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คำนำ 
 

 หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ พุทธศักราช 2561 โดยหลักสูตรฉบับนี้จะใหความสำคัญ

กับความตองการของผูใชผูสำเร็จ ควบคูกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการบูรณาการเทคโนโลยีในการ

เรียนรูโดยไดปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

(พุทธศักราช 2560-2564) และแนวนโยบายไทยแลนด 4.0 เนนจุดเดนดานกระบวนการทางความคิดของสมอง

สวนหนา ภาษา วิทยาศาสตร และการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู เพ่ือมุงเนนใหนักศึกษารูจริงในสิ่งท่ีทำเชื่อมโยง

กิจกรรมในหองเรียนสูการปฏิบัติ คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาหลักสูตรฉบับนี้ที่จัดทำข้ึนจะชวยเสริมสราง

คุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับสังคมและประเทศชาติ ตอไป 
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สารบัญ 

เรื่อง หนา 

คำนำ  

สารบัญ  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 1 

 1. ชื่อหลักสูตร 1 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3. วิชาเอก 1 

 4. จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5 รูปแบบของหลักสูตร 2 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 3 

 9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 

 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3 

 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
4 

 12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับ

พันธกิจของสถาบัน 
4 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 

 1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 6 

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 7 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 7 

 2. การดำเนินการหลักสูตร 7 

 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 8 

 4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) 31 
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เรื่อง หนา 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 33 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 33 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 33 

 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู

รายวิชา (Curriculum Mapping) 
37 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 42 

 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 42 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  42 

 3. เกณฑการสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 43 

หมวดท่ี 6 การพฒันาผูสอน 44 

 1. การเตรียมการสำหรับผูสอนใหม 44 

 2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกผูสอน 44 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 45 

 1. การกำกับมาตรฐาน 45 

 2. บัณฑิต 45 

 3. นักศึกษา 46 

 4. ผูสอน 46 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน 46 

 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 47 

 7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 47 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 49 

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 49 

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 49 

 3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 49 

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 49 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561 

 

ชื่อสถาบันอดุมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนตราด 

สาขาวิชา   คอมพิวเตอรธุรกิจ 

     

     หมวดท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:           หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ชื่อภาษาอังกฤษ:  Associate Degree Program in Business Computer 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย):    อนุปริญญา (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ชื่อยอ (ไทย):   อ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):         Associate Degree (Business Computer) 

ชื่อยอ (อังกฤษ):          A.(Business Computer) 

 

3. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียน 

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

 

4. รูปแบบของหลักสูตร 

4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. 2552 

4.2 ภาษาที่ใช 

ภาษาไทย 

  4.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยไดเปน

อยางด ีและใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ดังตอไปนี้  

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548  

2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวาปริญญาของ      

วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560  
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3. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับต่ำกวาปริญญา  

พ.ศ.2561  

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร  

หรือไมมีสัญชาติไทย พ.ศ.2561 

    5. ระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาผูขาดแคลนทุนทรัพยอยาง 

แทจริง พ.ศ.2558 

      6. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช 2560 

 4.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่นหรือหนวยงานอื่น 

  ไมม ี

 4.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

  ใหอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ พ.ศ. 2554  

5.2 เปดสอนภาคการศกึษาที่ 1 ปการศึกษา 2561  

5.3. สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งท่ี 10/2561  

     เม่ือวันที ่21 กันยายน 2561 

5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 11/2561 

     เม่ือวันที ่13 พฤศจิกายน 2561 

 

6. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  มีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548  

ในป พ.ศ. 2562 

 

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพเปน

ผูปฏิบัติงานไดในหนวยงานของรัฐบาล และหนวยงานเอกชน ในตำแหนงงาน เจาหนาที่คอมพิวเตอร เจาหนาที่

บันทึกขอมูล เจาหนาที่ดูแลเว็บไซต เจาหนาที่ธุรการ เปนตน รวมทั้งเปนพนักงานหรือผูประกอบการเก่ียวกับธุรกิจ

คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต 
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8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจำตัว

ประชาชน 
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ

สูงสุด 
สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จาก ป 

1 1802 00014 xx x  นายนราวุฒ ิพัฒโนทัย วท.ม. วิศวกรรมซอฟทแวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุรี 

2555 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 

3 2297 00031 xx x นางสาวสมฤทัย อามันพงษ ศศ.ม. สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2563 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 2547 

3 2301 00244 xx x  นางสาวหยาดรุง สุทธิวารี    บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2547 

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 สถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนตราด ไดแก วิทยาลัยชุมชนตราด ตำบลเนินทราย                 

อำเภอเมือง จังหวัดตราด 

 

10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

1.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ประเทศไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่นอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มุงพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและ

อินเทอรเน็ตสงผลกระทบดานเศรษฐกิจของการดำเนินชีวิต การบริหารประเทศจึงใหความสำคัญกับการ

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิ ทัล ที่ เรียกวา นโยบาย "ไทยแลนด 4.0" 

มีจุดมุงหมายใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันระดับโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ

เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนากำลังคนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งจำเปน   

สอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานที่ตองการบุคลากรที่มีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร รวมถึงสามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใชงานในดานตางๆ ขององคกรไดเปนอยางด ี

 10.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุงพัฒนา

ศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ        

โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะวัยรุนตองมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่ เปนพหุวัฒนธรรม ขณะท่ีความกาวหนาในเทคโนโลยีสารสนเทศและ        

การสื่อสารสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมเฉกเชนเดียวกับระบบเศรษฐกิจ ผูคน      

ในสังคมมีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป การดำเนินชีวิตประจำวันไดรับอิทธิพลจากความทันสมัยของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเขามามีสวนรวมในการดำเนินชีวิตประจำวันจนอาจกลาวไดวาเปนสิ่งจำเปน   

ในชีวิตไปแลว สงผลใหเกิดความสะดวกแกผูคนที่อยูหางไกลสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารไดอยางสะดวก
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รวดเร็ว สามารถคนหาขอมูลและเขาถึงแหลงความรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสงเสริมการเรียนรูไดตลอดชีวิต   เพ่ือ

เสริมสรางประโยชนใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

 

11. ผลกระทบจาก ขอ 10.1 และ 10.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  

 11.1 การพัฒนาหลักสูตร  

  จากผลกระทบสถานการณดานสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

สงผลใหหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตองดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหเปนไปความ

ตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคคลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต

บริบทของวิทยาลัยชุมชน ที่มุงพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู  ทักษะทางปญญา 

ความสามารถดานสื่อสาร การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต ที่มุงเนนใหสามารถนำความรูไป

ประยุกตใชงานไดจริงในชีวิตประจำวัน และการพัฒนางานของตนเองใหมีศักยภาพ กาวทันและปรับตัวตอ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 11.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัย 

  จากผลกระทบสถานการณภายนอกมีความเกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนตราด ที่

จะตองมุงสูความเปนเลิศทางดานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญา เพ่ือเตรียมความพรอมของ

นักศึกษาสำหรับการศึกษาตอในระดับปริญญา และการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและ

ชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งและยั่งยืน กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ

ระบบเศรษฐกิจ มุงเนนการประยุกตใชศาสตรทางดานคอมพิวเตอรและบริหารธุรกิจ สนับสนุนการใชทรัพยากร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมใหแกชุมชนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาและสราง

ความเจริญกาวหนาใหแกชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไปในอนาคต 

 

12. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

12.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

วิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมวิชา

วิทยาศาสตร  คณติศาสตรและเทคโนโลย ี  

12.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

        -ไมม-ี 
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12.3 การบริหารจัดการ   

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารย ผูแทนจากสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ       

ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอนุปริญญา 
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หมวดท่ี 2 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 สรางสรรคเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร            

 เปนหลักสูตรท่ีตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน 

  1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี ้

 1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชีพ

คอมพิวเตอร 

 2) มีความรู ความเขาใจทางคอมพิวเตอรเพื่อใชในทางธุรกิจ  

 3) มีทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจ 

 4) สามารถสื่อสารและสรางเครอืขายเพ่ือดำเนินงานทางธุรกิจ 

   5) สามารถคิดวิเคราะหและนำเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

  

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริ ญ ญ า 

สาขาวิชาคอมพิ ว เตอรธุรกิ จให มี

มาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

อนุปริญญา พ.ศ.2548 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก 

มคอ.1 

- นำผลที่ไดจาก มคอ.7 มาดำเนิน 

การปรับปรุงหลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความตองการและการเปลี่ยนแปลง

ของสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลย ีและ

ระบบเศรษฐกิจ  

 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงตามความ 

ต อ งก ารขอ งผู ป ระกอบ การด าน

คอมพิวเตอรธุรกิจ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมินความ 

พึงพอใจในการใชผูสำเร็จการศึกษา 

ของผูประกอบการ 

- ความพึงพอใจของผูประกอบการ 

ในดานความรู ทักษะ ความสามารถ 

ในการทำงานของผูสำเร็จการศึกษา  
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หมวดท่ี 3 

ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 

ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 - ไมมี – 

 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

 - ไมมี – 

 

2. การดำเนินการของหลักสูตร 

 2.1 ระยะเวลาของการดำเนินการเรียนการสอน 

 2.1.1 ภาคการศกึษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนกุมภาพันธ 

 2.1.2 ภาคการศกึษาที่ 2 เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม 

 2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได

ไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกติ 

 2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา และ

คุณสมบัติอ่ืนๆใหเปนไปตามขอบังคบัวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

- พื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีต่ำกวา

มาตรฐานและแตกตางกันมาก   

- มีการวางเวนจากการศึกษาในระบบมาเปนระยะเวลานาน 

2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา ขอ 2.3  

 จัดสอบวัดความรูพื้นฐานใน 5 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร รายวิชาคณติศาสตร รายวิชา

ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาคอมพิวเตอร หากสอบไมผานเกณฑตามที่วิทยาลัยกำหนด จะตอง

เขาเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะรายวิชาที่ไมผาน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 2 0 30 30 30 30 

ชั้นปท่ี 3 0 0 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 

คาดวาจะจบการศึกษา 0 0 30 30 30 

          2.6 งบประมาณตามแผน   

งบประมาณ 
ภาคการศึกษา 

1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 1/2564 2/2564 

คาตอบแทนผูสอน  80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

คาวัสดุ (30 คน x 400 บาท)  12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

คาสาธารณูปโภค  

(30 คน x 150 บาท) 

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

คาบำรงุสถานที่และอุปกรณ 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 

คาตอบแทนผูประสานงานและ

นักการดูแลสถานที ่

14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

รวม 115,400 115,400 115,400 115,400 115,400 115,400 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 3,846 3,846 3,846 3,846 3,846 3,846 

 2.7 ระบบการศึกษา 

 การศกึษาแบบเรียนในชั้นเรียน  

  2.8 การเทียบโอนหนวยกิต 

      เปนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา  

พ.ศ. 2560  

        

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จำนวนหนวยกิต 

 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90  หนวยกิต  

 3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร 
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 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กำหนดไวในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี ้

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 57 หนวยกิต 

 2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จำนวน  21 หนวยกิต 

 2.2 วิชาชีพ    จำนวน  36 หนวยกิต 

                   2.2.1 วิชาบังคบั   จำนวน  24 หนวยกิต 

                   2.2.2 วิชาเลือก   จำนวน    9 หนวยกิต 

                   2.2.3 วิชาการฝกงาน  จำนวน    3 หนวยกิต 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

 3.1.3 รายวิชา 

  3.1.3.1 การกำหนดรหัสวิชา 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

      การกำหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน

กำหนด ดังนี ้

ศท XX XX 

                                                                 ลำดบัที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                                                                 รหัสกลุมวิชา 

         01 กลุมวิชาภาษา 

         02 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

         03 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

 

                                                                 อักษรยอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

 

   หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑกำหนดรหัสวิชา ดังนี ้

       คธ XX XX 

                                                                 ลำดบัที่ของรายวิชาในสาขาวิชา 

                                                                 ลำดบัที่ของสาขาวิชา 

                                                                 ชื่อสาขาวิชา 
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 3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

   กลุมวิชาภาษา                                  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา  3 (2-2-5) 

GE 0101  Thai for Intellectual Development 

ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3 (2-2-5) 

GE 0102  English for Communication 1 

ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3 (2-2-5)  

GE 0103  English for Communication 2 

  ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 

GE 0104  Development of Speaking and Writing Skills 

  ศท 0105  ปญญาจากวรรณกรรม   3 (2-2-5) 

GE 0105  Wisdom through Literature 

ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  3 (2-2-5) 

 GE 0106  English through Recreation 

ศท 0107  ภาษาประเทศเพ่ือนบาน    3 (2-2-5) 

GE 0107  Neighboring Countries Language      

    กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หนวยกิต (ท-ป-ศ) 

ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 

GE 0201  Province Studies 

ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใชชีวิต  3 (2-2-5) 

 GE 0202  Arts and Skills for Self Development 

ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  3 (2-2-5) 

GE 0203  Civic Education 

  ศท 0204  พลังของแผนดิน    3 (2-2-5) 

  GE 0204  Vitality of the Land  

   กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หนวยกิต (ท-ป-ศ) 

ศท 0301  การเขาใจดิจิทัล    3(2-2-5) 

GE 0301  Digital Literacy 
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ศท 0302  การคิดสรางสรรคและการแกปญหา 3 (2-2-5) 

GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 

ศท 0303  วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 

GE 0303  Science and Environment for Life 

  ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  3 (2-2-5) 

  GE 0304  Computer Program 

  ศท 0305  คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน  3 (2-2-5) 

  GE 0305  Mathematics in Daily Life 

 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชาบังคับ     จำนวน 24 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษา     จำนวน 9 หนวยกิต 

 รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

  ศท 0101  ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา  3 (2-2-5) 

  GE 0101  Thai for Intellectual Development 

  ศท 0102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3 (2-2-5) 

  GE 0102  English for Communication 1 

 ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3 (2-2-5) 

 GE 0103  English for Communication 2 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จำนวน 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หนวยกิต (ท-ป-ศ) 

  ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 

  GE 0201  Province Studies 

 ศท 0202  ศิลปะและทักษะการใชชีวิต  3 (2-2-5)  

GE 0202  Arts and Skills for Self Development 

  ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  3 (2-2-5) 

GE 0203  Civic Education 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  จำนวน  6 หนวยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    หนวยกิต (ท-ป-ศ) 

ศท 0301  การเขาใจดิจิทัล    3 (2-2-5) 

GE 0301  Digital Literacy 

ศท 0302  การคิดสรางสรรคและการแกปญหา 3 (2-2-5) 

GE 0302  Creative Thinking and Problem Solving 
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วิชาเลือก       6   หนวยกิต 

 ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตรคณิตศาสตร

และเทคโนโลยี  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา 57 หนวยกิต 

   (1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จำนวน  21 หนวยกิต 

   รหัสวิชา ชื่อรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 

    คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร     3(3-0-6) 

   BC 0401 Principles of Economics 

    คธ 0402 หลักการจัดการ     3(3-0-6) 

    BC 0402 Principles of Management  

    คธ 0403 หลักการตลาด     3(3-0-6) 

    BC 0403 Principles of Marketing 

    คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ     3(3-0-6)  

    BC 0404 Business Laws  

    คธ 0405 หลักการบัญชี     3(2-2-5)  

    BC 0405 Principles of Accounting 

    คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเทอรเน็ต    3(2-2-5)  

    BC 0406 Operating System and Internet 

    คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟตแวร 3(2-2-5)  

    BC 0407 Computer Assembling and Software Installation 

    (2) วิชาชีพ              จำนวน      36  หนวยกิต 

                  (2.1) วิชาบังคับ                        ไมนอยกวา      24  หนวยกิต 

    รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา                น(ท-ป-ศ) 

   คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน     3(2-2-5)  

   BC 0408 Introduction to Computer Programming 

   คธ 0409 ระบบฐานขอมูล      3(2-2-5) 

   BC 0409 Database Systems    

   คธ 0410 การวิเคราะหและออกแบบระบบ     3(2-2-5) 

   BC 0410 Systems Analysis and Design 

   คธ 0411 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย     3(2-2-5) 

 BC 0411 Data Communication and Network System 

   คธ 0412 การออกแบบกราฟก      3(2-2-5)  

 BC 0412 Graphic Design 
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 คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ     3(2-2-5)  

 BC 0413 Web Design and Development 

  คธ 0414 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส     3(2-2-5)  

   BC 0414 Electronic Commerce 

   คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอรเพ่ือธุรกิจ     3(0-6-3) 

   BC 0415 Project in Business Computer 

          (2.2) วิชาเลือก                                  จำนวน            9  หนวยกิต 

   จัดใหเลือกเปนกลุมวิชาตอไปนี้เพ่ือสงเสริมทักษะเฉพาะทาง หรือ   เลือกขามกลุมได  

   รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 

   กลุม 1 การพัฒนาเว็บไซต  

   คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ    3(2-2-5)  

   BC 0416 Web Programming 

   คธ 0417 การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTMLและ CSS           3(2-2-5) 

   BC 0417 Hypertext Markup Language and Cascading Style Sheet 

   คธ 0418 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต     3(2-2-5)  

 BC 0418 Content Management System 

   กลุม 2 คอมพิวเตอรกราฟก  

   คธ 0419 การออกแบบกราฟกขั้นสูง    3(2-2-5)  

 BC 0419 Advance Graphic Design 

   คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย    3(2-2-5) 

   BC 0420 Multimedia Technology 

   คธ 0421 การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว    3(2-2-5) 

   BC 0421 Animation Design    

  กลุม 3 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 คธ 0422 การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  

  BC 0422 Computer Network management 

 คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย 3(2-2-5)  

 BC 0423 Network Operating Systems for Server 

 คธ 0424 ความมั่นคงดานเครือขาย 3(2-2-5) 

 BC 0424 Network Security 

   (2.3) วิชาการฝกงาน            จำนวน               3  หนวยกิต 
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    รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   (ชั่วโมง) 

    คธ 0425 การฝกประสบการณ   3(320) 

    BC 0425 Field Experience in Business Computer 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

   เลือกเรียนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจาก

หลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมซ้ำซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิชาที่

หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได โดยมีจำนวนหนวยกิต 

ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

หมวดวิชา 

จำนวนหนวยกิต 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 15 15 - - - - 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 หนวยกิต        

   2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 21 หนวยกิต - - 6 3 9 3 21 

   2.2 วิชาชีพ 36 หนวยกิต        

     2.2.1 วิชาบังคับ 24 หนวยกิต  - - 9 6 6 3 24 

     2.2.2 วิชาเลือก 9 หนวยกิต - - - 6 - 3 9 

     2.2.3 วิชาการฝกงาน 3 หนวยกิต - - - - - 3 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต - - - - - 3 3 
 

 3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา  3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1   3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0201 จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม   3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0302 การคดิสรางสรรคและการแกปญหา  3 (2-2-5) 

 รวม 15 (10-10-25) 
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ปท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2   3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบาน   3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต   3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0301 การเขาใจดิจิตัล   3 (2-2-5) 

ศึกษาทั่วไป ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป   3 (2-2-5) 

 รวม 15 (10-10-25) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0402 หลักการจัดการ     3 (3-0-6) 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเทอรเน็ต 3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – บังคับ คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – บังคับ คธ 0409 ระบบฐานขอมูล 3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – บังคับ คธ 0412 การออกแบบกราฟก 3 (2-2-5) 

 รวม 15 (11-8-26) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร 3 (3-0-6) 

วิชาชีพ – บังคับ คธ 0411 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – บังคับ คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ  3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – เลือก คธ xxxx  xxx 3 (x-x-x) 

วิชาชีพ – เลือก คธ xxxx xxx 3 (x-x-x) 

 รวม 15 (x-x-x) 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0403   หลักการตลาด  3 (3-0-6) 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0404   กฎหมายธุรกิจ          3 (3-0-6) 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0407   การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟตแวร   3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – บังคับ คธ 0410 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  3 (2-2-5) 

วิชาชีพ – บังคับ คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอรเพ่ือธุรกิจ   3 (0-6-3) 

 รวม 15 (10-10-25) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0405   หลักการบัญช ี         3(2-2-5) 

วิชาชีพ – บังคับ คธ 0414 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(2-2-5) 

วิชาชีพ – เลือก คธ xxxx   xxx 3 (x-x-x) 

วิชาเลือกเสร ี คธ xxxx   xxx 3 (x-x-x) 

วิชาการฝกงาน คธ 0425 การฝกประสบการณ                           3(320 ชั่วโมง) 

 รวม 15 (x-x-x) 

 

31.6 คำอธิบายรายวิชา  

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุมวิชาภาษา 

 

  ศท 0101    ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา    3 (2-2-5)

  GE 0101       Thai for Intellectual Development 

การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะ

การสื่อสาร การจับใจความสำคัญในการอานและการฟง การมีวิจารณญาน วิเคราะห ตีความและประเมินคา การ

ฟงเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา   การใชภาษาไทยในการแสวงหาความรู และสรางสรรค 

 

 ศท 0102   ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1   3 (2-2-5)

  GE 0102   English for Communication 1 

 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคำศัพท สำนวน โครงสรางพ้ืนฐาน และวัฒนธรรม

ของเจาของภาษา เพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
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  ศท 0103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3 (2-2-5) 

 GE 0103   English for Communication 2 

 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคำศัพท สำนวน โครงสรางระดับกลาง และ

วัฒนธรรมของเจาของภาษา เพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน 

หมายเหต ุ: ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มากอน 

 

 ศท 0104   การพัฒนาทักษะการพดูและการเขียน  3 (2-2-5) 

 GE 0104      Development of Speaking and Writing  Skills 
 

 ความสำคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยางเปนทางการ การเลาเรื่องเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ การ

นำเสนอความคิดเห็นอยางเปนระบบ การนำเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาคนควา

และการทำงาน และการเขียนสรุปความ ฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

  

 ศท 0105   ปญญาจากวรรณกรรม     3 (2-2-5) 

 GE 0105   Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณคา และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอาน การคิดวิเคราะห ประเมินคา      โลก

ทัศน คานิยม ความเชื่อ เพ่ือเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 

 ศท 0106   ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ    3 (2-2-5) 

 GE 0106   English through Recreation 

ฝกทักษะการฟงและการพูด โดยใชกิจกรรรมนันทนาการเปนสื่อชวยในการถายทอดความหมาย การ

นำคำศัพท สำนวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายไดถูกตอง 

 

 ศท 0107   ภาษาประเทศเพื่อนบาน     3 (2-2-5)

  GE 0107   Neighboring Countries Languages 

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน คำศัพทและสำนวนที่ใชสื่อสารในชีวิตประจำวัน ความเขาใจ ใน

วัฒนธรรมของเจาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน 

ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) 

หรือภาษาพมา (Burmese)) 
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กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ศท 0201   จังหวัดศึกษา     3 (2-2-5)

  GE 0201    Province Studies   

 บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเปนชุมชนและความเขมแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 

เครื่องมือสำหรับปฏิบัติการเรียนรูชุมชนในภาคสนาม ปญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีสวนรวม ใน

การพัฒนาชุมชน 

 

 ศท 0202   ศิลปะและทักษะการใชชีวิต   3 (2-2-5) 

 GE 0202     Arts and Skills for Self Development 

 การวางจุดมุงหมายและการจัดการชีวิต ปญญาทางอารมณ หลักธรรมท่ีใชในการดำเนินชีวิต  ภาวะ

ผูนำ การรูจักใชเงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคาแหงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูบุคคล      ในชุมชน

ที่เปนแบบอยางการดำเนินชีวิต และดำรงชีวิตอยางมีความสุข 

 

ศท 0203   พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  3 (2-2-5)

 GE 0203   Civic Education 

  ความเปนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม คุณคา

และเอกลักษณที่ดีงามอยางไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ การมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย 

วิเคราะหปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

การจัดทำโครงการในบทบาทหนาที่ของพลเมือง 

 

 ศท 0204   พลังของแผนดิน     3 (2-2-5) 

 GE 0204   Vitality of the Land 

ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)  

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทำโครงงาน 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี บังคับ  ๖ หนวยกิต 

ศท 0301   การเขาใจดิจิทัล     3 (2-2-5)

  GE 0301   Digital Literacy 

  ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน สังคม

ออนไลน การเรียนรูและการสืบคนจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะหและรูเทาทันสื่อ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล 

ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เก่ียวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ศท 0302   การคิดสรางสรรคและการแกปญหา   3 (2-2-5) 

GE 0302     Creative Thinking and Problem Solving  

การคิดสรางสรรค เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสรางสรรค การฝกคิดสรางสรรค วิธีการ

แกปญหา กระบวนการฝกการคิดแกปญหา  

 

 ศท 0303   วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอมเพื่อชีวิต  3 (2-2-5) 

  GE 0303   Science and Environment for Life 

 กระบวนการคิดและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มนุษยและสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากปญหา

สิ่งแวดลอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

 ศท 0304   โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป   3 (2-2-5) 

 GE 0304   Computer Program 

โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงาน การใชงานและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร ฝกโปรแกรมประมวล 

ผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพและจัดทำรูปแบบเอกสาร การแสดงผลดวยกราฟ การ

จัดการฐานขอมูลเบื้องตน การสรางการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย 

 

 ศท 0305   คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน   3 (2-2-5) 

 GE 0305   Mathematics in Daily Life 

วิธีคดิและกระบวนการทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดตางๆ 

การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคำนวณภาษี กำไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด 

ขั้นตอนในการสำรวจขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูลเบื้องตน ความ

นาจะเปน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

 

คธ 0401 

BC 0401 

หลกัเศรษฐศาสตร 

Principles of Economics 

3(3-0-6) 

 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และความยืดหยุน ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

การผลิ ต  ต นทุ นการผลิ ต  รายรับจากการผลิต  การกำหนดราคาและผลผลิ ต  รายได ประชาชาติ   

การออม การบริโภค การเงินการธนาคาร การลงทุน การคาระหวางประเทศ เงินเฟอ เงินฝด วัฏจักรเศรษฐกิจการ

พัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได ปญหาทางเศรษฐกิจ 

คธ 0402  

BC 0402 

หลักการจัดการ 

Principles of Management 

3(3-0-6) 

 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ เทคนิคการจัดการ การวางแผนการจัด

องคการ การบริหารงานบุคคล การควบคุม การติดตามและประเมินผล การใชเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือการจัดการ 

การประยุกตหลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ 

 

คธ 0403 

BC 0403 

หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

 

หลักการ แนวคิด บทบาท พัฒนาการ ความสำคัญของการตลาด กิจกรรมและหนาที่ตางๆ ทางการตลาด 

ลักษณะของตลาด Digital Marketing พฤติกรรมของผูบริโภค กลยุทธการตลาด สวนประสมทางการตลาด การ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมสำหรับการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม  

 

คธ 0404  

BC 0404 

กฎหมายธุรกิจ 

Business Laws 

3(3-0-6) 

               

          ศึกษาประมวลกฎหมายแพงพาณิชยวาดวย นิติบุคคล นิติกรรมและสัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา อัน

ไดแก ขายฝาก เชาทรัพย เชาซื้อ แลกเปลี่ยน จางแรงงาน จางทำของ ยืมฝากทรัพย ค้ำประกัน จำนำ ตัวแทน

นายหนาประกันภัย ตั๋วแลกเงิน เครื่องหมายการคา ลิขสิทธ และสิทธิบัตร 
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คธ 0405  

BC 0405 

หลักการบัญชี 

Principles of Accounting 

3(2-2-5) 

   

ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี และ จรรยาบรรณวิชาชีพการ

บัญชี แมบทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม หลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การ

จัดทํางบทดลอง รายการปรับปรุงและ แกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี การปดบัญชี กระดาษทําการ งบการเงิน

สําหรับกิจการซื้อ ขายสินคาและกิจการใหบริการ การบัญชีภาษีมูลคาเพ่ิม 

 

คธ 0406  

BC 0406 

ระบบปฏิบัติการและอนิเทอรเน็ต 

Operating System and Internet 

3(2-2-5) 

  

 ความหมาย องคประกอบ ประเภทของคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ การใชงานระบบปฏิบัติการบน

คอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณพกพา การจัดการแฟมขอมูล การดูแลและบำรุงรักษาระบบ การใชเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคนขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส พ้ืนฐานและการประยุกตใชการประมวลผลแบบคลาวด 

(Cloud Computing) สื่อสังคมออนไลน จรยิธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชงานอินเทอรเน็ต 

 

คธ 0407 

BC 0407          

การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟตแวร                     

Computer Assembling and Software 

Installation 

3(2-2-5) 

 

 หลักการทำงานของอุปกรณตางๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร การเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอรตามลักษณะการ

ใชงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร การจัดการไบออส (BIOS) การติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุม

อุปกรณ และโปรแกรมประยุกต การปรับแตงระบบปฏิบัติการ และการแกไขปญหา 

 

คธ 0408                     

BC 0408     

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

Introduction to Computer Programming 

3(2-2-5) 

                          

 ความหมาย ประเภท ของภาษาคอมพิวเตอร โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร การเลือกใช

ภาษาคอมพิวเตอร การแกไขปญหาคอมพิวเตอร ทักษะการวิเคราะหปญหา การเขียนผังงาน และการเขียน 

ซูโดโคต การใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ประเภทขอมูล ตัวแปร คาคงท่ี นิพจนและตัวดำเนินการ คำสั่งในการ

ควบคุมการรับและแสดงผลขอมูล การควบคุมทิศทางการทำงาน  อารเรย โปรแกรมยอย และการจัดการ

แฟมขอมูลในงานธุรกิจ  
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คธ 0409  

BC 0409       

ระบบฐานขอมูล 

Database Systems 

3(2-2-5) 

                            

 แนวคิด องคประกอบ การออกแบบการจัดการฐานขอมูล การจัดโครงสรางทางตรรกะและทางกายภาพ 

การนอรมัลไลซขอมูล การใชภาษาประมวลผลขอมูล ระบบปองกันความมั่นคงของขอมูล และการใชโปรแกรม

สำเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูล กรณีศึกษาการประยุกตใชระบบการจัดการฐานขอมูลในงานธุรกิจ 

 

คธ 0410  

BC 0410     

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

Systems Analysis and Design 

3(2-2-5) 

 

หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบระบบ วงจรการวิเคราะหระบบงาน คุณสมบัติ

ของนักวิเคราะหระบบ ขั้นตอนวิธีการและความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ การวิเคราะหและออกแบบระบบ

สารสนเทศขององคกรธุรกิจ วิธีการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเครื่องมือในการวิเคราะหระบบงงานในองคกรธุรกิจ เชน 

Data Flow Diagram, System Flow Chart, ER-Diagram, Description Table, Description Tree และ Data 

Dictionary เปนตน วัฏจักรของระบบและการดำเนินงานตามวัฏจักรของระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบในงานธุรกิจ 

 

คธ 0411  

BC 0411         

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 

Data Communication and Network System 

3(2-2-5) 

 

หลักการ องคประกอบ รูปแบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  สื่อกลางและอุปกรณสำหรับ

การสื่ อ สาร  ป ระ เภทของเครือ ข าย  รูป แบบการเชื่ อมต อขอ งเครือข าย  สถาป ตยกรรม เครือข าย 

การควบคุมและกำหนดเสนทางสงขอมูล และการประยุกตใชเครือขายเบื้องตนในงานธุรกิจ 

 

คธ 0412  

BC 0412          

การออกแบบกราฟก                                         

Graphic Design 

3(2-2-5) 

 

ทฤษฎีการออกแบบกราฟก องคประกอบศิลป การถายภาพ การวาดภาพ หลักการออกแบบที่ดี 

คุณสมบัติดานตางๆ ของภาพกราฟก ชนิดของขอมูลภาพกราฟก รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟก การใชโปรแกรม

สำเร็จรูปในการสรางสรรคและเผยแพรผลงาน 
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คธ 0413 

BC 0413 

การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

Web Design and Development 

3(2-2-5) 

 

ความหมาย ความสำคัญ  หลักการออกแบบและสรางเว็บ ไซต โดยใชภาษา HTML และ CSS  

องคประกอบของเว็บไซต ประเภทของโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต และการสรางเว็บไซตเพื่อประยุกตใชงาน

ดานตางๆ การใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาเว็บไซตในงานธุรกิจ และการอัพโหลดเว็บเพจบนเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายเพ่ือการเผยแพร 

 

คธ 0414  

BC 0414 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

 
  

หลักการ แนวคิด และประเภทระบบการคาอิเล็กทรอนิกส การจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม  ระบบการ

รับ-จายเงินบนอินเทอรเน็ต ระบบความปลอดภัย การพัฒนาเว็บไซตและการจัดการรานคาออนไลน   

การจดโดเมนเนม ระบบการจัดสงสินคา การขนสงสินคา ชองทางการสื่อสารสมัยใหม การตลาดอิเล็กทรอนิกส  

และกฎหมายที่เก่ียวของ  

 

คธ 0415                                

BC 0415           

โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ 

Project in Business Computer 

3(0-6-3) 

 

ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาความตองการระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากหัวขอเฉพาะหรือจากบริบทจริง 

วิเคราะหปญหา กำหนดแนวทางแกปญหา ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ วิเคราะหและออกแบบระบบ 

พัฒนาระบบที่สามารถใชงานไดจริง และจัดทำเอกสารที่เก่ียวของ 

คำอธิบายรายวิชาเลือก 

 

กลุม 1 การพัฒนาเว็บไซต 

คธ 0416                                     

BC 0416          

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

Web Programming 

3(2-2-5) 

                     

แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสรางของเว็บไซต ภาษาและโปรแกรมตางๆ สำหรับการ

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น หลักการทำงานและสภาวะแวดลอมของเว็บแอปพลิเคชั่น การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต

โดยเชื่อมตอฐานขอมูลเพ่ือพัฒนาระบบงานธุรกิจ 

  



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หนา 24 
 

 
 

 

คธ 0417  

BC 0417     

การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML และ CSS3                

Hypertext Markup Language and Cascading 

Style Sheet 

(2-2-5) 

 

หลักการ ทฤษฎีมาตรฐานภาษา HTML และ CSS รูปแบบคำสั่งภาษา HTML และ CSS การสรางเว็บเพจ

ดวยภาษา HTML และ CSS และเทคนิคการประยุกตใชภาษา HTML และ CSS ในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ

การพัฒนาเว็บไซต 

 

คธ 0418          

BC 0418        

             ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต                          

Content Management System 

3(2-2-5) 

 

ความหมาย หลักการ และองคประกอบของโปรแกรมระบบจัดการเนื้อหา (Content Management 

System (CMS)) และโปรแกรมจำลอง Web Server เปรียบเทียบคุณลักษณะของโปรแกรม CMS การติดตั้ง

โปรแกรมจำลอง Web Server และโปรแกรม CMS การจัดการหมวดหมูและเนื้อหา การสรางและจัดการเมนู การ

จัดการระบบสมาชิกและกำหนดสิทธิการใชงาน การใชงานและปรับแตงเทมเพลต การใชเครื่องมือตางๆ ของ

โปรแกรม การติดตั้งและใชงานโปรแกรมเสริม การอัปโหลดและสำรองขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

 

กลุม 2 คอมพิวเตอรกราฟก 

 

คธ 0419  

BC 0419          

การออกแบบกราฟกขั้นสูง                               

Advance Graphic Design 

3(2-2-5) 

 

การใชโปรแกรมสำเร็จรูปดานการวาดภาพ การใชเครื่องมือ และเทคนิคตางๆ สำหรับการออกแบบ

กราฟกขั้นสูงสำหรับงานธุรกิจ หลักการออกแบบและการสรางสรรคผลงานในรูปแบบอินโฟกราฟก และการ

เผยแพรผลงาน 

 

คธ 0420  

BC 0420 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                                          

Multimedia Technology 

3(2-2-5) 

  

รูปแบบลักษณะและองคประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทและการใชงานของสื่อมัลติมีเดีย ความรู

เบื้องตนในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิทัล เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

การใชโปรแกรมสำเร็จรูปดานสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการสรางสรรคผลงาน 
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คธ 0421  

BC 0421 

การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว 

Animation Design 

3(2-2-5) 

 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสรางภาพเคลื่อนไหว การออกแบบภาพรางเรื่องราวตามลำดับขั้นตอน 

(Story Board) การใชโปรแกรมสำเร็จรูปและเทคนิคการใชเครื่องมือตางๆ ของโปรแกรมสำหรับสราง

ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ประเภทตางๆ การใสเสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว และการสรางชิ้นงาน

ภาพเคลื่อนไหวตามการออกแบบภาพรางเรื่องราวที่กำหนดไว 

 

 

 

กลุม 3 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

คธ 0422                                     

BC 0422            

การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร 

Computer Network Management 

3(2-2-5) 

                        

 หลักการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร การจัดการทรัพยากรเครือขายที่เชื่อมตอทั้งที่อยูใกลและไกล การ

จัดการบัญชีผูใชของเครือขาย การจัดการปริมาณการใชงานและการควบคมุการเขาถึงเครือขาย การจัดการระบบ

ความผิดพลาดของเครือขาย การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือขาย และการประยุกตใชเครื่องมือตางๆ 

สำหรับการจัดการเครอืขายคอมพิวเตอร 

 

คธ 0423                               

BC 0423          

ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย 

Network Operating Systems for Server 

3(2-2-5) 

 

                                       

ปฏิบัติ เก่ียวกับการติดตั้ งระบบปฏิบัติการบนเครื่องแมข าย การจัดการและกำหนดสิทธิผู ใช  

การจัดการเครื่องแมขาย การควบคุมระยะไกล การจัดการเว็บเซิรฟเวอร  ไฟลเซิรฟเวอร  ดีเอชซีพีเซิรฟเวอร 

โดเมนเนมเซิรฟเวอร พร็อกซีเซิรฟเวอร การติดตั้งและกำหนดการทำงานไฟรวอล เครื่องมือและโปรแกรม 

ในการจัดการเครื่องแมขาย 
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คธ 0424                                         

BC 0424 

ความม่ันคงดานเครือขาย 

Network Security 

3(2-2-5) 

                                

เทคนิควิธีการรักษาความปลอดภัยทางดานเครือขาย ภัยคุกคาม รูปแบบและเทคนิคการบุกรุก          

การเขารหัสขอมูลและถอดรหัสขอมูล ระบบตรวจจับการบุกรุก เทคนิคการตรวจจับและการปองกันไวรัส หลักการ

ทำงานไฟรวอล การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การกำหนดนโยบายดานความมั่นคง การกูคืนระบบ     

การออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัย 

 

คธ 0425                                     

BC 0425 

การฝกประสบการณ 

Field Experience in Business Computer 

3(320) 

 

ฝกปฏิบัติดานคอมพิวเตอรธุรกิจในสถานประกอบการหรือหนวยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน การจัดทำ

แผนการฝกท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค กระบวนการทำงาน การประเมินผลการทำงาน และ 

การปรับปรุงคุณภาพงานภายใตคำแนะนำชวยเหลือของผูมีประสบการณ 

 

 

 3.2 อาจารยผูสอน 

 3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร 

ที่ เลขประจำตัว

ประชาชน 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 

1 1 1802 00014 xx x นายนราวุฒิ พัฒโนทัย วท.ม. วิศวกรรมซอฟทแวร 8 ชม./สัปดาห 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

2 3 2297 00031 xx x นางสาวสมฤทัย อามันพงษ ศศ.ม. สารสนเทศศาสตร 8 ชม./สัปดาห 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

3 3 2301 00244 xx x  นางสาวหยาดรุง สุทธิวาร ี บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ 8 ชม./สัปดาห 

       

  3.2.2 อาจารยประจำ 

ที่ เลขประจำตัว

ประชาชน 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 

1 3 2399 00014 xx x ดร.กรรณิกา สุภาภา Ph.D. รัฐประศาสนศาสตร 8 ชม./สัปดาห 

D.P.A. Public Administration 

กศ.ม . คณิตศาสตร 

กศ.บ. คณิตศาสตร 
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ที่ เลขประจำตัว

ประชาชน 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 

2 3 2301 00451 xx x ดร.กุณฑล งาเจือ ปร.ด. ประเมินการศึกษา 8 ชม./สัปดาห 

ศษ.ม. การประเมินการศกึษา 

ศษ.บ. การวัดและประเมนิผล 

ศษ.บ. บริหารการศึกษา 

3 3 7606 00027 xx x นายณัฐวฒุิ โพธิ์ทักษิณ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาตางประเทศ 

8 ชม./สัปดาห 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

4 3 1005 03466 xx x นางสาวอำพร ไพฑูรย บธ.ม. การเงินและการธนาคาร 8 ชม./สัปดาห 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

ค.บ. สังคมศึกษา 

5 3 4499 00258 xx x ดร.อมร ไชยแสน ปร.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร

ประยุกต 

8 ชม./สัปดาห 

กศ.ม. การวัดและประเมนิผล

การศึกษา 

ค.บ. การประถมศึกษา 

6 3 2301 00027 xx x นางสาวนิพัทธา  

เอ่ียมใบพฤกษ 

ค.ม. วิจัยการศึกษา 8 ชม./สัปดาห 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

กศ.บ. วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 

7 3 8603 00248 xx x นายสนุันท เพ็ชรพิรุณ พธ.ม. พุทธศาสนา 8 ชม./สัปดาห 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู(การสอน) 

พธ.บ. รัฐศาสตร 

8 3 4017 00027 xx x นางวรรณรตัน ศิริภูธร ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน) 8 ชม./สัปดาห 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

สัมฤทธิบัตร การศึกษาปฐมวัย 

ค.บ. การประถมศึกษา 

9 3 8205 00015 xx x นางสาวสุดารัตน  

ตัณฑะอาริยะ 

อ.ม. ภาษาไทย 8 ชม./สัปดาห 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 
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ที่ เลขประจำตัว

ประชาชน 
ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 

ค.บ. ภาษาไทย 

10 3 3416 00009 xx x นายพชร แกวดี ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 8 ชม./สัปดาห 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร

การศึกษา 

ศษ.บ. ฟสิกส-คณิตศาสตร 

11 3 1603 00302 xx x นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 

8 ชม./สัปดาห 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 

12 3 4016 00090 xx x นางสาวกรกนก  

ปานอำพันธ 

วท.ม. พฤกษเศรษฐกิจ 8 ชม./สัปดาห 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร ู

วท.บ. พืชศาสตร 

 

 3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนง/ประสบการณ 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 

1 นายชายรัก กณิกนันต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 1. ครูพิเศษสอน 

2. สอนวิชาคอมพิวเตอร 15 ป 

8 ชม./สัปดาห 

2 นายชูชาติ แซเตยีว วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 1. ครูพิเศษสอน 

2. สอนรายวิชาคอมพิวเตอร 

และเปนวทิยากรอบรมเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 13 ป 

8 ชม./สัปดาห 

คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 

ค.บ. ไฟฟา 

3 นายธณวชิัย  สายสถิตย กศ.บ. ฟสิกส 1. รองผูอำนวยการ 

2. ประสบการณสอนและ 

ทำงาน  18  ป 

8 ชม./สัปดาห 

ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา 

4 นายภาคนิ กุดแถลง ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 1. ครู คศ.1 

2. สอนวิชาคอมพิวเตอร 8  ป 

8 ชม./สัปดาห 

วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5 นางสาวพรพิมล มงคลศร ี กศ.ม. บริหารการศึกษา 1. ครู คศ.1.  

2. สอนวิชาคอมพิวเตอร 12  ป 

3. วิทยากรการจัดทำสื่อสาร

สนเทศ สื่อมัลติมีเดีย 7 ป 

8 ชม./สัปดาห 

ศศ.บ. การจัดการคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

6 นายเรวัต ภิรมยภักดิ์ ค.บ.  สังคมศึกษา 1. ขาราชการบำนาญ 

2. สอนคอมพิวเตอร 15 ป 

8 ชม./สัปดาห 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนง/ประสบการณ 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 

 

 

7 นางสาวณัฐภสัสร  

พิมพอุบล 

บธ.บ. การบัญช ี 1. ครพูิเศษสอน 

2. สอนรายวิชาที่เก่ียวของกับ

บัญช ี11 ป 

8 ชม./สัปดาห 

8 นางเสาวนีย ชางเหลา วท.บ. คอมพิวเตอร 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

2. สอนคอมพิวเตอร 13 ป 

8 ชม./สัปดาห 

9 นางสาวจันทนี แซภู คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ครูพิเศษสอนสอนคอมพิวเตอร 

11 ป 

8 ชม./สัปดาห 

บธ.บ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

10 พ.ต.อ.ดร.สมเจตน  

พลอยจ่ัน 

น.ด. นิติศาสตร 1. ขาราชการบำนาญ 

2. พนักงานสบืสวนสอบสวน  

32 ป 

3. สอนรายวิชาที่เก่ียวของกับ 

การปกครองและกฎหมายตางๆ 

11 ป 

8 ชม./สัปดาห 

น.ม. นิติศาสตร 

น.บ. นิติศาสตร 

11 พ.ต.ท. ทินกร  แกวชาง รป.ม. การบริหารทั่วไป หัวหนางานสอบสวน

ประสบการณทำงาน 31 ป 

8 ชม./สัปดาห 

นบ. นิติศาสตร 

12 พันตรีถาวร เมืองชาง ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 1. ประจำมณฑลทหารบกที่ 14 

2. เจาหนาที่สัสดีและผูชวยสสัดี

อำเภอ 

3. นายทหารประสานงานขาว

กองอำนวยการรักษาความมัน่คง

ภายใน 8 ป 

4. วิทยากรโครงการคนไทยหัวใจ

ไมโกง 

8 ชม./สัปดาห 

ศษ.บ. ประถมศึกษา 

ร.บ. รัฐศาสตร 

น.บ. นิติศาสตร 

13 นายสมภพ  จรพิภพ ศศ.ม. ศึกษาศาสตร – การสอน 1. ขาราชการบำนาญ 

2. อดีตรองอธิการบดีฝายกิจการ

นักศึกษาและประธานโปรแกรม

วิชารัฐประศาสน-ศาสตร ม.ราช

ภัฏรำไพพรรณ ี

3. อาจารยคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ม.ราชภัฏรำไพ

พรรณี 30 ป 

8 ชม./สัปดาห 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนง/ประสบการณ 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 

 

 

 

14 นางสมเสนห  พวงพ ี กศ.บ. ภาษาไทย 1. ขาราชการบำนาญ 

2. ผูบริหารสถานศึกษา 7 ป 

3. ศึกษานิเทศก 10 ป 

4. สอนภาษาไทย 15 ป 

8 ชม./สัปดาห 

15 นายสมโภชน วาสุกร ี ค.บ. เกษตรศาสตร 1. ขาราชการบำนาญ 

2. ประสบการณสอนและงาน

บริหารรวม 42 ป 

8 ชม./สัปดาห 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

16 นางอรัญญา อินทสัมฤทธิ ์ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 1. ขาราชการบำนาญ 

2. ประสบการณสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ 37 ป 

8 ชม./สัปดาห 

17 นางสาวกาญจนา  

เกตุบรรเทิง 

กศ.ม. เทคโนโลยทีางการศึกษา 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ 

2. ประสบการณสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ 14 ป 

8 ชม./สัปดาห 

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

18 นายวีระ มนตรีวงษ ค.บ. ดนตรศีกึษา 1. คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ 

2. สอน ศิลปะ ดนตรี และ

นาฏศิลป 30 ป 

8 ชม./สัปดาห 

19 นางอรอนงค คลองกิจกล กศ.บ. สังคมศึกษา 1. ขาราชการบำนาญ 

2. ครูกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพ  

3. สอนรายวิชาเก่ียวกับ

การศึกษาปฐมวัย  31  ป 

4. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนา

ทักษะและเสริมสราง

ประสบการณ 

8 ชม./สัปดาห 

20 นายวฑูิรย บุญรอด กศ.บ. หัตถกรรม 1. ขาราชการบำนาญ 

2. ครูสอนศิลปะ หัตถกรรม 

ระดับปฐมวยั ประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 31 ป 

3. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนา

8 ชม./สัปดาห 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ตำแหนง/ประสบการณ 
ภาระการสอน 

(ชม./สัปดาห) 

ทักษะและเสริมสราง

ประสบการณ 

21 นางสาวพัชรินทร  

เลยานนท 

ค.บ. นาฏศิลป 1. คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการ 

2. ครูสอนระดับปฐมวัย 

3. วิทยากรสอนรำในงาน 

และหนวยงานตางๆ 

8 ชม./สัปดาห 

22 นายบุญค้ำ จุลเจือ ค.บ. คอมพิวเตอร 1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 

2. สอนคอมพิวเตอร 15  ป 

8 ชม./สัปดาห 

23 นายสุริยะ มีความด ี กศ.บ. สังคมศึกษา 1. ขาราชการบำนาญ 

2. สอนวิชาสงัคมศึกษา 35 ป 

8 ชม./สัปดาห 

24 นายวโิรจน สุขะ ศษ.บ. บริหารการศึกษา 1. ขาราชการบำนาญ 

2. สอนสังคมศึกษา 28 ป 

8 ชม./สัปดาห 

25 นางวรรณา บุทเสน พช.ม. พัฒนาขุมขน 1. ผูจัดการโครงการสงเสริมการ

ปองกันเอดสในแรงงาน 

ขามชาต ิ

2. ทำงานเก่ียวกับการพัฒนา

ชุมชน 14 ป 

3. วิทยากรอบรม 

8 ชม./สัปดาห 

สส.บ. สังคมศาสตร 

26 นางเครือวัลย สังขสงูเนิน ค.บ. สุขศึกษา 1. ขาราชการบำนาญ 

2. สอนรายวิชาเก่ียวกับดนตรี

ศึกษา 36 ป 

8 ชม./สัปดาห 

ป.กศ.สูง ดนตรศีกึษา 

27 นายวิเชียร สุขสถิตย - - 1. ลามแปลภาษา 

2. สอนภาษาไทยที่กัมพชูา 9 ป 

3. สอนภาษากัมพูชา 2 ป 

4. เปนผูเชี่ยวชาญดานภาษา

กัมพูชา ซึ่งเปนสาขาวิชาที่ขาด

แคลน 

8 ชม./สัปดาห 

28 นายหยี่ ธรรมปญญา - - 1. ลามแปลภาษา 

2. เปนผูเชี่ยวชาญดานภาษา

กัมพูชา ซึ่งเปนสาขาวิชาที่ขาด

แคลน 30 ป 

8 ชม./สัปดาห 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถามี) 

จากผลประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ มีความตองการให ผู สำเร็จการศึกษา 

มีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทำงานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝกงาน ซึ่งนักศึกษา 

ทุกคนจะตองลงทะเบียนรายวิชานี้ เพ่ือฝกใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูที่เรียนมาปรับใชกับสภาพ 

การทำงานจริง ตลอดจนเพ่ือการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานกอนออกไปทำงานจริง ซึ่งแบงนักศึกษาออกเปน 

2 กลุม ดังนี้ 

1) กลุมนักศึกษาที่ไมมีอาชีพ จะใหดำเนินการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการหรือหนวยงาน

ทั้งภาครัฐหรือเอกชน 

2) กลุมนักศึกษาที่มีอาชีพทั้งที่สอดคลองและไมสอดคลองกับวิชาชีพ จะใหดำเนินการจัดทำโครงการ 

ที่มีความสอดคลองกับวิชาชีพ ในการพัฒนางานของตนเองอันเปนประโยชนตออาชีพของตนเองหรือหนวยงาน

หรือองคกรที่ปฏิบัติงานอยู 

 

 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน 

มีความเขาใจในการประยุกตใชทฤษฎีและหลักการมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพ่ือนำไปแกปญหาทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชความรู 

ในแขนงวิชาเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 มีภาวะผูนำและผูตาม มีมนุษยสัมพันธ และสามารถทำงานรวมกับผูอื่นได 

4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ

การเปลี่ยนแปลงขององคกรได 

4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนำความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

 4.2  ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จำนวน 15 สัปดาห 
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หมวดท่ี 4 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย - มอบหมายใหศึกษาคนควา จัดทำรายงานในเรื่องที่

เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ 

1.2 มีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา - มอบหมายใหนักศึกษาทำงานเปนกลุม นำเสนอ 

และรับฟงความคิดเห็นจากกลุมอ่ืนๆ 

1.3 มีจิตบริการและสามารถทำงานรวมกับผูอื่น - กิจกรรมการใหบริการดานคอมพิวเตอรแกชุมชน 

- สรางวัฒนธรรมองคกรภายในสาขาวิชา ใหมีความ

เอ้ือเฟอและชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  

 (2) ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอ่ืน 

 (3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝเรียนรู   

 (4) ประหยัด อดออม และเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 2.1.2 ดานความรู 

 (1) มีความรู และสามารถใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง 

 (2) มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา เขาใจความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 (3) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอ

ตนเองและผูอื่น 

 (4) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ี

 2.1.3 ดานทักษะทางปญญา  

 (1) รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา เชื่อมโยงความคิดอยางองครวม  

 (2) สามารถระบุประเด็นปญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแกปญหาอยางมีคุณคาและ

สรางสรรค 

 2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอื่น ทำงานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนำและผูตาม 
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 (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน 

 (3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพ่ึงตนเองได 

 2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาคนควาและนำไปใชไดอยางเหมาะสม 

 (2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 (3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ผลการเรียนรู 

(1)   ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ขององคกรและสังคม 

(2)  มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม และแกไขขอขัดแยง สามารถ

ตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีควรกระทำ 

กลยุทธการสอน 

(1) การรวมกันกำหนดกฎกติกาและขอบังคับในชั้นเรียนรวมกัน 

(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ดวยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี และ

ติดตาม ตักเตือนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

(3) การมอบหมายหนาที่ของการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม 

(4) ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในชั้นเรียนอยางสม่ำเสมอ และนำผล

ประเมินไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ ไดรับมอบหมายในงานของตนเองและ 

งานกลุม 

(3) ประเมินจากเหตุการณทุจริตในงานที่ไดรับมอบหมายและการทดสอบ เชน การทุจริต

การสอบ การคดัลอกงานผูอ่ืน เปนตน 

 2.2.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรู 

 (1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชาที่ศึกษา 

 (2) สามารถประยุกตใชความรู และวิเคราะหปญหา แพแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณ 

 (3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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กลยุทธการสอน 

(1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และการ

ประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เชน การวิเคราะหกรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ เปนตน 

(2) จัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู เชี่ยวชาญที่ มี

ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงในระหวางดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เชน ประเมินกระบวนการทำงาน ผลงาน และแบบฝกหัด เปนตน 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบยอยและการทดสอบปลายภาคการศึกษา 

 

 2.2.3 ทักษะทางปญญา 

  ผลการเรียนรู 

(1)  สามารถคิดวิเคราะหประเด็นปญหาไดอยางเปนระบบและมีวิจารณญาณ เพ่ือสามารถ

วางแผนการทำงานและแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางด ี

(2)  สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะเพ่ือนำไปประยุกตกับการ

แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

  กลยุทธการสอน 

(1) กรณีศึกษาที่กระตุนใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชา เพื่อการ

แกไขปญหา 

(2) การอภิปรายกลุม การระดมสมอง และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงใน

สถานการณตางๆ 

   วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การ

อภิปราย การระดมสมอง วิเคราะห สังเคราะห การบูรณาการความรูและทักษะ เปนตน 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ที่เนนใหนักศึกษาแกปญหา อธิบาย

แนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหา โดยการประยุกตความรูที่เรียนมา 

 

 2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู 

(1) สามารถสื่อสารและประสานการทำงานกับกลุมคนที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและ/หรือ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
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  กลยุทธการสอน 

มอบหมายใหนักศึกษาทำงานเปนกลุม ที่ตองประสานงานกับผู อ่ืน หรือคนควา 

หาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูที่มีประสบการณ ตลอดจนการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรับ

ฟงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนๆ ในชั้นเรียน 

   วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทำงานรวมกับเพ่ือนใน

ชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ปญหา 

ที่เกิดขึ้นในการทำงาน และการประสานงานทั้งภายในกลุมและกับบุคคลอ่ืน 

 2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู 

(1) สามารถใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอการทำงานไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(2) ปญหาโดยใชสามารถแนะนำประเด็นการแกไข ขอมูลทางสถิติประยุกตตอปญหา 

ที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนอได

อยางเหมาะสม 

  กลยุทธการสอน 

(1) ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีเพ่ือการแกปญหาไดอยางเหมาะสมใน

หลากหลายสถานการณ 

(2)   มอบหมายงานใหวิเคราะหขอมูลดานธุรกิจ และจัดใหอยูในรูปแบบสารสนเทศ  

ที่เหมาะสม 

(3) นำเสนอผลงานจากการคนควาขอมูลด วยการสื ่อสารในรูปแบบตางๆ และใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำเสนอ 

  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากการใชเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง

เทคโนโลย ีหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เก่ียวของมาพัฒนาธุรกิจที่ทันสมัย 

(2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย สื่อสารถึงแนวความคิดการดำเนินธุรกิจ 

ขอจำกัด เหตุผลในการเลือกใชระบบการจัดการ และเทคโนโลยี กรณีศึกษาตางๆ ที่ มีการนำเสนอใน 

ชั้นเรียน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

   (Curriculum Mapping) 

 แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง โดยระบุวาเปนความ

รับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนำสูมาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 

กลุมวิชาภาษา                  

ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา                 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร 1                 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร 2                 
ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา                 
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                 
ศท 0105 ปญญาจากวรรณกรรม                 
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ                 
ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบาน                 
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                 

ศท 0201 จังหวัดศึกษา                 

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต                 
ศท 0203 พลเมอืงกับความรบัผดิชอบตอสังคม                 

ศท 0204 พลังของแผนดิน                 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี                 
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รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 

ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล                 

ศท0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญญา                 

ศท0303  วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต                 

ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเรจ็รูป                 
ศท 0305 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หนา 40 
 

 
 

 

 

3.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 

คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร             

คธ 0402 หลักการจัดการ             

คธ 0403 หลักการตลาด             

คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ             

คธ 0405 หลักการบัญชี             

คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเทอรเน็ต             

คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟตแวร             

คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน             

คธ 0409 ระบบฐานขอมูล             

คธ 0410 การวิเคราะหและออกแบบระบบ             

คธ 0411 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย             

คธ 0412 การออกแบบกราฟก             
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รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 

คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ             

คธ 0414 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส             

คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอรเพ่ือธุรกิจ             

คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ             

คธ 0417 การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML และ CSS             

คธ 0418 ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต             

คธ 0419 การออกแบบกราฟกขั้นสูง             

คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย             

คธ 0421 การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว             

คธ 0422 การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร             

คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย             

คธ 0424 ความมั่นคงดานเครือขาย             

คธ 0425 การฝกประสบการณ             
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หมวดท่ี  5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัด

การศกึษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศกัราช 2560 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

 มีการกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ

การศกึษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี ้

 2.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงอาจารยผูสอนกำหนดใหทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน   ผล

การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  

 2.1.2 อาจารยผูสอนศึกษาเลือกเครื่องมือที่จะนามาใชในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรูใหสัมพันธสอดคลองกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ

วิชาชีพ (มคอ.4)  

 2.1.3 อาจารยผูสอนดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูโดยกระบวนการตางๆ 

เชน การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน โดยใชเครื่องมือ 

เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสำรวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ  

 2.1.4 อาจารยผูสอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู 

เพ่ือใชประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  

 2.1.5 อาจารยผูสอนนำเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของนักศึกษาตออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรพรอมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือรายงานการ

ดำเนินการของประสบการณวิชาชีพ (มคอ.6)  

 2.1.6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารยผูสอนโดยพิจารณาจาก

เอกสารหลักฐานและสามารถเก็บขอมูลเพ่ิมเติมโดยใชเครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแตละดานและภาพรวม  

 2.1.7 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทำการประมวลผลขอมูล และจัดทำรายงานพรอมเสนอแนวทาง

ปรับปรุงเสนองานหลักสูตร 

 2.1.8 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงผลและแนวทางปรับปรุงตออาจารยผูสอนและเขียนในรายงาน

ผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา  

 การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เนนการทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการ

ประกอบอาชีพของผูสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับความตองการของสถานประกอบการและสถานศกึษา ดังนี ้ 
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 2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณไดงานทำของผูสำเร็จการศึกษา โดยประเมินจากผูสำเร็จการศึกษาที่

ไดงานทำหลังจากสำเร็จการศกึษาของหลักสูตร โดยผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการทวนสอบผลการเรียนรู 

 2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการรวมทวนสอบผลการเรียนรู มีการประเมินนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู และกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู โดยการสัมภาษณหรือการใชแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินความรูความสามารถ โดยใชมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3)ทักษะ

ทางปญญา  4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

3.  เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เปนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวาปริญญาของ

วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังนี ้

  3.1 ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามจำหนวนหนวยกิตที่กำหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร และเกณฑ

ขั้นต่ำของแตละรายวิชา และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

  3.2 ไมมีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่น ๆ ตอวิทยาลัย 

  3.3 ผานการเขารวมกิจกรรมที่วิทยาลัยกำหนด 

  3.4 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามที่วิทยาลัยกำหนด 
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หมวดที่  6   

การพัฒนาอาจารย 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนำอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และมอบเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร คูมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ

คูมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย  

1.2 สงเสริมใหอาจารยใหมเขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ

วิสัยทัศน ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน     

การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล การ

ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ 

เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

   2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

  2.1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  

กลยุทธ การสอน และการประเมินผล จากหนวยงานทั้งภายในและหนวยงานภายนอก  

  2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกตใชความรูที่ไดใหเกิด

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน  

 2.1.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) 

เพ่ือใหเกิดการถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร

หลักสูตร  

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  

   2.2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  

   2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของเพ่ือนาความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ

หลักสูตร  

   2.2.3 สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  

    2.2.4 สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพ่ือเพิ่มพัฒนาตนเองและเพ่ิมคณุวุฒ ิ
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หมวดที่  7   

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกำกับมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  

  1.1 แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผน กำกับ และติดตาม การดำเนินงานตางๆ 

ของหลักสูตร  

  1.2 สรางความตระหนักและความเขาใจใหแกบุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็นสำคัญ 

ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ  

  1.3 มีกระบวนการจัดทำหลักสูตร โดยดำเนินการจัดทำแผนการสอนและเกณฑการวัดและการประเมินผล  

  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 กอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  

  1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

มีสวนรวม อยางนอยรอยละ 80  

  1.3.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา  

  1.3.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป

การศกึษา  

 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน  

 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา  

 1.6 มีการกำกับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตอสถาบัน

วิทยาลัยชุมชน และนำเอาขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป

การศกึษา 

 

2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  

  หลักสูตรมุงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษา และประเมินผลการมีงานทำ 

ตลอดจนความพึงพอใจและความตองการของผูใชบัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน

สอบเพื่อการแกไขปรับปรุง เพ่ือใหไดบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเปนไปมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู 3) 

ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี ้ 

1. ติดตาม สำรวจความตองการจำเปนของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง  

2. สำรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในหลักสูตร  

3. จัดการประชุมโดยเชิญผูใชบัณฑิตเขามามีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร  

4. สรางความเชี่ยวชาญใหกับนักศึกษา ดวยการลงมือทำดวยการเรียนรูจาก การทำงาน (Work-based 

Learning)  

5. จัดกิจกรรมเสริม ใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณและ

วิกฤติทางคอมพิวเตอรธุรกิจ  

6. จัดกิจกรรมเสริมสรางการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ดวยองคความรูทางดานคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ใหกับชุมชน  

7. เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทำงานแบบมีสวนรวม และการสรางเครือขายชุมชน การเรียนรู

ทางวิชาชีพ 

 

3.  นักศึกษา 

จัดการประชุมวางแผนการรับนักศึกษาใหม การประชาสัมพันธการรับนักศึกษาใหมโดยการใชรถแห การ

แจกใบปลิว การติดปายประชาสัมพันธ การสงเอกสารประชาสัมพันธตามหนวยงานตางๆ และการแนะแนว

การศึกษาตอในโรงเรียนมัธยม และศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การเตรียมความพรอมกอนเขา

ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การควบคุมการดูแล การให

คำปรึกษาวิชาการ ตลอดจนถึงสำเร็จการศึกษา โดยการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาแตละสาขาวิชาใหคำปรึกษากับ

นักศึกษา 

 

4.  อาจารย 

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของวิทยาลัย โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษาไม

ต่ำกวาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กอนจัดการเรียนการสอนแตละภาคการศึกษา มีการจัด

ปฐมนิเทศอาจารยผูสอน สงเสริม สนับสนุนใหมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหมๆ การจัด

กิจกรรมพัฒนาอาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษา 

 

5.  หลักสูตร 

 5.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูดูแลและกำกับการจัดทำโครงสรางหลักสูตร แผนการ

เรียน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาภาระงาน การพิจารณาครูผูสอน งบประมาณ 

 5.2 กำกับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยหัวหนาสาขาวิชา ไดแก 

การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
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   5.3 แตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวย

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญาของ  จัดการประเมินและวิเคราะหขอสอบในสาขาวิชาใหได

มาตรฐาน    

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจำป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซื้อตำรา สื่อการเรียน

การสอน โสตทัศนูปกรณอยางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมให

เหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา ปจจุบันวิทยาลัยชุมชนตราด มีวัสดุ อุปกรณ สื่อการศึกษาที่

สัมพันธกับสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ท่ีใชสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี ้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 90 เครื่อง 

2. เครื่องฉาย  LCD Projector  จำนวน 3 เครื่อง 

3. เครื่องถายทอดภาพ  3 มิต ิ(Visualizer) จำนวน 3 เครื่อง 

มีเอกสารสิ่งพิมพ และหนังสือในหองสมุด ที่สัมพันธกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

 

7.  ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 4 ปการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ดำเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงานตามขอ 1-6 และอยางนอยรอยละ 

80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
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ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 

 เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 

ปการศึกษา 

ป

ที่ 

1 

ป

ที่ 

2 

ป

ที่ 

3 

ป

ที่ 

4 

ป

ที่ 

5 

1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดำเนินงานหลักสตูร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวฒิุแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒสิาขา / สาขาวิชา (ถามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทกุรายวชิา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรยีนรู จาก

ผลการประเมินการดำเนินงานทีร่ายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว 

- x x x x 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบัการปฐมนิเทศ หรือ คำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน x x x x x 

9. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม

นอยกวารอยละ 50 ตอป 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บณัฑติใหม ที่มีตอคุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ที่มตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - x x 
 

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้   

         ตัวบงชี้บังคบั (ตัวบงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจำนวนตัวบงชี้ ที่มีผลดำเนินการ

บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบงชี้บังคบั และตัวบงชี้รวมในแต

ละป  
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หมวดที่  8 

การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ

ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงระหวางและหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผล

การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา 

ดานกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำไดโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงและมอบใหประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทำไดโดย 

- ประเมินนักศึกษาในแตละวิชา 

- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน 

- ภาพรวมของหลักสูตร ทำการประเมินโดยผูสำเร็จการศึกษา 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขอมูลจาก 

- นักศึกษาปสุดทาย/ผูสำเร็จการศกึษา 

- ผูวาจาง/ผูมีสวนไดสวนเสีย 

- ผูทรงคณุวุฒิภายนอก 

รวมทั้งสำรวจผลสัมฤทธิ์ของผูสำเร็จการศึกษา 

 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินนักศึกษา ผูวาจาง ผูทรงคณุวุฒ ิ

- วิเคราะห ทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร 

- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 

 

 



 

 
 

ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสตูรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 

2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

จำนวนหนวยกิต 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 57 หนวยกิต ไมนอยกวา 57 หนวยกิต ไมนอยกวา 57 หนวยกิต 

    2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต ไมนอยกวา 21 หนวยกิต      จำนวน 21 หนวยกิต 

    2.2 กลุมวิชาชีพ      2.2 กลุมวิชาชีพ  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต       จำนวน 36 หนวยกิต 

         2.2.1 วิชาบังคบั           2.2.1 วิชาบังคบั         24 หนวยกิต               24 หนวยกิต      จำนวน 24 หนวยกิต 

         2.2.2 วิชาเลือก             2.2.2 วิชาเลือก            9 หนวยกิต                9 หนวยกิต      จำนวน   9 หนวยกิต 

         2.2.3 วิชาการฝกงาน           2.2.3 วิชาการฝกงาน     3 หนวยกิต                3 หนวยกิต      จำนวน   3 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

รวม ไมนอยกวา 90 หนวยกิต รวม ไมนอยกวา 90 หนวยกิต ไมนอยวกวา 90 หนวยกิต ไมนอยวกวา 90 หนวยกิต 

 

 

 

 



 

 
 

 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย     : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ  

                  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ : Associate of Business 

Administration  

                  Program in Business Computer 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Business 

Computer 

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว

ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การ

กำหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาวา “อนุปริญญา” แลว

ตามดวยชื่อสาขาวิชาและกำหนดใชอักษรยอวา  

“อ.(สาขาวิชา.....)” เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

อนุปริญญา พ.ศ. 2548 

ช่ือปริญญา 

ภาษาไทย 

ชื่อเต็ม : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ชื่อยอ  : อ.บธ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ  

ชื่อเต็ม : Associate of Business Administration  

           (Business Computer)  

ชื่อยอ  : A.B.A. (Business Computer) 

 

 

 

ช่ือปริญญา/สาขาวิชา 

ภาษาไทย 

ชื่อเต็ม : อนุปริญญา(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ชื่อยอ  : อ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ 

ชื่อเต็ม : Associate Degree (Business Computer) 

ชื่อยอ  : A.(Business Computer) 

ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศกึษาในคราว

ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การ

กำหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาวา “อนุปริญญา” แลว

ตามดวยชื่อสาขาวิชาและกำหนดใชอักษรยอวา  

“อ.(สาขาวิชา.....)” เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

อนุปริญญา พ.ศ. 2548 



 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

ปรัชญาของหลักสูตร 

สรางโอกาสทางการศึกษาใหสมาชิกชุมชนไดพัฒนา

ตนเอง ใหเปนผูชำนาญงานดานคอมพิวเตอร และเพ่ิม

คุณคาเพ่ือการสรางสรรคใหเกิดประโยชน ในการดำเนิน

ชีวิตและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในมิติตางๆ ทั้งดาน

เศรษฐกิจและดานสังคม แกชุมชนและทองถ่ิน 

ปรัชญาของหลักสูตร 

ชวยสรางสรรคและเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ

ตอสังคมทางเทคโนโลยี 

ปรับปรุงใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

และการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน 

ความสำคัญของหลักสูตร 

       - ไมมี -  

ความสำคัญของหลักสูตร 

เปนหลักสูตรท่ีตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน 

ปรับปรุงใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ

ความรูใหม ทางดานการคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1) เพ่ือใหผู เรียนมีความตระหนักถึ งคุณธรรม 

จริยธรรม      มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ตาม

จรรยาบรรณของนักวิชาชีพคอมพิวเตอร 

2) เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการ

ทางคอมพิวเตอร และหลักการทางธุรกิจ 

3) เพ่ือใหผู เรียน มีทักษะในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ   เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจ 

4) เพ่ือใหผูเรียนสามารถสื่อสารและประสานการ

ทำงานรวมกับหนวยงานองคกร หนวยงาน ชุมชน เพื่อให

ไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศทางธุรกิจ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร 

ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชีพคอมพิวเตอร 

2)  มีความรู ความเขาใจทางคอมพิวเตอรเพื่อใชในทางธุรกิจ 

3)  มีทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการ

ดำเนินงานในธุรกิจ 

4)  สามารถสื่อสารและสรางเครือขายเพื่อดำเนินงานทางธุรกิจ 

5)  สามารถคิดวิเคราะหและนำเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง

เหมาะสม 

 

ปรับปรุงเพ่ือมุงเมนการพัฒนาผูเรียน ตาม Learning 

outcome ของหลักสูตร 
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5) เพ่ือใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห และนำเสนอ

ขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

โครงสรางหลักสูตร 

     หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

โดยมีสัดสวนหนวยกิต แตละหมวดวิชา และแตละกลุม

วิชาดังนี ้

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30  นก. 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  57  นก. 

       2.1 วิชาแกน        ไมนอยกวา  21  นก.            

       2.2 วิชาชีพ          ไมนอยกวา  36  นก. 

             2.2.1 วิชาบังคบั             24  นก. 

             2.2.2 วิชาเลือก      9    นก.    

 2.2.3 วิชาการฝกงาน      3     นก. 

  3 .  หมวดวชิาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา   3  นก. 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางหลักสูตร 

     หน วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร  ไมน อยกว า 91 หน วยกิต  

โดยมีสัดสวนหนวยกิต แตละหมวดวิชา และแตละกลุมวิชาดังนี้ 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  57  หนวยกิต 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จำนวน   21  หนวยกิต 

2.2 วิชาชีพ   จำนวน  36  หนวยกิต 

2.2.1 วิชาบังคับ จำนวน  24  หนวยกิต 

2.2.2 วิชาเลือก จำนวน     9  หนวยกิต 

2.2.3 วิชาการฝกงาน จำนวน    3  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 
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วิชาแกน                   ไมนอยกวา   21  หนวยกิต 

บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร              3(3-0-6) 

บธ 0102 หลักการจัดการ                 3(3-0-6) 

บธ 0103 หลักการตลาด                  3(3-0-6) 

บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ                  3(3-0-6) 

 

บธ 0105 หลักการบัญชี                   3(2-2-5) 

บธ 0106 หลักการเงิน                     3(3-0-6) 

บธ 0107 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ  3(2-2-5) 

บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ        

3(3-0-6) 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ       จำนวน 21 หนวยกิต 

       หลักเศรษฐศาสตร                                     3(3-0-6)            

หลักการจัดการ                                        3(3-0-6) 

หลักการตลาด                   3(3-0-6) 

กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร                  3(3-0-6)  

 

หลักการบัญช ี                   3(3-0-6)  

 

 

 

 

ระบบปฏิบัติการและอินเตอรเน็ต                  3(2-2-5)  

การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟแวร     3(2-2-5)  

 

 

 

 

เปลี่ยนชื่อรายวิชาและเพ่ิมเติมคำอธิบายรายวิชาเก่ียวกับ

ภาษีอากร 

 

ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

 

 

รายวิชาใหม 

รายวิชาใหม 

วิชาบังคับ             ไมนอยกวา  24  หนวยกิต                                     

บธ 0109 ระบบคอมพิวเตอร          3(2-2-5) 

บธ 0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

              3(2-2-5) 

บธ 0111 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี     3(3-0-6) 

บธ 0112 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน      3(2-2-5) 

บธ 0113 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  3(2-2-5) 

วิชาบังคับ           ไมนอยกวา      24  หนวยกิต 

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน     3(2-2-5)  

 

 

 

 

 

ยกเลิกรายวิชา 

 

 

 

ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 
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บธ 0114 ระบบฐานขอมูล                      3(2-2-5) 

บธ 0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ          3(2-2-5) 

บธ 0116 โครงงานคอมพิวเตอรเพ่ือธุรกิจ    3(0-6-3) 

 

ระบบฐานขอมูล                  3(2-2-5) 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ      3(2-2-5) 

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย     3(2-2-5) 

การออกแบบกราฟก       3(2-2-5)   

การออกแบบและพัฒนาเว็บ                         3(2-2-5)  

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส                            3(2-2-5)  

โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ                  3(0-6-3) 

    

 

 

แกไขคำอธิบายรายวิชาและเปลี่ยนเปนรายวิชาเลือก 

 

เปลี่ยนจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคบั 

วิชาเลือก ไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

บธ 0117 การออกแบบสิ่งพิมพทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

บธ 0118 การจัดการองคความรู                3(2-2-5) 

บธ 0119 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย                  3(2-2-5) 

บธ 0120 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส               3(2-2-5) 

บธ 0121 การจัดการหวงโซอุปทาน            3(3-0-6) 

บธ 0122 กฎหมายและจริยธรรมสำหรับ      3(3-0-6) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บธ 0123 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ         3(2-2-5) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

จัดเปนกลุมวิชาเลือกกลุมที่ 2 

 

ยกเลิกรายวิชา 

ยกเลิกรายวิชา 

 

ยกเลิกรายวิชา 
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วิชาเลือก                   จำนวน            6  หนวยกิต 

กลุม 1 การพัฒนาเว็บไซต  

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                   3(2-2-5)  

การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML และ CSS       3(2-2-5) 

ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต       3(2-2-5)  

กลุม 2 คอมพิวเตอรกราฟก  

การออกแบบกราฟกขั้นสูง        3(2-2-5)  

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย        3(2-2-5) 

การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว      3(2-2-5) 

กลุม 3 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร      3(2-2-5)  

ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย      3(2-2-5)  

ความมั่นคงดานเครือขาย                           3(2-2-5) 

 

 

รายวิชาใหม 

รายวิชาใหม 

รายวิชาใหม 

 

รายวิชาใหม 

 

รายวิชาใหม 

 

รายวิชาใหม 

รายวิชาใหม 

รายวิชาใหม 

 

 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


