบบระบบ
3(2-2-5)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
โปรแกรมประยุกต์ด้าน
3(2-2-5)
การเงินและบัญชี
คอมพิวเตอร์ช่วย
3(2-2-5)
ออกแบบ
เทคโนโลยีเครือข่าย
3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์สาหรับ
ผูป้ ระกอบการ
-
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
-

วท.ทส.381

-

-

-

วท.ทส.432

-

-

-

วท.ทส.443

-

-

-

วท.ทส.444

-

-

-

วท.คพ.342

-

-

-

การจัดการคลังข้อมูล
และเหมืองข้อมูล
ระบบกราฟิกเชื่อมต่อ
ผูใ้ ช้งาน
ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์

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

2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
วจ.บธ.391
การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจ
1(45)
วจ.บธ.392
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บริหารธุรกิจ
3(350)
วท.บธ.496 โครงงานทางคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
3(2-2-5)
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2.3 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สาระการปรับปรุง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่

เปิดรายวิชาใหม่
เปิดรายวิชาใหม่
เพิ่มวิชาใหม่ในกลุ่มวิชาวิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม/
สหกิจศึกษา
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-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550
-

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามเปิดสอน โดยที่ไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
สาระการปรับปรุง
วจ.บธ.498
การเตรียมสหกิจศึกษา
บริหารธุรกิจ
1(45)
เปิดรายวิชาใหม่
วจ.บธ.499
สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ
6(--)
เปิดรายวิชาใหม่
ไม่เปลีย่ นแปลง
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
เลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดสอน โดยที่
ไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาก่อน
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ตอนที่ 1 สรุปผลการสารวจความต้องการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้สารวจความต้องการใช้หลักสูตรจาก
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการสารวจความ
ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร กลุ่มที่ 2 เป็นการประเมินจากนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2552-2554 และกาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน กลุ่มที่ 3 เป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และกลุ่มที่ 4
เป็นผู้บังคับ บัญชาเบื้องต้นของผู้สาเร็จการศึก ษาจากหลั กสูตรฯ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตโดยตรงผลการ
สารวจความต้องการใช้หลักสูตรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การสารวจความต้องการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
จากการสารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามโดยใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมดจานวน 100 คน ตอบแบบสอบถามกลับมา
100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ
36.00 เพศหญิงร้อยละ 64.00 มีอายุอยู่ในช่วง 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.00 ช่วงอายุ 18 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 43.00 ช่วงอายุ 19 ปีคิดเป็นร้อยละ 2.00 โดยส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาเป็นคนพิษณุโลกคิดเป็น
ร้อยละ 80.00 สุโขทัยคิดเป็นร้อยละ 14.00 พิจิตรคิดเป็นร้อยละ 6.00 จากการสอบถามความสนใจ
ในการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 85.00
ของนั ก ศึ ก ษาที่ส นใจศึ ก ษาต่อ ในหลั ก สู ต รบริ หารธุ รกิ จ บัณ ฑิต สาขาวิช าคอมพิ วเตอร์ ธุ ร กิจ โดย
พิจารณาจากหลักสูตรที่มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญในวิชาการเฉพาะทางเป็นอันดับแรก
ปัจจัยด้านคณาจารย์มีคุณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ แหล่งศึก ษาค้นคว้าที่มีความ
พร้อมและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้สืบ ค้นข้อมูล สาขาวิชาฯ มีระบบการประกั นคุณภาพเป็นที่
ยอมรับสาหรับในวงการศึกษา และสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมื อ และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ ทันสมัยและ
พร้อมสาหรับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาตามลาดับ ส่วนปัจจัยที่มีผล
ต่อความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพบว่า มีระดับ
ความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ยและความหมายในแต่ละปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อแสดงดังตารางต่อไปนี้
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
1.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
2.มีโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3.รายได้จากผูป้ กครองเพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
4.หลักสูตรเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
5.หลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย
6.หลักสูตรที่ศึกษาสามารถศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงได้
7.สาขาวิชาฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
ด้านวิชาการ
8.สาขาวิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ทางวิชาการ วิชาชีพ การฝึกงาน และ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
9.สาขาวิชาฯ มีระบบการประกันคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
10.คณะอาจารย์มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญ
ในวิชาการเฉพาะทาง
11.คณะอาจารย์มชี ื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน
วงการศึกษา
12.คณะอาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
13.คณะอาจารย์มวี ุฒิปริญญาโทจานวน
มาก
14.ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
15.ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
16.การบริการและจัดสวัสดิการที่ดีสาหรับ

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
67.00 24.00
9.00
42.00 49.00
8.00
1.00
41.00

40.00

19.00

34.00

55.00

10.00

1.00

35.00
40.00

52.00
50.00

12.00
10.00

1.00

40.00

51.00

9.00

35.00

57.00

7.00

50.00

44.00

6.00

44.00

49.00

7.00

37.00

56.00

7.00

39.00

53.00

7.00

43.00

49.00

8.00

39.00
38.00
47.00

45.00
51.00
48.00

15.00
11.00
5.00

1.00

1.00

1.00
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5
4
3
2
1

นักศึกษา
17.สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
ห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ ทันสมัย และ
พร้อมสาหรับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
18.แหล่งศึกษาค้นคว้าที่มคี วามพร้อมและ
นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สืบค้นข้อมูล
19.อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความเหมาะสม
20.การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทาง
วิชาการแก่นักศึกษา
21.บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็น
ที่ตอ้ งการของตลาดแรงงาน
22.สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติงานให้เกิด
ความก้าวหน้า ประกอบอาชีพอิสระ หรือ
สร้างรายได้ด้วยตนเองในอนาคตได้
23.สาขาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับ
สติปัญญาความถนัดและความสามารถ
24.มหาวิทยาลัยมีการนาความรู้ทาง
วิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือชุมชนใน
ท้องถิ่น
25.มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับ
ภูมลิ าเนาของตัวเอง

39.00

54.00

7.00

49.00

48.00

2.00

43.00

53.00

4.00

46.00

46.00

7.00

1.00

44.00

48.00

6.00

2.00

42.00

48.00

10.00

41.00

52.00

7.00

34.00

59.00

7.00

42.00

48.00

9.00

1.00
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คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

1.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

4.58

0.617

มากที่สุด

2.มีโครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ

4.31

0.862

มาก

4.22

0.594

มาก

4.หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

4.22

0.704

มาก

5.หลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย

4.21

0.676

มาก

6.หลักสูตรที่ศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงได้

4.30

0.516

มาก

7.สาขาวิชาฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน

4.31

0.640

มาก

4.26

0.828

มาก

4.44

0.828

มาก

4.37

0.915

มาก

11.คณะอาจารย์มชี ื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา

4.30

0.676

มาก

12.คณะอาจารย์มีคุณธรรม จริยธรรม และ

4.30

0.561

มาก

4.35
4.22
4.27
4.42
4.32

0.884
0.775
0.834
0.617
0.828

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การศึกษา (กยศ.)
3.รายได้จากผูป้ กครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา

ด้านวิชาการ
8.สาขาวิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
วิชาชีพ การฝึกงาน และการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
9.สาขาวิชาฯ มีระบบการประกันคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในวงการศึกษา
10.คณะอาจารย์มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญในวิชาการ
เฉพาะทาง

จรรยาบรรณวิชาชีพ
13.คณะอาจารย์มวี ุฒิปริญญาโทจานวนมาก
14.ความมีช่อื เสียงของมหาวิทยาลัย
15.ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
16.การบริการและจัดสวัสดิการที่ดีสาหรับนักศึกษา
17.สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอ ทันสมัย และพร้อมสาหรับการเรียนการสอน
และการวิจัย

– 138 –
ส่วนเบี่ยงเบน

ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ

คะแนนเฉลี่ย

18.แหล่งศึกษาค้นคว้าที่มคี วามพร้อมและนาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้สืบค้นข้อมูล
19.อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
โดยรวมมีความเหมาะสม
20.การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่
นักศึกษา
21.บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน
22.สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติงานให้เกิด
ความก้าวหน้า ประกอบอาชีพอิสระ หรือสร้างรายได้
ด้วยตนเองในอนาคตได้
23.สาขาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับสติปัญญาความถนัด
และความสามารถ
24.มหาวิทยาลัยมีการนาความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่
ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
25.มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับภูมลิ าเนาของตัวเอง

4.98

มาตรฐาน
0.617

4.39

0.617

มาก

4.37

0.640

มาก

4.34

0.640

มาก

4.32

0.724

มาก

4.34

0.704

มาก

4.27

0.704

มาก

4.31

0.640

มาก

หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้
คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยที่สุด

ความหมาย
มากที่สุด
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2. การประเมินใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
จากการส่ งแบบสอบถามไปยั ง นัก ศึก ษาหลัก สู ตรบริ ห ารธุ รกิจ บัณฑิ ต สาขาวิ ชาบริ หารธุ รกิ จ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามปีการศึกษา 2552-2554 ทั้งหมดจานวน
100 คนมีผู้แบบสอบถามกลับมาจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 สาหรับข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามถามเป็นเพศชายร้อยละ 48.00 เพศหญิงร้อยละ 52.00 มีช่วงอายุต่ากว่า 20 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 27.00 อายุ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.00 และอายุ 26 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.00 โดย
กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 25.00 ชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 29.00 ชั้นปีที่ 4 คิดเป็น
ร้อยละ 46.00
ผลการประเมินความคิ ดเห็นที่เกี่ยวกับหลักสูตรซึ่งมีการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบทของ
หลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของหลักสูตรมีระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ย และความหมายในแต่ละหัวข้อการประเมิน แสดงดังตารางต่อไปนี้
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
หัวข้อในการประเมิน

ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1)สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน
(2)เหมาะสมกับหลักสูตร
(3)สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
(4)ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตาม
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา 5ด้านคือ
ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มากที่สุด
5

มาก
4

52.00
27.00
33.00
33.00

39.00
69.00
59.00
48.00

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3
2
1

8.00
9.00
7.00
18.00

1.00
1.00
1.00
1.00
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ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)

หัวข้อในการประเมิน
มากที่สุด
5

มาก
4

32.00
30.00
33.00

53.00
51.00
57.00

15.00
19.00
10.00

36.00

51.00

12.00

(2) เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่สง่ ผลต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(3) สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4) ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น

35.00

47.00

17.00

1.00

35.00
35.00

51.00
50.00

13.00
15.00

1.00

(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน
(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่ง
วิทยาการที่ส่งเสริมการเรียนการสอน
(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/
ตารา/งานวิจัยที่ใช้ในการค้นคว้า
(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์
ผูส้ อน

29.00
34.00

48.00
48.00

20.00
17.00

47.00

41.00

12.00

13.00

53.00

16.00

26.00

57.00

16.00

34.00

47.00

18.00

2.โครงสร้างของหลักสูตร
(1)เหมาะสมกับหลักสูตร
(2)เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3)ความเหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และ
วิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ เอกเลือก)
3.เนื้อหาวิชาของหลักสูตร
(1) ครอบคลุมกับหลักสูตร

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3
2
1

1.00

3.00
1.00

1.00
1.00
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ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)

หัวข้อในการประเมิน

ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1)มีการแนะนา ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และกาหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(2)มีวธิ ีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา
(3)มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนมีพัฒนาการตามคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
(4)มีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายแต่ละรายวิชา
(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน
เช่น ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6)มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่ นร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(7)ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1)มีการชีแ้ จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลใน
แต่ละรายวิชาให้ทราบ
(2)ความเหมาะสมของวิธีการวัดและ
ประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสาเร็จ
การศึกษา

มากที่สุด
5

มาก
4

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3
2
1

37.00

46.00

16.00

29.00

52.00

17.00

35.00

44.00

20.00

1.00

31.00

49.00

19.00

1.00

23.00

55.00

21.00

1.00

32.00

49.00

18.00

1.00

40.00

40.00

20.00

31.00

48.00

19.00

32.00

54.00

22.00

39.00

48.00

13.00

1.00
2.00

2.00
1.00
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ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)

หัวข้อในการประเมิน

(2)ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา
สอดคล้องกับหลักสูตร
(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา
(4)คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มากที่สุด มาก
5
4
32.00 57.00

ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3
2
1
11.00

33.00

54.00

13.00

34.00

52.00

14.00

หัวข้อในการประเมิน
ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1)สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
(2)เหมาะสมกับหลักสูตร
(3)สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
(4)ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาการตามคุณลักษณะของ
ผู้สาเร็จการศึกษา 5 ด้านคือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับ ผิดชอบ และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับ ผิดชอบ และทัก ษะการวิเคราะห์เ ชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.โครงสร้างของหลักสูตร
(1)เหมาะสมกับหลักสูตร
(2)เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ(วิชาเอก
บังคับ เอกเลือก)
3.เนื้อหาวิชาของหลักสูตร
(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ความหมาย

4.41
4.15
4.23
4.13

0.617
0.640
0.704
0.704

มาก
มาก
มาก
มาก

4.17
4.11
4.23

0.640
0.704
0.617

มาก
มาก
มาก

4.22

0.775

มาก
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(2)เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่สง่ ผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอน
(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่
ส่งเสริมจัดการเรียนการสอน
(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ตารา/
งานวิจัยที่ใช้ในการค้นคว้า
(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษาในหลักสูตร
(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติด้านอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1)มีการแนะนา ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(2)มีวธิ ีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนือ้ หาวิชา
(3)มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี
พัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึง
ประสงค์ 5 ด้าน
(4)มีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายใน
แต่ละรายวิชา
(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น
ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น

คะแนน
เฉลี่ย
4.15

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.724

4.19
4.20

0.775
0.799

มาก
มาก

4.03
4.14

0.676
0.640

มาก
มาก

4.35

0.561

มาก

4.15

0.743

มาก

4.08

0.640

มาก

4.13

0.704

มาก

4.18

0.779

มาก

4.08

0.516

มาก

4.13

0.724

มาก

4.10

0.704

มาก

4.00

0.990

มาก

ความหมาย
มาก
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(6)มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
(7ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษากับนักศึกษา
2. การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1)มีการชีแ้ จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาให้ทราบ
(2)ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษา
(2)ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตร
(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(4)คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คะแนน
เฉลี่ย
4.12

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.799

4.20

0.743

มาก

4.08

0.941

มาก

4.07

0.704

มาก

4.26
4.21

0.828
0.743

มาก
มาก

4.20
4.20

0.561
0.704

มาก
มาก

ความหมาย
มาก

หมายเหตุ: ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้
คะแนน

4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยที่สุด

3. การประเมินการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ โดยผู้สาเร็จการศึกษา
จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ศึกษาในระหว่างปีการศึกษา25502553 จานวน 100 คน มีผู้ส่งแบบสอบถามกลับมาทั้งหมด 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 สาหรับ
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ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 41.00 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ
59.00 โดยพบว่าหลังจากที่สาเร็จการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้ว ผู้สาเร็จการศึกษาได้งาน
ทาทันทีในหน่วยงานของภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 38.00 บริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 24.00 ทางาน
ประกอบอาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 26.00 และไม่มีงานทาคิดเป็นร้อยละ 8.00 ผู้ตอบแบบสอบถามที่
สาเร็จการศึกษาและศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.00 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สาเร็จ
การศึกษาจากหลั กสู ตรนี้ร้อยละ 94.00 ได้ใ ช้ความรู้ที่ไ ด้รับ จากการศึก ษาหลัก ฯ มาปรับ ปรุงและ
ประยุกต์ใช้ในการทางาน และไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน คิดเป็นร้อยละ 6.00
ผลการประเมินความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งมีการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบทของ
หลักสูตร ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตของหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้ มีระดับความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ย และความหมายในแต่ละ
หัวข้อการประเมิน แสดงดังตารางต่อไปนี้
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
หัวข้อในการประเมิน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1)สอดคล้องความต้องการของ
19.00 56.00 22.00
2.00
1.00
ผูเ้ รียน
(2)เหมาะสมกับหลักสูตร
17.00 61.00 20.00
2.00
(3)สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
25.00 56.00 16.00
3.00
(4)ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตาม 24.00 57.00 19.00
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา5
ด้านคือความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.โครงสร้างของหลักสูตร
(1)เหมาะสมกับหลักสูตร
(2)เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต

19.00
23.00

53.00
48.00

25.00
26.00

3.00
3.00
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หัวข้อในการประเมิน
(3)ความเหมาะสมต่อการจัดวิชา
สัมพันธ์และวิชาเฉพาะ(วิชาเอกบังคับ
เอกเลือก)
3.เนื้อหาวิชาของหลักสูตร
(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2)เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่
เรียน
(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
(3)ความพียงพอและคุณภาพของ
แหล่งวิทยาการที่ส่งเสริมการเรียน
การสอน
(4)ความเพียงพอและความพร้อมของ
หนังสือ/ตารา/งานวิจัยที่ใช้ในการ
ค้นคว้า
(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
21.00 49.00 29.00
1.00

20.00
22.00

60.00
54.00

18.00
24.00

2.00

27.00
33.00

52.00
44.00

18.00
22.00

3.00
1.00

22.00

44.00

27.00

7.00

18.00

56.00

24.00

2.00

10.00

67.00

21.00

2.00

19.00

47.00

29.00

5.00

24.00

46.00

24.00

6.00

26.00

54.00

17.00

3.00
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ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
หัวข้อในการประเมิน

มากที่สุด มาก

ปานกลาง น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1

35.00

40.00

24.00

1.00

17.00

60.00

19.00

4.00

35.00

44.00

20.00

21.00

48.00

27.00

3.00

1.00

36.00

33.00

24.00

5.00

2.00

30.00

44.00

21.00

5.00

19.00

56.00

22.00

2.00

ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
(1)มีการแนะนา ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ และกาหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชา
(2)มีวธิ ีการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนือ้ หาวิชา
(3)มีการจัดการเรียนการสอนที่

1.00

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ตามคุณลักษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
(4)มีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลายแต่ละ
รายวิชา
(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ
การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6)มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
(7)ความเหมาะสมของ

1.00
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ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
หัวข้อในการประเมิน
สัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษาและนักศึกษา
2.การวัดและประเมินผล
การศึกษา
(1)มีการชีแ้ จงเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้
ทราบ
(2)ความเหมาะสมของวิธีการวัด
และประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1)ความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการสาเร็จการศึกษา
(2)ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จ
การศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของ
ผูส้ าเร็จการศึกษา
(4)คุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้จากการศึกษา
หลักสูตรนี้
(1)มีความรูค้ วามเข้าใจใน
สาขาวิชาที่ศึกษา

มากที่สุด มาก

ปานกลาง น้อย

5

4

3

2

21.00

56.00

20.00

3.00

24.00

50.00

21.00

5.00

15.00

59.00

22.00

4.00

23.00

53.00 22.00

29.00

25.00

53.00

21.00

18.00

60.00

20.00

2.00

19.00

53.00

24.00

4.00

น้อยที่สุด
1

2.00
1.00
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ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
หัวข้อในการประเมิน
(2)สามารถนาความรูท้ ั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติไป
ประยุกต์ใช้ในการทางาน
ประกอบอาชีพ และการวิจัย
(3)สามารถนาความรู้จาก
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
(4)มีคุณธรรม จริยธรรม
จิตสานึก ความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(5)มีความเคารพกฎระเบียบ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม
และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่นื
(6)สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง
เป็นระบบ
(7)สามารถบูรณาการองค์ความรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษาร่วมกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในงานได้
(8)มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
(9)สามารถปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผูอ้ ื่นได้
(10)มีการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

มากที่สุด มาก

ปานกลาง น้อย

5
24.00

4
47.00

3
25.00

2
3.00

28.00

48.00

15.00

9.00

40.00

38.00

20.00

2.00

32.00

46.00

18.00

4.00

20.00

45.00

33.00

2.00

21.00

50.00

25.00

4.00

41.00

39.00

20.00

30.00

56.00

12.00

1.00

31.00

46.00

22.00

1.00

น้อยที่สุด
1
1.00

1.00
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ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ)
หัวข้อในการประเมิน
(11)สามารถนาเสนอความรู้เชิง
วิชาการและผลงานวิจัยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
(12)ติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม
สถานการณ์โลกและข้อมูล
งานวิจัยทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มากที่สุด มาก

ปานกลาง น้อย

5
25.00

4
51.00

3
22.00

2
2.00

26.00

46.00

29.00

2.00

หัวข้อในการประเมิน
ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1)สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
(2)เหมาะสมกับหลักสูตร
(3)สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
(4)ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาการตาม
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา 5 ด้าน
คือ ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.โครงสร้างของหลักสูตร
(1)เหมาะสมกับหลักสูตร

คะแนนเฉลี่ย

น้อยที่สุด
1

ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน

3.90
3.91
4.03
4.05

0.561
0.640
0.743
0.704

มาก
มาก
มาก
มาก

3.88

0.640

มาก
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หัวข้อในการประเมิน

คะแนนเฉลี่ย

(2)เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชา
เฉพาะ(วิชาเอกบังคับ เอกเลือก)
3.เนื้อหาวิชาของหลักสูตร
(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2)เพียงพอในการจัดประสบการณ์ที่สง่ ผลต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

3.91
3.90

ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การ
เรียนการสอน
(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่ง
วิทยาการที่ส่งเสริมจัดการเรียนการสอน
(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/
ตารา/งานวิจัยที่ใช้ในการค้นคว้า
(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร
(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติด้าน
อาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1)มีการแนะนา ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(2)มีวธิ ีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา

ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
0.632
มาก
0.640
มาก

3.98
3.98

0.516
0.640

มาก
มาก

4.03
4.09

0.941
0.594

มาก
มาก

3.81
3.90

0.704
0.828

มาก
มาก

3.85

0.915

มาก

3.80

0.704

มาก

3.88

0.640

มาก

4.03

0.775

มาก

4.09

0.676

มาก

3.90

0.640

มาก
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คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน

(3)มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนมีพัฒนาการตามคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน

3.83

0.828

มาก

(4)มีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายในแต่ละรายวิชา
(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการ
สอน เช่น ปฐมนิเทศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น

3.85

0.617

มาก

3.96

0.640

มาก

(6)มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่ นร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(7)ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา
2. การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1)มีการชีแ้ จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลใน
แต่ละรายวิชาให้ทราบ
(2)ความเหมาะสมของวิธีการวัดและ
ประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสาเร็จ
การศึกษา
(2)ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา
สอดคล้องกับหลักสูตร
(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา
(4)คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับ
จากการศึกษาหลักสูตรนี้
(1)มีความรูค้ วามเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา
(2)สามารถน าความรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฏี แ ละ

3.99

0.594

มาก

3.90

0.704

มาก

3.95

0.828

มาก

3.93

0.704

มาก

3.85

0.640

มาก

3.97

0.632

มาก

4.02

0.632

มาก

3.94

0.640

มาก

3.87
3.90

0.704
0.632

มาก
มาก
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ปฏิบัติไ ปประยุก ต์ใช้ใ นการทางานประกอบ
อาชีพ และการวิจัย
(3)สามารถน าความรู้ จ ากผลงานวิ จั ย ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนา
ชุมชมท้องถิ่น
(4)มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึก และความ
รับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(5)มีค วามเคารพกฎระเบีย บ ข้อบัง คั บ ของ
องค์ ก รและสั ง คม และยอมรั บ ฟั ง ความ
คิดเห็นของผู้อ่นื
(6)สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ
(7)สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชา
ที่ศึกษาร่วมกับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและสาขา
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ในงานได้
(8)มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
(9)สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
(10)มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
(11)สามารถนาเสนอความรู้เชิงวิชาการ และ
ผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
(12)ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรม สถานการณ์โลก และข้อมูล
งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน

3.95

0.640

มาก

4.16

0.704

มาก

4.06

0.743

มาก

3.83

0.799

มาก

0.862

มาก

4.21

0.594

มาก

4.13
4.07

0.704
0.990

มาก
มาก

3.99

0.915

มาก

3.93

0.775

มาก

3.88
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หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้
คะแนน

4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก
2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย
1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยที่สุด
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4. การประเมินผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้สาเร็จการศึกษา
จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างปี
การศึก ษา 2550-2553 จานวน 100 คน มี ผู้ส่ ง แบบสอบกลั บ มาทั้ งหมด 100 คน คิด เป็น ร้ อยละ
100.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 57.00 เพศหญิงร้อยละ 43.00 คน มีช่วงอายุน้อย
กว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.00 มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีช่วงอายุระหว่าง
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.00 ช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.00 และช่วงอายุระหว่าง
60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 81.00 ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 16.00 และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 3.00
และ
ผู้บังคับบัญชาในระดับ สูง คิดเป็นร้อยละ 15.00 ผู้บังคับบัญชาในระดับ กลาง คิดเป็นร้อยละ 47.00
ผู้บังคับบัญชาในระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 38.00 ส่วนผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนี้ โดยผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเบื้ อ งต้ น แสดงเป็ น ระดั บ คุ ณ ภาพในการ
ปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย และความหมายในแต่ละหัวข้อการประเมิน แสดงดังตารางต่อไปนี้

หัวข้อในการประเมิน
1.มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่
ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง
2.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนได้
3.มีความสามารถในการสื่อสาร
และทางานกับบุคคลอื่นได้ทุก
ระดับ
4.ให้คาแนะนา/คาปรึกษา/
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทาง
วิชาการเพื่อพัฒนา
5.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.มีทัศนคติที่ดตี ่อการทางาน

ดีมาก
5
41.00

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ดี
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
4
3
2
1
49.00
10.00

31.00

46.00

22.00

1.00

37.00

42.00

20.00

1.00

33.00

51.00

14.00

2.00

32.00

55.00

13.00

46.00

46.00

8.00
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หัวข้อในการประเมิน
7.มีความสามารถในการพัฒนา
ตนเอง
8.มีความสามารถในการพัฒนา
สังคม
9.มีความรับผิดชอบต่องาน
10.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
11.มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิม้ แย้ม
แจ่มใส
12.มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
13.มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
14.มีความอดทนสู้งาน
15.มีความเชื่อมั่นในตนเอง
16.มีความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัติงาน
17.มีระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน
18.มีลักษณะการเป็นผูน้ าหรือผู้
ตามที่ดี
19.มีความสามารถในการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
20.มีความสามารถในการทางาน
กลุ่ม
21.ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น
22.มีความกล้าในการแสดงความ
คิดเห็น
23.มีความตัง้ ใจมุง่ มั่นในการ

ดีมาก
5
32.00

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ดี
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
4
3
2
1
59.00
8.00
1.00

31.00

50.00

19.00

52.00
26.00
43.00

41.00
55.00
41.00

6.00
19.00
16.00

27.00

53.00

18.00

2.00

41.00
53.00
40.00
30.00

43.00
41.00
44.00
53.00

13.00
6.00
15.00
15.00

1.00
2.00

33.00

56.00

11.00

38.00

48.00

14.00

29.00

58.00

12.00

31.00

62.00

7.00

43.00

51.00

6.00

38.00

46.00

16.00

46.00

46.00

7.00

1.00

1.00

1.00
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ปฏิบัติงาน
24.มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
25.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในทุกๆ ด้าน
26.ตรงต่อเวลา
27.มีความซื่อสัตย์
28.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของ
หน่วยงาน
29.มีความเสียสละ
30.มีความอ่อนน้อม
31.รู้จักประนีประนอม
32.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
33.มีการกระตือรือร้น ใฝ่หา
หรือเพิ่มพูนความรูอ้ ยู่เสมอ
34.มีทัศนคติที่ดตี ่อเพื่อนร่วมงาน
35.มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการข้อมูล
36.มีวจิ ารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม
37.มีความสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สถานการณ์โลกและข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการพัฒนางาน
38.สามารถนาเทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไข

ดีมาก
5

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ดี
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
4
3
2
1

29.00
28.00

53.00
56.00

17.00
14.00

1.00
2.00

48.00
56.00
45.00

44.00
34.00
44.00

7.00
9.00
10.00

1.00
1.00
1.00

37.00
44.00
38.00
47.00
27.00

50.00
48.00
53.00
42.00
68.00

13.00
7.00
7.00
10.00
5.00

1.00
2.00
1.00

26.00
33.00

63.00
53.00

11.00
14.00

32.00

51.00

16.00

30.00

56.00

14.00

18.00

56.00

25.00

1.00

1.00
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หัวข้อในการประเมิน
ปัญหาในงานได้
39.มีจิตสานึกและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ดีมาก
5

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ดี
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
4
3
2
1

51.00

44.00

หัวข้อในการประเมิน
1.มีความรู้ ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ถูกต้อง
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ นศาสตร์ต่างๆ ที่เรียนได้
3.มีความสามารถในการสื่อสารและทางานกับบุคคล
อื่นได้ทุกระดับ
4.ให้คาแนะนา/คาปรึกษา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทาง
วิชาการเพื่อพัฒนา
5.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6.มีทัศนคติที่ดตี ่อการทางาน
7.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
8.มีความสามารถในการพัฒนาสังคม
9.มีความรับผิดชอบต่องาน
10.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
11.มีมนุษยสัมพันธ์ ยิม้ แย้มแจ่มใส
12.มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
13.มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
14.มีความอดทนสู้งาน
15.มีความเชื่อมั่นในตนเอง
16.มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
17.มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
18.มีลักษณะการเป็นผูน้ าหรือผูต้ ามที่ดี

5.00

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
4.31
0.828
มาก
4.37

0.862

มาก

4.15

0.640

มาก

4.15

0.594

มาก

4.19

0.914

มาก

4.38
4.32
4.12
4.43
4.07
4.27
4.05
4.28
4.47
4.23
4.11
4.22
4.24

0.724
0.676
0.775
0.799
0.724
0.990
0.640
0.862
0.990
0.632
0.640
0.704
0.594

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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หัวข้อในการประเมิน
19.มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
20.มีความสามารถในการทางานกลุ่ม
21.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
22.มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
23.มีความตัง้ ใจมุง่ มั่นในการปฏิบัติงาน
24.มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
25.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในทุกๆ ด้าน
26.ตรงต่อเวลา
27.มีความซื่อสัตย์
28.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของหน่วยงาน
29.มีความเสียสละ
30.มีความอ่อนน้อม
31.รู้จักประนีประนอม
32.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
33.มีการกระตือรือร้น ใฝ่หา หรือเพิ่มพูนความรูอ้ ยู่
เสมอ
34.มีทัศนคติที่ดตี ่อเพื่อร่วมงาน
35.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการ
ข้อมูล
36.มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสม
37.มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสถานการณ์โลก
และข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนางาน
38.สามารถนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้
ในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานได้
39.มีจิตสานึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
4.15
0.640
มาก
4.24
4.37
4.22
4.37
4.10
4.10
4.39
4.45
4.33
4.24
4.35
4.27
4.35
4.22

0.640
0.516
0.632
0.704
0.743
0.594
0.704
0.640
0.704
0.915
0.990
0.755
0.167
0.828

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.15
4.19

0.799
0.640

มาก
มาก

4.14

0.941

มาก

4.16

0.704

มาก

3.91

0.828

มาก

4.46

0.704

มาก
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หมายเหตุ : ความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินมาก
2.50 - 3.49 หมายถึงมีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึงมีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึงมีความคิดเห็นในหัวข้อที่ประเมินน้อยมาก
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้หลักสูตร
1. การวิเคราะห์ความต้องการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดย
นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษา
อยู่ในโรงเรียนเขตจังหวัดพิษณุโลก มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คิดเป็น
ร้อยละ 85.00 ของนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการในการศึก ษาต่อ คือ มีแหล่งศึก ษาค้นคว้าที่มีความพร้อมและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
สืบค้นข้อมูล ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีระบบการประกันคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ ในวงการศึก ษา การบริก ารและจัดสวัสดิก ารที่ดีสาหรับ นักศึก ษา และอาคารสถานที่เ รีย น
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความเหมาะสม
2. การวิ เ คราะห์ ก ารประเมิ น การใช้ ห ลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
การวิ เ คราะห์ ก ารใช้ ห ลั ก สู ต รของนั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีผลการประเมินในแต่ละด้าน คือ ด้านบริบทของ
หลักสูตร นักศึกษาที่ใช้หลักสูตรนี้มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เ รีย น มีค ะแนนเฉลี่ย เท่ากั บ 4.41 คะแนน อยู่ใ นระดับ มาก และยั งพบว่า การจัดวิช า
สัมพันธ์และวิชาเฉพาะในโครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.23 แต่เนือ้ หาวิชาของหลักสูตรครอบคลุมกับหลักสูตรที่เหมาะสมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เป็น 4.22 คะแนน ตามลาดับ
ด้านปัจจัยเบื้องต้ น พบว่า ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คะแนน อยู่ในระดับมาก
ด้านกระบวนการ พบว่า ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 คะแนน อยู่ในระดับมาก
ด้านผลผลิตนัก ศึกษาผู้ใช้หลัก สูตร มีความเห็นว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา อยู่ใ น
ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คะแนน นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนในบางรายวิชาที่จาเป็ นต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น เทคนิคการใช้เครื่องมือ
ทักษะการนาเสนองานเป็นต้น
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3. การวิเคราะห์การประเมินการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยผู้สาเร็จการศึกษา
การวิเคราะห์การใช้หลักสูตรของผู้สาเร็จการศึก ษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผลการประเมินในแต่ละด้านคือ ด้านบริบทของหลักสูตร
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ใช้หลัก สู ตรนี้มีค วามเห็นว่า หลัก สูตรตรงตามความต้องการของผู้เรีย น โดยมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากั บ 4.09 คะแนนอยู่ใ นระดับมากและมีข้อเสนอแนะให้เ พิ่มรายวิชาเฉพาะมากขึ้น
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เชิงลึกด้านวิชาชีพรองรับการประกอบอาชีพที่หลากหลายของผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น พบว่า คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อนมีความเหมาะสมในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเป็น 4.03 คะแนน
ด้านกระบวนการพบว่า มีการแนะนาชีแ้ จงวัตถุประสงค์และกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 4.09 คะแนน
ด้านผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษามีความเห็นว่า คุณภาพในการปฏิบัติงานของผูส้ าเร็จการศึกษามี
ความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 คะแนน
นอกจากนีใ้ นด้านคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนีพ้ บว่า
ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกและความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข
ได้อย่างเป็นระบบมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21, 4.16, 4.13 คะแนน
ตามลาดับ
4.การวิเคราะห์การประเมินผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นของผู้สาเร็จการศึกษา
การวิ เ คราะห์ ใ ช้ ห ลั ก สู ต รของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเบื้ อ งต้ น ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
บริหารธุ รกิ จบัณ ฑิต สาขาวิชาบริหารธุ รกิ จ วิ ชาเอกคอมพิวเตอร์ ธุ รกิจ พบว่าผู้ส าเร็ จการศึก ษา
หลักสูตรนี้มีคุณลักษณะด้านความอดทนสู้งาน มีจิตสานึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี
ความซื่อสัตย์มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 , 4.46 , 4.45 คะแนน
ตามลาดับ
นอกจากนี้ผู้บังคับ บัญ ชาเบื้องต้นของผู้สาเร็จการศึก ษาต้องการผู้สาเร็จการศึก ษาที่มีความรู้
ความสามารถ ดังนี้
4.1 มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์
4.2 มีความขยัน อดทน มีลักษณะการเป็นผู้นา กล้าแสดงความคิด กล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก
และสามารถทางานภายใต้สภาวะกดดันได้
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4.3 รูจ้ ักวิชาชีพของตนเอง
4.4 มีไหวพริบ และรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึน้
4.5 รูจ้ ักใฝ่หาความรูใ้ หม่ๆและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4.6 มีคุณธรรม จริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่องานและบุคคลรอบข้าง
4.7 สามารถนาความรูท้ ี่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีข้ึน
4.8 สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผอู้ ื่นได้
4.9 ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจควรเน้นเรื่องระบบควบคุมคุณภาพในหลักสูตรให้มากขึ้น
รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าของระบบควบคุมคุณภาพเนื่องจากระบบควบคุมคุณภาพมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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ตอนที่ 3 ตัวอย่างแบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อ

แบบสารวจความต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คาชี้แจง แบบส ารวจฉบับนี้จัด ท าขึ้นโดยมีวัตถุ ป ระสงค์เ พื่อสารวจความต้องการศึก ษาหลัก สูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อนาข้อมูลมา
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตรงตามมาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน
ตอนที่1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน หน้าข้อความที่เป็นคาตอบของท่าน
1. ภูมิลาเนา
 1.พิษณุโลก
2.สุโขทัย
 3.พิจติ ร
4.อุตรดิตถ์
 5.อื่นๆ.........................................................
2. เพศ
1.ชาย
2.หญิง
3. อายุ
1.17 ปี
2.18 ปี
3.19 ปี
4. 20 ปี
4. ท่านสนใจที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หรือไม่
1. สนใจ
2.ไม่สนใจ

– 165 –
ตอนที่ 2 ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ท่านคิดว่าปัจจัยต่อไปนีม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีมามากน้อยเพียงใด
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมายลงในช่องว่าง ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
1.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
2.มีโครงการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3.รายได้ของผูป้ กครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา
4.หลักสูตรเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
5.หลักสูตรมีความหลากหลายและทันสมัย
6.หลักสูตรที่ศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ได้
7.สาขาวิชาฯ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการ
8.สาขาวิชาฯ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ
การฝึกงานและการศึกษาดูงานนอกสถานที่
9.สาขาฯ วิชามีระบบประกันคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
10.คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการเฉพาะทาง
11.คณาจารย์มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษา
12.คณาจารย์มคี ุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
13.คณาจารย์มวี ุฒิปริญญาโทจานวนมาก
14.ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
15.ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
16.การบริการและการจัดสวัสดิการที่ดีสาหรับนักศึกษา
17.สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ ทันสมัย
และพร้อมการเรียนการสอนและการทาวิจัย
18.สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ ทันสมัย
และพร้อมการเรียนการสอนและการทาวิจัย
19.แหล่งศึกษาค้นคว้าที่มคี วามพร้อมและนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้สบื ค้นข้อมูล
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อ
20.อาคารสถานที่เรียนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมีความ
เหมาะสม
21.การสนับสนุนทุนการเสนอผลงานทางวิชาการแก่นักศึกษา
22.บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
23.สามารถนาความรูป้ ฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้า ประกอบ
อาชีพอิสระ หรือสร้างรายได้ด้วยตนเองในอนาคตได้
24.สาขาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับสติปัญญาความถนัดและ
ความสามารถ
25.มหาวิทยาลัยมีการนาความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่ช่วยเหลือ
ชุมชนในท้องถิ่น
26.มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับภูมลิ าเนาของตัวเอง

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
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แบบสอบถามนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คาชี้แจง แบบสารวจฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิจ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพิ บู ล สงคราม โปรดตอบ
แบบสอบถามทุกข้อตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะนาไปใช้ในการเสนอ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา แบบสอบถามนี้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน หน้าข้อความที่เป็นคาตอบของท่าน
1. เพศ
1.ชาย
2.หญิง
2. อายุ
1.ต่ากว่า 20 ปี
 2.21 - 25 ปี
3.26 ปีข้ึนไป
3. ระดับชั้นปี
1.ชั้นปีที่ 1
 2.ชั้นปีที่ 2
3.ชั้นปีที่3
 4.ชั้นปีที่4
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
หัวข้อในการประเมิน
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1)สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
(2)เหมาะสมกับหลักสูตร
(3)สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
(4)ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาการตามคุณลักษณะ
ของผู้สาเร็จการศึกษา 5 ด้าน คือ ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.โครงสร้างหลักสูตร
(1)เหมาะสมกับหลักสูตร
(2)เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (เอก
บังคับ เอกเลือก)
3.เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2)เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
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หัวข้อในการประเมิน
(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอน
(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิทยาการที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ/ตารา/
งานวิจัยที่ใช้ในการค้นคว้า
(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษาในหลักสูตร
(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1)มีการแนะนา ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และกาหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวิชา
(2)มีวธิ ีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา
(3)มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี
พัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึง
ประสงค์ 5 ด้าน
(4)มีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ในแต่ละวิชา
(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น
ปฐมนิเทศ กีฬาสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6)มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
(7)ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์
และนักศึกษา

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
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หัวข้อในการประเมิน
2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1)มีการชีแ้ จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละวิชา
ให้ทราบ
(2)ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสาเร็จ
การศึกษา
(2)ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตร
(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(4)คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
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แบบสอบถามผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คาชี้แจง แบบสารวจฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิจ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพิ บู ล สงคราม โปรดตอบ
แบบสอบถาม ทุกข้อตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อความสมบรูณ์ของข้อมูลที่จะนาไปใช้ในการนาเสนอ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษา แบบสอบถามนี้ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สาเร็จการศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้สาเร็จการศึกษา
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน หน้าข้อความที่เป็นคาตอบของท่าน
1. เพศ
1.ชาย
2.หญิง
2. อายุ
 1.21 - 30ปี
 2.31 – 40 ปี
 3.41 ปีข้ึนไป
3. หลังจากสาเร็จการศึกษา
1.ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา
 1.หน่วยงานภาครัฐ
 2.หน่วยงานภาคเอกชน
3. ประกอบอาชีพอิสระ
 2. ไม่มีงานทา
 3. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
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4. ท่านสามารถนาความรู้ท่ไี ด้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
1.สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
2.ไม่สามารถประยุกต์ใช้ในการทางาน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
หัวข้อในการประเมิน
5
4
3
2
1
ด้านบริบทของหลักสูตร
1.วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1)สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
(2)เหมาะสมกับหลักสูตร
(3)สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
(4)ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามคุณลักษณะของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่พึ่งประสงค์ 5 ด้าน คือความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารเทศ
2.โครงสร้างของหลักสูตร
(1)เหมาะสมกับหลักสูตร
(2)เหมาะสมของจานวนหน่วยกิต
(3)เหมาะสมต่อการจัดวิชาสัมพันธ์และวิชาเฉพาะ (วิชาเอก
บังคับ เอกเลือก)
3.เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
(1)ครอบคลุมกับหลักสูตร
(2)เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
(3)สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน
(4)ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
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ด้านปัจจัยเบื้องต้น
(1)ความเหมาะสมของอาคารสถานที่เรียน
(2)ความเพียงพอและคุณภาพสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
(3)ความเพียงพอและคุณภาพของแหล่งวิท ยาการที่ส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน
(4)ความเพียงพอและความพร้อมของหนังสือ /ตารา/งานวิจัยที่
ใช้ในการค้นคว้า
(5)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
ในหลักสูตร
(6)ความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ด้านกระบวนการ
1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(1)มีการแนะนา ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ และกาหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
(2)มีวธิ ีการจักการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนือ้ หาวิชา
(3)มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีพัฒนาการ
ตามคุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
(4)มีวธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ในแต่
ละรายวิชา
(5)มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น ปฐมนิเทศ
การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(6)มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
(7)ความเหมาะสมของสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา

มาก
ที่สุด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
4
3
2
1
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2.การวัดและประเมินผลการศึกษา
(1)มีการชีแ้ จงเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาให้ทราบ
(2)ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผล
ด้านผลผลิต
(1)ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา
(2)ระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตร
(3)คุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(4)คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษา
หลักสูตรนี้
(1)มีความรูค้ วามเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษา
(2)สามารถนาความรูท้ ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไป
ประยุกต์ใช้ในการทางาน ประกอบอาชีพ และการวิจัย
(3)สามารถนาความรู้จากผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(4)มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกและความรับผิดชอบ ต่อ
สังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(5)มีความเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและสังคม
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
(6)สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้
อย่างเป็นระบบ
(7)สามารถบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา ร่วมกับ
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้ใน
งานได้
(8)มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

มาก
ที่สุด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
4
3
2
1
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(9)สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้
(10)มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(11)สามารถนาเสนอความรู้เชิงวิชาการ และผลงานวิจัยโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(12)ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรม
สถานการณ์โลก และข้อมูลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาก
ที่สุด
5

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
4
3
2
1
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แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพในงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
คาชี้แจง แบบสารวจฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิจ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพิ บู ล สงคราม โปรดตอบ
แบบสอบถาม ทุกข้อตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะนาไปใช้ในการนาเสนอ
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ตอนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงใน หน้าข้อความที่เป็นคาตอบของท่าน
1. เพศ
 1.ชาย
 2. หญิง
2. อายุ
1. ต่ากว่า30ปี
 2. 31 - 40 ปี
 3. 41 – 50 ปี
 4.51 – 60 ปี
 5.61 ปีข้ึนไป
3. วุฒกิ ารศึกษา
 1.ปริญญาตรี
 2.ปริญญาโท
3.ปริญญาเอก
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4. ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับใด
1.ระดับสูง
2.ระดับกลาง
3.ระดับปฏิบัติการ
ตอนที่ 2 แบบประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
หัวข้อในการประเมิน
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
1.มีความรูค้ วามเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง
2.สามารถการประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เรียนได้
3.มีความสามารถในการสื่อสารและทางานกับบุคคลอื่นได้ทุก
ระดับ
4.ให้คาแนะนา/คาปรึกษา/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทางวิชาการเพื่อ
พัฒนางาน
5.สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.มีทัศนคติที่ดตี ่อการทางาน
7.มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง
8.มีความสามารถในการพัฒนาสังคม
9.มีความรับผิดชอบต่องาน
10.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
11.มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส
12.มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
13.มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
14.มีความอดทนสู้งาน
15.มีความเชื่อมั่นในตนเอง
16.มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
17.มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน
18.มีลักษณะการเป็นผูน้ าหรือผูต้ ามที่ดี
19.มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
20.มีความสามารถในการทางานกลุ่ม
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21.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
22.มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
23.มีความตัง้ ใจมุง่ มั่นในการปฏิบัติงาน
24.มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
25.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในทุกๆด้าน
26.ตรงต่อเวลา
27.มีความซือ่ สัตย์
28.ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของหน่วยงาน
29.มีความเสียสละ
30.มีความอ่อนน้อม
31.รู้จักประนีประนอม
32.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
33.มีการกระตือรือร้น ใฝ่หา หรือเพิ่มพูนความรูอ้ ยู่เสมอ
34.มีทัศนคติที่ดตี ่อเพื่อนร่วมงาน
35.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูล
36.มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เหมาะสม
37.มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสถานการณ์โลกและข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการพัฒนางาน
38.สามารถนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในงานได้
39.มีจิตสานึกและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
5
4
3
2
1
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พิมพ์สาเนา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วย
ความ เรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)
แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๑๙ (๓/ ๒๕๔๙) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงออกข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
ให้ ใช้ขอ้ บังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
การตีความ การวินจิ ฉัยปัญหา อธิการบดีจะขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการเพื่อ
ประกอบการ พิจารณาก็ได้
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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“คณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะหรือ
วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีคณะหรือวิท ยาลัยที่เป็นส่วนราชการตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเกี่ยว กับ
การศึกษาของนักศึกษา โดยคาแนะนาของคณะกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย
“ปีก ารศึ ก ษา” หมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุ น ายนของปีหนึ่ งถึงวั นที่ ๓๑
พฤษภาคมของปีถัดไปเป็นหนึ่งปีการศึกษา
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
“ภาคการศึก ษาเพื่อ ปวงชน” หมายความว่า ภาคการศึก ษาในระบบไตรภาคโดย ๑ ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ๑ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์
หมวด ๑
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๖ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องจะต้อง
สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า
ข้อ ๗ การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
๗.๑ มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยม-ศึกษา
ตอน ปลายหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักศึกษาเป็นคราวๆไป ตามประกาศและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๗.๒ มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หรือผู้ ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของ มหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
๗.๓ มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันอุดม ศึกษาอื่น
เพื่อ เข้าศึกษาในชั้นปีที่ ๒ ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา
ข้อ ๘ ประเภทของนักศึกษา
๘.๑ นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี
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๘.๒ นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๖ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
๘.๓ นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/หรือ
ทาการวิจัย โดยไม่มีสทิ ธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๙ การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
๙.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยเห็น
ว่ามีวทิ ยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
๙.๒ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผูท้ ี่มคี ุณสมบัติดังต่อไปนี้
๙.๒.๑ มีคุณสมบัติตามความในข้อ ๖
๙.๒.๒ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
๙.๒.๓ มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๒.๐๐ และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนการ
ศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และมีค่าลาดับขั้น
สะสมเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อ ยกว่า ๒.๕๐สาหรับระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกิน ๒
เท่าของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดิม ทั้งนี้
จะต้องมีจานวนหน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยกิต รวมทั้งหมด
ของหลักสูตร
๙.๓ การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
๙.๓.๑ ยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
๙.๓.๒ ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียด
เนือ้ หารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
๙.๔ มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ ภาควิชาและ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยข้อ ๑๑ การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
๑๑.๑ นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดม
ศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
๑๑.๒ การแสดงความจานงขอเข้าศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่
กาหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
๑๑.๓ การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ
ภาควิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๔ การเทียบโอนหน่วยกิต
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๑๑.๔.๑ รายวิชาที่ได้ศกึ ษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณา
เทียบโอน เพื่อใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก
๑๑.๔.๒ การเทียบโอนหน่วยกิตให้นาความตามข้อ ๑๐ มาใช้โดยอนุโลม
๑๑.๕ นักศึกษาอาจขอศึกษาในหลักสูตรควบ ๒ ปริญญาได้ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
๑๒.๑ ผูท้ ี่ผ่านการสอบคัดเลือกและผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๗ ข้อ ๙ และข้อ๑๑ ไป
รายงานตัวเพื่อขึน้ ทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ
๑๒.๒ ผูท้ ี่ไม่ไปรายงานตัวภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่กาหนดให้รายงานตัวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
หมวด ๒
การจัดการศึกษา
ข้อ ๑๓ ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น ๓ รูปแบบ คือ
การศึ ก ษาในระบบ ประกอบด้ ว ย การศึ ก ษาภาคปกติ และการศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน
การศึกษานอกระบบประกอบด้วย การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศึกษาดังนี้
๑๓.๑ การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย
๑๓.๑.๑ การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการ ใช้ระบบ
ทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนด้วยก็ได้ ภาคการศึกษา
ฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยกาหนดจานวนชั่วโมงเรียน และจานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรืออาจเทียบจานวนชั่วโมงและจานวน
หน่วยกิต ของรายวิชารวมกันใน ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเท่ากับจานวนชั่วโมงเรียนและจานวนหน่วย
กิต ของรายวิชารวมใน ๑ ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จาเป็นต้องเปิดสอนในภาค
ฤดูร้อน เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม หรือกรณีศึกษาเฉพาะ การ
บริหารจัดการรายวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
๑๓.๑.๒ การศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ ใช้
ระบบไตรภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ๑ ภาคการศึกษาเพื่อปวง
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ชนมีระยะเวลาศึก ษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัป ดาห์ โดยกาหนดจานวนชั่วโมงและจานวนหน่วยกิต ของ
รายวิชาเป็นสัดส่วนเทีย บเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบจานวนชั่วโมงและจานวน
หน่วยกิ ตของรายวิชารวมกันใน ๓ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนเท่ากับจานวนชั่วโมงเรียนและจานวน
หน่วยกิตของรายวิชารวมใน ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
๑๓.๒ การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย
รูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของ
การศึกษาสาเร็จการศึกษา โดยเนือ้ หาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๓.๓ การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ
หรือแหล่งความรูอ้ ื่นๆ สาหรับจานวนหน่วยกิต และปริมาณการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ หลักสูตรสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิต ของแต่ละหมวด
วิชา ดังนี้
๑๔.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มงุ่ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่า
กว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่นื และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวติ และดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
มหาวิท ยาลัย อาจจัด วิชาศึก ษาทั่วไป ในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บูรณาการใดๆก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
วิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
อนึ่ง การจัด วิชาศึก ษาทั่ว ไปส าหรั บ หลั ก สูต รปริ ญ ญาตรี( ต่อเนื่อง) อาจได้รับ การ
ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศกึ ษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาทั้งนี้จานวน
หน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตร
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๑๔.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
๑๔.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่นอ้ ยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
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๑๔.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่นอ้ ยกว่า ๑๑๔ หน่วยกิต
๑๔.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอก
และวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจานวน
หน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ซึ่งจะต้องเลือกสาขาวิชาอื่นในกลุ่มวิชาที่กาหนดในหลักสูตร
กรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจานวนหน่วยกิต ของวิชาเอกที่สองอีกไม่
น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มจี านวนหน่วยกิต รวมไม่นอ้ ยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
๑๔.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มี
จานวนหน่วยกิต รวมไม่นอ้ ยกว่า ๖ หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาใดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มคี วามรูค้ วามสามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้
นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตาม
เกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๕ การกาหนดรายวิชา เพื่อความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ในแต่
และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name) จานวน
หน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
๑๕.๑ เลขประจารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ของกลุ่มวิชาจานวนไม่เกิ น ๔ ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่วนที่สองเป็นตัวเลข ๓
หลั ก ซึ่ ง ตั ว เลขหลั ก ร้ อ ยหรื อ ตั ว เลขแรกหมายถึ ง รายวิ ช าส าหรั บ ชั้ น ปี หลั ก สิ บ หรื อ ตั ว เลขที่ ส อง
หมายถึ งรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน และหลัก หน่วยหรือตัวเลขที่สามหมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชา
เดี ย วกั น ที่ มีค วามสั ม พั นธ์ เ รี ย งตามเนื้ อ หา ตั วอั ก ษรของกลุ่ ม วิ ชาใดๆ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
๑๕.๒ ชื่อรายวิชา เป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายของรายวิชา
นั้นในกรณีที่ช่อื เหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชา
สัมพันธ์ตอ่ เนื่องกัน
๑๕.๓ จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมง
ศึกษาด้วยตนเอง ให้กาหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๑๖
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จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้คดิ ๑ หน่วยกิต ภาคทฤษฎีเท่ากับ ๒ ชั่วโมงศึกษา
ด้วยตนเอง และ ๑ หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ ๑ ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ข้อ ๑๖ การคิดหน่วยกิต มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิต ของรายวิชาในการจัดการศึกษา
จานวนหน่วยกิตบ่งชีถ้ ึงเชิงปริมาณเนือ้ หาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่ใช้ของแต่ละ
รายวิชา โดยให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
๑๖.๑ รายวิ ช าภาคทฤษฎี ที่ ใ ช้ เ วลาบรรยายหรื อ อภิ ป รายปัญ หาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใ ช้เ วลาฝึก หรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๖.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี ่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค
๑๖.๔ การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทา
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
ข้อ ๑๗ จานวนหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
๑๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วย
กิ ต ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๘ ปี ก ารศึ ก ษาส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม่ เ กิ น ๑๒ ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วย
กิ ต ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น ๑๐ ปี ก ารศึ ก ษาสาหรับ การลงทะเบี ย นเรีย นเต็ มเวลา และไม่เ กิ น ๑๕ ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๑๗.๓ หลั ก สู ตรปริญ ญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า ๗๒
หน่ว ยกิ ตใช้เ วลาศึก ษาไม่เกิ น ๔ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบีย นเรีย นเต็มเวลาและไม่เ กิน ๖ ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนือ้ หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วนและให้ระบุคาว่า
“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนัน้
ข้อ ๑๘ การลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะจัดให้มกี ารลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
โดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทาหน้าที่แนะนาและให้คาปรึกษา ตลอดจนแนะแนว
การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และให้นักศึกษา
ถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
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๑๘.๑ การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดาเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหาก
นักศึกษามาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
๑๘.๒ การลงทะเบียนรายวิชาหลังก าหนด ให้ก ระทาได้ ภายในระยะเวลาของการ
เพิ่ ม -ถอนรายวิ ช า หากพ้ น ก าหนดนี้ มหาวิ ท ยาลัย จะยกเลิ ก สิ ท ธิ์ ก ารลงทะเบี ย นรายวิ ช าในภาค
การศึกษานั้น
๑๘.๓ รายวิชาใดที่เคยได้ลาดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีกไม่ได้
๑๘.๔ การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
๑๘.๕ รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
๑๘.๖ การลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะต้อ งลงทะเบียน
รายวิชา ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึก ษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา
๑๘.๗ ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า ๙ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติให้
คณบดีเป็นผู้อนุมัติในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า ๒๒ หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า ๑๐ หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติสาหรับการ
ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ให้มีจานวนหน่วยกิต ลงทะเบียนตามที่กาหนดไว้
ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
๑๘.๘ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และรายวิชาที่
ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
๑๘.๙ นัก ศึก ษาอาจขอลงทะเบีย นเข้าร่ว มศึก ษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพู น
ความรูไ้ ด้ หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ยื่น
หลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชาระค่าหน่วยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพื่อขอรับ
การวัดและประเมินผลเป็นลาดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๘.๑๐ ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็
ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยทาหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษาต่อ
คณบดีและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาภายใน
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๑๕ วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้น
จากทะเบียนนักศึกษา
๑๘.๑๑ อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้า
เป็นนักศึก ษาใหม่ไ ด้ถ้ามีเ หตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถู ก ถอนชื่อนั้น เป็นระยะเวลาพัก
การศึ ก ษาในกรณี เ ช่ น นี้ นัก ศึ ก ษาจะต้อ งช าระค่ า ธรรมเนี ย มเพื่ อ ขึ้ นทะเบีย นเป็น นั ก ศึก ษา รวม ทั้ ง
ค่าธรรมเนีย มอื่นๆที่ค้างชาระเสมือนเป็นผู้ ลาพัก การศึ ก ษา อธิก ารบดีจะไม่อนุ มัติใ ห้ ก ลับ เข้าเป็ น
นักศึกษาตามวรรคก่อน หากพ้นกาหนดเวลาสองปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อจากทะเบียน
นักศึกษา
๑๘.๑๒ ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัตใิ ห้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดม ศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ ๑๙ การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
การวัดผลการประเมินผลการศึกษาและการให้สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๐ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๒๐.๑ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึ่งครัง้ เมื่อได้ทาการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ให้
ถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
๒๐.๒ นั ก ศึ ก ษาต้อ งมี ส่ว นร่ ว มในกิ จกรรมการเรีย นการสอน โดยต้ องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามแผนหรือกาหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผลในรายวิชานั้นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลาดับขั้น F หรือ
อักษร U
๒๐.๓ มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ร ะบบล าดั บ ขั้ น และค่ า ล าดั บ ขั้ น ในการวั ด และประเมิ น ผล
นอกจากรายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลาดับขั้น ซึ่งไม่มคี ่าลาดับขั้น
๒๐.๔ สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ให้กาหนด
ดังนี้
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สัญลักษณ์
A
=
B+ =
B
=
C+ =
C
=
D+ =
D
=
F
=
S
=
U
=
I
=
P
=
V
=
W
=

ความหมาย
ดีเยี่ยม (EXCELLENT)
ดีมาก (VERY GOOD)
ดี (GOOD)
ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD)
พอใช้ (FAIR)
อ่อน (POOR)
อ่อนมาก (VERY POOR)
ตก (FAILED)
เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY)
ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY)
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)
การเรียนการสอนยังไม่ส้ินสุด (IN PROGRESS)
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษา (VISITOR)
การถอนรายวิชา (WITHDRAWN)

๒๐.๕ ระบบลาดับขั้น กาหนดเป็นสัญลักษณ์ A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F ซึ่ง
แสดงผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีคา่ ลาดับขั้นดังนี้
ลาดับขั้น A มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๔
ลาดับขั้น B+ มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๓.๕
ลาดับขั้น B มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๓
ลาดับขั้น C+ มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๒.๕
ลาดับขั้น C มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๒
ลาดับขั้น D+ มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๑.๕
ลาดับขั้น D มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๑
ลาดับขั้น F มีคา่ ลาดับขั้นเป็น ๐
๒๐.๖ ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U
๒๐.๗ อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลใน
รายวิชานั้นให้สาเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้อักษร
I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัตจิ ากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
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นักศึกษาจะต้องดาเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์
ภายใน๓๐ วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชั้นเรียน หากพ้นกาหนด
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นลาดับขั้น F หรืออักษร U
๒๐.๘ อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่องอยู่
ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนีใ้ ห้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนีไ้ ม่เกินวันสุดท้ายของ
กาหนดการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา ภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกาหนดดังกล่าว
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นลาดับขั้น F หรืออักษร U
๒๐.๙ อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะ
ผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจใช้ดุลย
พินจิ ในการเปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้
๒๐.๑๐ อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
๒๐.๑๐.๑ นั ก ศึ ก ษาได้ ถ อนรายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย น ตามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ ต าม
ข้อ ๑๙
๒๐.๑๐.๒ การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตามข้อ ๑๘.๘
๒๐.๑๐.๓ การเรี ย นไม่ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขโดยดุ ล ยพิ นิ จ ของอาจารย์ ผู้ ส อนตาม
ข้อ ๒๐.๙
๒๐.๑๐.๔ นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
๒๐.๑๐.๕ นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน
๒๐.๑๐.๖ มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาถอนทุ ก รายวิ ช าที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นอั น
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือตาย ภายหลังระยะเวลาตามข้อ ๑๙
๒๐.๑๑ อักษร S, U, I, P, V และ W จะไม่ถูกนามาคานวณหาค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ย
๒๐.๑๒ การนับหน่วยกิตสะสม
๒๐.๑๒.๑ รายวิชาที่นักศึกษาได้ลาดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ อักษรS
เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม
๒๐.๑๒.๒ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง โดยมิได้สอบตก
ในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครัง้ เดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย
๒๐.๑๒.๓ ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นรายวิชาที่เทียบเท่ากัน
ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น
๒๐.๑๓ มหาวิทยาลัยจะคานวณค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และค่าลาดับขั้น
ของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
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๒๐.๑๔ ถ้านักศึกษาได้ลาดับขั้นในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาได้กาหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้าอีก จนได้ลาดับขั้นเป็นไปตาม
ความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น
๒๐.๑๕ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัตจิ ากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษาอื่น
เป็นการชั่วคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนในมหาวิทยาลัย
รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น จะต้องมี
จานวนหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่องของ
คุณภาพและมาตรฐาน หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของสาขาวิชาและคณะที่นักศึกษาสังกัด
ข้อ ๒๑ การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษาและค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ตาแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่ยังมีผลการเรียน
เป็น“I” ไม่นาหน่วยกิตมารวมหารเฉลี่ย การคานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นาเอาผลคูณของ
จานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวก
ของจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ
กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้า ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียน
ซ้ารายวิชานั้นเพื่อใช้เป็นตัวหารกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ากับรายวิชาที่สอบได้ต่ากว่า “C”
หรือเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนครั้งสุดท้ายเท่านั้น
หมวด ๔
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ ๒๒ การลา
๒๒.๑ การลาป่วย
นักศึกษาผูใ้ ดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์
ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่าน
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา พร้ อ มด้ ว ยใบรั บ รองแพทย์ จ ากสถานพยาบาลของทางราชการ หรื อ จาก
สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน
๒๒.๒ การลากิจ
นักศึกษาผูใ้ ดมีกิจจาเป็นไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ย่นื ใบลาผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผสู้ อน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากไม่สามารถยื่น
ใบลาล่วงหน้าได้ ให้ยืน่ วันแรกที่เข้าชั้นเรียน
๒๒.๓ การลาพักการศึกษา
๒๒.๓.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
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(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(๔) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(๕) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
๒๒.๓.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติหรือมากกว่า ให้ย่นื ใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัตแิ ล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
๒๒.๓.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติหรือมากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ
๒๒.๔ การลาออก
นักศึกษาผูป้ ระสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีแล้ว
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๒๓ การย้ายสาขาวิชา
๒๓.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
๒๓.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๒๓.๒.๑ นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชา
เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติทั้งนีไ้ ม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา
๒๓.๒.๒ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะนั้น
ซึ่งทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๓.๒.๓ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้ายไป
สังกัดพิจารณาอนุมัติ
๒๓.๒.๔ การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาและได้รับการเปลี่ยนรหัสประจาตัวใหม่แล้ว
๒๓.๓ เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมด จะนามา
คานวณหาค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ดว้ ย
ข้อ ๒๔ การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้
๒๔.๑ ตาย
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๒๔.๒ ลาออก
๒๔.๓ โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
๒๔.๔ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ ๒๕
๒๔.๕ ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ลาพัก
การศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
๒๔.๖ ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา
๒๔.๗ มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๖
๒๔.๘ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ ๒๕ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล
๒๕.๑ นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ใน
เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๕.๑.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ ๒ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
๒๕.๑.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ ๔,ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร ๔
ปีเมื่อสิน้ ภาคการศึกษาปกติที่ ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, ที่ ๑๔, ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา กรณีหลักสูตร ๕ ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ ๔ และที่ ๖ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณี
หลักสูตร (ต่อเนื่อง)
๒๕.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๕.๑.๔ ใช้เวลาศึกษาเกิน ๑๖ ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ปี
เกิน๒๐ ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร ๕ ปี และเกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
๒๕.๒ นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
อยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๕.๒.๑ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ ๓ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
๒๕.๒.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ ๖, ที่ ๙, ที่ ๑๒, ที่ ๑๕, ที่ ๑๘ และที่ ๒๑ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียน
หลักสูตร ๔ ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อปวงชนที่ ๖, และที่ ๙ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
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๒๕.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๕.๒.๔ ใช้เวลาศึกษาเกิน ๒๔ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร
๔ปี เกิน ๑๒ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเนื่อง)
๒๕.๓ การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณีที่
นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๒ หรือต่า
กว่า๑.๘๐ ในภาคการศึกษาที่ ๔ หรือที่ ๖ หรือภาคการศึกษาใดที่มผี ลให้นักศึกษาผูน้ ั้นพ้นจากสภาพ
การเป็นนักศึกษาเพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษา ที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาสทางการ
ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้โอกาสนักศึกษาผูน้ ั้นได้ทดลองเรียนรายวิชาใหม่
เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถทาคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยอาจให้
โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จานวนวิชาและจานวนหน่วยกิต
ที่จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัตจิ ากคณบดี
๒๕.๔ การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐
กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิต ครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้ถึง ๒.๐๐ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑๗ จึงจะถือว่านักศึกษาผูน้ ั้นมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนทุกข้อของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๒๕.๕ นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชา
ใด ให้นักศึกษาผูน้ ั้นได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามวินัย
นักศึกษา
หมวด ๕
การเสนอให้สาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๖ ระยะเวลาสาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ตอ้ งมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้
๒๖.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๙ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่
ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
๒๖.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ
สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๒ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน ๑๗ ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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๒๖.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษา
ปกติสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน ๘ ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ ๒๗ เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผูท้ ี่สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
๒๗.๑ มีความประพฤติดี
๒๗.๒ สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่
กาหนด ของสาขาวิชานั้น
๒๗.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และได้ค่าลาดับ
ขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ด้วย
๒๗.๔ มีระยะเวลาสาเร็จศึกษาตามข้อ ๒๖การเสนอสาเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาใน
ภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกาหนด กรณีที่นักศึกษาผูใ้ ดไม่ประสงค์จะขอสาเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัตคิ าขอเป็นกรณีพิเศษก็ได้ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ข้อ ๒๘ เกณฑ์การให้ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินยิ ม ผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้สาเร็จการศึ กษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และปริญญาตรีเกียรตินยิ มอันดับสอง พ.ศ. ๒๕๔๙
หมวด ๖
การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี
ข้อ ๒๙ การให้รางวัลแก่ผเู้ รียนดี ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาปกติที่เรียนดีต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี ตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
๒๙.๑ เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
๒๙.๑.๑ เหรียญทอง
(๑) สาหรับหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี
ตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าใน
รายวิชาใด และมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตัง้ แต่ ๓.๗๕ ขึน้ ไป
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(๒) สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร
โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษาไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าในรายวิชาใดทั้งในสถาบัน
เดิมและในมหาวิทยาลัย และมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตั้งแต่
๓.๗๕ ขึน้ ไป
๒๙.๑.๒ เหรียญเงิน
(๑) สาหรับหลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี
ตลอดหลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าใน
รายวิชาใดและมีคา่ ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ ๓.๕๐ ถึง ๓.๗๔
(๒) สาหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร
โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัตใิ ห้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้าในรายวิชาใดทั้งในสถาบัน
เดิมและในมหาวิทยาลัยและมีค่าลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตั้งแต่
๓.๕๐ ถึง ๓.๗๔
๒๙.๒ เหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี
๒๙.๒.๑ เหรียญทองแดง
(๑) สาหรับหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจาปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปีการศึกษา
นั้นไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลาดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น และต้องมีค่า
ลาดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ ๓.๕๐ ขึน้ ไป
(๒) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทาผิดวินัยนักศึกษา
(๓) ไม่เคยมีวชิ าใดได้ลาดับขั้นต่ากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับ
คะแนน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

– 197 –

พิมพ์สาเนา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมครั้งที่ ๕๖(๕/๒๕๕๓)
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘.๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการ
จัด การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“๑๘.๖ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน เรียน
รายวิชาไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็น ข้อ ๒๐.๑๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่า
ด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
“๒๐.๑๖ สาหรับหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกากับ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้เป็นไป ตาม
เงื่อนไขของสภาวิชาชีพนัน้ ”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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พิมพ์สาเนา
คาสั่งคณะวิทยาการจัดการ
ที่ ๐๒๕/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) คณะวิทยาการจัดการ
....................................................................
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มีนโยบายให้ทุกคณะดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีเป้าหมายให้หลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พิบูล สงครามฉบับ ปรับ ปรุงเสร็จเรีย บร้อยและสามารถประกาศใช้ ไ ด้ตั้ งแต่ ปี
การศึก ษา ๒๕๕๕ เพื่อให้ด าเนินการปรับ ปรุงละเอียดของหลัก สูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจานวน ๔
หลั ก สู ตรเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยและมีป ระสิท ธิภาพ คณะวิท ยาการจัดการจึงขอแต่งตั้งบุคคล
ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๑.๑ อาจารย์วุฒชิ ัย
สหัสเตโช
ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริว้ ธงชัย
กรรมการ
๑.๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์
กรรมการ
๑.๔ อาจารย์นฤมล
พิษณุวรานนท์ กรรมการ
๑.๕ อาจารย์จงกล
เพชรสุข
กรรมการ
๑.๖ อาจารย์ ดร.ธวิช
สุดสาคร
กรรมการ
๑.๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ทองฟู ศิริวงษ์
กรรมการ
๑.๘ อาจารย์อรวรรณ
ไพโรจนวุฒิพงศ์ กรรมการและเลขานุการ
๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ พงษ์เดช
ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พัชรา
วงศ์แสงเทียน กรรมการ
๒.๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต อู่อน้
กรรมการ
๒.๔ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจาภา แพ่งเกษร
กรรมการ
๒.๕ อาจารย์ปิยธิดา
เปี่ยมงาม
กรรมการและเลขานุการ
๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
๓.๑ อาจารย์ณภัทร
วุฒธะพันธ์
ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน
๓.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จีรภัทร
ใจอารีย์
กรรมการ
๓.๓ อาจารย์อรนุช
สืบบุญ
กรรมการ
๓.๔ อาจารย์ ดร. จีรพงษ์
มะปะวงศ์
กรรมการ
๓.๕ อาจารย์ ดร. ประเสริฐ
สิทธิจิรพัฒน์
กรรมการ
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๓.๖ ศาสตราจารย์ ดร.บุญคง
หันจางสิทธิ์
กรรมการ
๓.๗ อาจารย์บุญลดา
คุณาเวชกิจ
กรรมการและเลขานุการ
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๔.๑ อาจารย์พิณรัตน์
นุชโพธิ์
ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน
๔.๒ อาจารย์กมลทิพย์
เดชะปรากรม กรรมการ
๔.๓ อาจารย์พัชญ์ธนัน
ศิริกิจเสถียร
กรรมการ
๔.๔ อาจารย์ ดร. ไกรศักดิ์
เกษร
กรรมการ
๔.๕ อาจารย์ ดร. จันทร์จริ า
พยัคฆ์เพศ
กรรมการ
๔.๖ อาจารย์อรรธพร
เลิศอร่ามแสง กรรมการและเลขานุการ
จึงให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อเกิดผลดีต่อ
การ ปรับ ปรุงหลั ก สูตร ตลอดจนสอดคล้องหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึก ษา
แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์สุวารีย์ วงศ์วัฒนา)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
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พิมพ์สาเนา
คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ ๗๐๐ / ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
………………………………….

ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พิ บู ล สงครามได้ ก าหนดจั ด โครงการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ด้วยเป้าหมายที่จะให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการปรับปรุงแล้วเสร็จ
และประกาศใช้ได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เพื่อให้การดาเนิน การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประกอบด้วย
๑)

อาจารย์พิณรัตน์

นุชโพธิ์

ประธานคณะกรรมการดาเนินงาน

๒)

ผศ.ดร.อรสา

เตติวัฒน์

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก)

๓)

ผศ.ดร.จรัสศรี

รุ่งรัตนาอุบล

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก)

๔)

อาจารย์กมลทิพย์

เดชะปรากรม

กรรมการ

๕)

อาจารย์พัชญ์ธนัน

ศิริกิจเสถียร

กรรมการ

๖)

อาจารย์ขวัญชัย

วัชรสุนทรกิจ

กรรมการ

๗) อาจารย์อรรธพร

เลิศอร่ามแสง

กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนีต้ งั้ แต่วันที่

กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

๒

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ

พรหมเสน)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ-สกุล

(ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน – เดือน – ปีเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:
:

E-mail

:

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา

นางสาวพิณรัตน์
นุชโพธิ์
Miss Pinnarat
Nuchpho
อาจารย์
14 เมษายน 2525
3-6499-00119-05-2
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103
โทรสาร 055-267103
pinnacomsc@gmail.com

จากสถาบัน

ปีท่จี บการศึกษา

ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สารสนเทศ)

2550

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
ป. บัณฑิต ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547
2547
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ชื่อ-สกุล

(ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน – เดือน – ปีเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:
:

E-mail

:

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ
สารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

นางสาวพัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร
Miss Phatthanan Sirikitsathian
อาจารย์
21 กันยายน 2524
3-3497-00124-95-1
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103
โทรสาร 055-267103
sirikitsathian@yahoo.com

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีท่จี บการศึกษา
2554

สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

2547
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ชื่อ-สกุล

(ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน – เดือน – ปีเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:
:

E-mail

:

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

นายอรรธพร
เลิศอร่ามแสง
Mr. Uttaporn
Lertaramsaeng
อาจารย์
2 เมษายน 2528
1-6599-00072-45-9
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103
โทรสาร 055-267103
nlovecom@hotmail.com

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีท่จี บการศึกษา
2554
2550
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. ชื่อ-สกุล

(ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน – เดือน – ปีเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:
:

E-mail

:

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

นายขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ
Mr.Kwanchai Watchrasuntornkit
อาจารย์
19 พฤศจิกายน 2522
3-5005-00049-75-1
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103
โทรสาร 055-267103
KwanchaiW@hotmail.com

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.บ. (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีท่จี บการศึกษา
2555
2548

– 206 –
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
5. ชื่อ-สกุล

(ไทย)
(อังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
วัน – เดือน – ปีเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ท่ตี ิดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:
:

E-mail

:

ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา

นางสาวกมลทิพย์
เดชะปรากรม
Miss Kamolthip
Dechaprakrom
อาจารย์
11 กรกฎาคม 2513
3-6499-00032-15-1
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267103
โทรสาร 055-267103
KASIKAMOL@hotmail.com

จากสถาบัน

ปีท่จี บการศึกษา

บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2542

บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2536

เอกสารทางวิชาการ
1. หนังสือวิชาองค์การและการจัดการ
2. หนังสือวิชาความรูเ้ บือ้ งต้นการประกอบธุรกิจ
3. หนังสือวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
4. หนังสือวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลาดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
1 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์และ
-บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร
-ประวัติของคอมพิวเตอร์และสื่อสาร
-ระบบดิจทิ ัล
-องค์ประกอบคอมพิวเตอร์
-ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ
-แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
-ข้อมูลและการบริหารข้อมูล
-เครือข่ายและการสื่อสาร
-อินเตอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ
-ระบบประมวลผล
-ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ
-จริยธรรมและสังคมไซเบอร์
2. การเขียนโปรแกรม
- หลักสาคัญเกี่ยวกับโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทางานบนระบบ
ต่างๆ
- การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์
3. โครงสร้างข้อมูลและ
- โครงสร้างข้อมูล
อัลกอริทึม
- การเรียงลาดับข้อมูล
- การค้นหาข้อมูล
- การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาในธุรกิจ

รายวิชาในหลักสูตร
วจ.บธ. 133 วจ.บธ.217
วจ.บธ. 234 วจ.บธ.323
วจ.บธ. 333 วจ.บธ.336
วจ.บธ. 337 วจ.บธ.361
วจ.บธ. 362 วจ.บธ.364
วท.ทส. 333 วท.ทส.432
วท.ทส. 443 วท.ทส.444
วท.คพ. 321

วจ.บธ. 134
วท.คพ.231

วจ.บธ. 362
วท.คพ. 231
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ลาดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
4. การเขียนโปรแกรมระบบเว็บ - การหามาตรฐานของเว็บ
- การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
- การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก
- สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น
- การสร้างโปรแกรมฝัง่ ลูกข่าย
- การสร้างโปรแกรมฝัง่ แม่ข่าย
- กลไกคุกกี้และสร้างเว็บที่เก็บสถานะ
- ระบบประมวลผลกับฐานข้อมูล
- ข้อคานึงถึงด้านความมั่นคงของ
ระบบงาน
5. ระบบฐานข้อมูล
- หลักสาคัญของระบบฐานข้อมูล
- สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล
- คุณสมบัติของฐานข้อมูล
- ระบบจัดการฐานข้อมูล
- ภาษาเอสคิวแอล
- การออกแบบฐานข้อมูล
- ความมั่นคงของฐานข้อมูล
- การดูแลระบบฐานข้อมูล
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการ
- พืน้ ฐานของระบบสารสนเทศและ
จัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน
- องค์กรและการจัดการ
- บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร
- กลยุทธ์ในการนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
- การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

รายวิชาในหลักสูตร
วจ.บธ. 363
วจ.บธ. 364

วจ.บธ. 133
วจ.บธ. 361
วจ.บธ. 362
วจ.บธ. 431
วท.ทส. 432

วจ.บธ. 133
วจ.บธ. 217
วจ.บธ. 336
วจ.บธ. 338
วจ.บธ. 361
วจ.บธ. 362
วจ.บธ. 363
วท.ทส. 444
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7. การวิเคราะห์และออกแบบ - องค์ประกอบของระบบ
ระบบ
- ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ
- กระบวนการพัฒนาระบบ
- การวิเคราะห์ความต้องการ
- แผนภาพแสดงแบบจาลอง
- เอกสารความต้องการ
- การออกแบบระบบ
- การสร้างซอฟท์แวร์ต้นแบบ
- เอกสารทางเทคนิคของการออกแบบ
- การนาเสนอผลการวิเคราะห์และ
ออกแบบ
- แนวคิดและองค์ประกอบของระบบ
เครือข่าย
8. เครือข่ายคอมพิวเตอร์
- มาตรฐานจาลองโอเอสไอ
- โทโพโลยีอุปกรณ์เครือข่าย
- โพรโทคอลและสื่อสัญญาณ
- ระบบเครือข่ายระดับและประเภทต่างๆ
- การจัดการเครือข่าย
- ภัยคุกคามและการจัดการความมั่นคง
ของเครือข่าย
9. ความมั่นคงของระบบ
- ประเภทของภัยคุกคามและการป้องกัน
สารสนเทศ
- นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคง
ของระบบ
- การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์
- การจัดการและการบริการด้านความ
มั่นคง

รายวิชาในหลักสูตร
วจ.บธ. 133
วจ.บธ. 217
วจ.บธ. 336
วจ.บธ. 362
วจ.บธ. 364
วจ.บธ.431
วท.ทส. 444
วท.คพ. 342

วจ.บธ. 133
วจ.บธ. 336
วจ.บธ. 361
วจ.บธ. 362

วจ.บธ. 363
วจ.บธ. 431
วท.ทส. 331
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10. โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อ
- ใช้ความรูร้ วบยอดจากที่ได้เรียนมา
ธุรกิจ
การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อศึกษา
ความต้องการ วิเคราะห์ออกแบบและ
จัดสร้างระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจ
นาเสนอและจัดทาเอกสารทางเทคนิค
โดยใช้กรณีตัวอย่าง
11. ทักษะการใช้ซอฟท์แวร์
- เพื่อให้ผู้ศึกษามีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์สาเร็จรูปทั่วไป เป็นเครื่องมือ
ในงานธุรกิจแต่ละด้านไว้อย่างเหมาะสม
โดยแทรกการสาธิตการใช้ซอฟท์แวร์ อยู่
ในภาคบรรยายและ/หรือดาเนินการ
ปฏิบัติในภาคปฏิบัติของวิชาต่างๆ
โดยเฉพาะในวิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายวิชาในหลักสูตร
วจ.บธ. 412
วจ.บธ. 425
วจ.บธ. 432
วจ.บธ. 493
วจ.บธ. 496
วท.ทส. 333
วจ.บธ. 133
วจ.บธ. 234
วจ.บธ. 333
วจ.บธ. 337
วจ.บธ. 338
วจ.บธ. 364
วจ.บธ. 431
วท.ทส. 381
วท.ทส. 432
วท.ทส. 443
วท.ทส. 444

