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คำนำ
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนตราด
คอมพิวเตอรธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
Associate Degree Program in Business Computer

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อยอ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อยอ (อังกฤษ):

อนุปริญญา (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
อ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
Associate Degree (Business Computer)
A.(Business Computer)

3. จำนวนหนวยกิตที่เรียน
จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลัก สูตรระดั บ อนุป ริญ ญา 3 ป ระดั บที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุ ดมศึก ษาแห งชาติ
พ.ศ. 2552
4.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
4.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยไดเปน
อยางดี และใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ดังตอไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548
2. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
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พ.ศ.2561

3. ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่องการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับต่ำกวาปริญญา

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไมมีสัญชาติไทย พ.ศ.2561
5. ระเบียบสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาผูขาดแคลนทุนทรัพยอยาง
แทจริง พ.ศ.2558
6. ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชนวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พุทธศักราช 2560
4.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่นหรือหนวยงานอื่น
ไมมี
4.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา
ใหอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ พ.ศ. 2554
5.2 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561
5.3. สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 10/2561
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
6. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548
ในป พ.ศ. 2562
7. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา
ผู ส ำเร็จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รอนุ ป ริญ ญา สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ สามารถประกอบอาชี พ เป น
ผูปฏิบัติงานไดในหนวยงานของรัฐบาล และหนวยงานเอกชน ในตำแหนงงาน เจาหนาที่คอมพิวเตอร เจาหนาที่
บันทึกขอมูล เจาหนาที่ดูแลเว็บไซต เจาหนาที่ธุรการ เปนตน รวมทั้งเปนพนักงานหรือผูประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจ
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต
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8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจำตัว
ประชาชน
1 1802 00014 xx x

ชื่อ-นามสกุล
นายนราวุฒิ พัฒโนทัย

3 2297 00031 xx x

นางสาวสมฤทัย อามันพงษ

3 2301 00244 xx x

นางสาวหยาดรุง สุทธิวารี

คุณวุฒิ
สูงสุด
วท.ม.

วิศวกรรมซอฟทแวร

วท.บ.
ศศ.ม.
วท.บ.
บธ.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร
สารสนเทศศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขาวิชา

สำเร็จการศึกษา
จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ป
2555
2550
2563
2547
2547

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานที่ จั ด การเรียนการสอนของวิท ยาลัย ชุม ชนตราด ได แ ก วิทยาลัย ชุ ม ชนตราด ตำบลเนิ น ทราย
อำเภอเมือง จังหวัดตราด
10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
1.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่นอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มุงพัฒ นาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบกับ ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อิ น เทอรเน็ต สงผลกระทบดานเศรษฐกิจ ของการดำเนิ นชีวิต การบริห ารประเทศจึงใหความสำคัญ กั บ การ
ขั บ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ ด ว ยนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เรี ย กว า นโยบาย "ไทยแลนด 4.0"
มีจุ ดมุงหมายใหป ระเทศมีความสามารถในการแขงขันระดับ โลก และรับ มือกับ การเปลี่ย นแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนากำลังคนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ
ดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปน กำลังสำคัญ ในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจ จึงเปน สิ่งจำเป น
สอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานที่ตองการบุคลากรที่มีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมถึงสามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใชงานในดานตางๆ ขององคกรไดเปนอยางดี
10.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ มุ ง พั ฒ นา
ศั ก ยภาพคนในทุ ก ช ว งวัย ให ส นั บ สนุ น การเจริญ เติ บ โตของประเทศและสรา งสัง คมสู งวั ย อย างมี คุ ณ ภาพ
โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะวัยรุนตองมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต สามารถอยู
รว มกั บ ผู อื่ น ภายใตบ ริ บ ทสั งคมที่ เป น พหุ วัฒ นธรรม ขณะที่ ค วามก าวหน า ในเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารสงผลตอการเปลี่ย นแปลงของสภาพสังคมและวัฒ นธรรมเฉกเชนเดียวกับ ระบบเศรษฐกิจ ผู คน
ในสังคมมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินชีวิตประจำวันไดรับอิทธิพลจากความทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเขามามีสวนรวมในการดำเนินชีวิตประจำวันจนอาจกลาวไดวาเปนสิ่งจำเปน
ในชีวิตไปแลว สงผลใหเกิดความสะดวกแกผูคนที่อยูหางไกลสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารไดอยางสะดวก
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รวดเร็ว สามารถคนหาขอมูลและเขาถึงแหลงความรูเพื่อพัฒนาตนเองและสงเสริมการเรียนรูไ ดตลอดชีวิต เพื่อ
เสริมสรางประโยชนใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
11. ผลกระทบจาก ขอ 10.1 และ 10.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบสถานการณดานสังคม วัฒ นธรรม เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจของประเทศ
สงผลใหหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตองดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหเปนไปความ
ตองการของตลาดแรงงาน ตลอดจนตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคคลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต
บริ บ ทของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ที่ มุ ง พั ฒ นาคนในชุ ม ชนให มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม มี ค วามรู ทั ก ษะทางป ญ ญา
ความสามารถดานสื่อสาร การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต ที่มุงเนนใหสามารถนำความรูไป
ประยุกตใชงานไดจริงในชีวิตประจำวัน และการพัฒ นางานของตนเองใหมีศักยภาพ กาวทันและปรับตัวต อ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัย
จากผลกระทบสถานการณภ ายนอกมีความเกี่ย วของกับ พั นธกิจ ของวิทยาลัยชุม ชนตราด ที่
จะตองมุงสูความเปนเลิศทางดานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญา เพื่อเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาสำหรับการศึกษาตอในระดับปริญญา และการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและ
ชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งและยั่งยืน กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
ระบบเศรษฐกิจ มุงเนนการประยุกตใชศาสตรทางดานคอมพิวเตอรและบริหารธุรกิจ สนับสนุนการใชทรัพยากร
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมใหแกชุมชนทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาและสราง
ความเจริญกาวหนาใหแกชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไปในอนาคต
12. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
12.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิช าศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิช าภาษา กลุมวิช ามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกลุมวิช า
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
12.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
-ไมม-ี
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12.3 การบริหารจัดการ
อาจารย ผู รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต อ งประสานงานกั บ อาจารย ผู แ ทนจากสาขาอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง
ดานเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สรางสรรคเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
1.2 ความสำคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชีพ
คอมพิวเตอร
2) มีความรู ความเขาใจทางคอมพิวเตอรเพื่อใชในทางธุรกิจ
3) มีทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจ
4) สามารถสื่อสารและสรางเครือขายเพื่อดำเนินงานทางธุรกิจ
5) สามารถคิดวิเคราะหและนำเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร อ นุ ป ริ ญ ญ า
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ ให มี
มาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
และเกณฑ ม าตรฐานหลัก สู ตรระดั บ
อนุปริญญา พ.ศ.2548
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และ
ระบบเศรษฐกิจ

กลยุทธ
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
มคอ.1
- นำผลที่ไดจาก มคอ.7 มาดำเนิน
การปรับปรุงหลักสูตร

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงตามความ
ต องก ารข อ งผู ป ระกอ บ ก ารด าน
คอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชผูสำเร็จการศึกษา
ของผูประกอบการ
- ความพึงพอใจของผูประกอบการ
ในดานความรู ทักษะ ความสามารถ
ในการทำงานของผูสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หนา 7

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปน ระบบทวิภาค 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 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนกุมภาพันธ
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา และสำเร็จการศึกษาได
ไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา และ
คุณสมบัติอื่นๆใหเปนไปตามขอบังคับวิทยาลัยชุมชน
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
- พื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีต่ำกวา
มาตรฐานและแตกตางกันมาก
- มีการวางเวนจากการศึกษาในระบบมาเปนระยะเวลานาน
2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา ขอ 2.3
จัดสอบวัดความรูพื้นฐานใน 5 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร รายวิชาคณิตศาสตร รายวิชา
ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาไทย และรายวิชาคอมพิวเตอร หากสอบไมผานเกณฑตามที่วิทยาลัยกำหนด จะตอง
เขาเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะรายวิชาที่ไมผาน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จำนวนนักศึกษา
2561
2562
2563
2564
ชั้นปที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปที่ 2
0
30
30
30
ชั้นปที่ 3
0
0
30
30
รวม
30
60
90
90
คาดวาจะจบการศึกษา
0
0
30
30
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ
คาตอบแทนผูสอน
คาวัสดุ (30 คน x 400 บาท)
คาสาธารณูปโภค
(30 คน x 150 บาท)
คาบำรุงสถานที่และอุปกรณ
คาตอบแทนผูประสานงานและ
นักการดูแลสถานที่
รวม
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2565
30
30
30
90
30

1/2562
80,000
12,000
4,500

2/2562
80,000
12,000
4,500

ภาคการศึกษา
1/2563
2/2563
80,000
80,000
12,000
12,000
4,500
4,500

4,500
14,400

4,500
14,400

4,500
14,400

4,500
14,400

4,500
14,400

4,500
14,400

115,400
3,846

115,400
3,846

115,400
3,846

115,400
3,846

115,400
3,846

115,400
3,846

1/2564
80,000
12,000
4,500

2/2564
80,000
12,000
4,500

2.7 ระบบการศึกษา
การศึกษาแบบเรียนในชั้นเรียน
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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โครงสรา งหลั ก สู ต ร แบ งเป น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล อ งกั บ ที่ ก ำหนดไว ในเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
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 วิชาบังคับ
จำนวน
24
หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จำนวน
9 หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน
จำนวน
3 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกำหนดรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกำหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กำหนด ดังนี้
ศท XX XX
ลำดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสกลุมวิชา
01 กลุมวิชาภาษา
02 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
03 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
อักษรยอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีหลักเกณฑกำหนดรหัสวิชา ดังนี้
คธ XX XX
ลำดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา
ลำดับที่ของสาขาวิชา
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
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
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
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
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
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 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
โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
3(0-6-3)
BC 0415
Project in Business Computer
(2.2) วิชาเลือก
จำนวน
9 หนวยกิต
จัดใหเลือกเปนกลุมวิชาตอไปนี้เพื่อสงเสริมทักษะเฉพาะทาง 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
เลือกเรียนรายวิชาตา งๆ ในสาขาวิช าเดี ยวกัน หรือตางสาขาวิช าก็ ได หรือเลือกจาก
หลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมซ้ำซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิชาที่
หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได โดยมีจำนวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
จำนวนหนวยกิต
ปที่ 2

หมวดวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

ปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 1

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพ 36 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก 9 หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน 3 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต

15

15

-

-

-

-

30

-

-

6

3

9

3

21

-

-

9
-

6
6
-

6
-

3
3
3
3

24
9
3
3

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
ศท 0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
รวม

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15 (10-10-25)
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา
ศท 0103
ศท 0107
ศท 0202
ศท 0301
ศท 0304

หมวดวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – บังคับ

รหัสวิชา
คธ 0402
คธ 0406
คธ 0408
คธ 0409
คธ 0412

หมวดวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – เลือก
วิชาชีพ – เลือก

รหัสวิชา
คธ 0401
คธ 0411
คธ 0413
คธ xxxx
คธ xxxx

หมวดวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – บังคับ

รหัสวิชา
คธ 0403
คธ 0404
คธ 0407
คธ 0410
คธ 0415

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
การเขาใจดิจิตัล
โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หลักการจัดการ
ระบบปฏิบัติการและอินเทอรเน็ต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
ระบบฐานขอมูล
การออกแบบกราฟก
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
xxx
xxx
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หลักการตลาด
กฎหมายธุรกิจ
การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟตแวร
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15 (10-10-25)
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15 (11-8-26)
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
15 (x-x-x)
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (0-6-3)
15 (10-10-25)
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หมวดวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ – บังคับ
วิชาชีพ – เลือก
วิชาเลือกเสรี
วิชาการฝกงาน

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
คธ 0405
หลักการบัญชี
คธ 0414 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
คธ xxxx
xxx
คธ xxxx
xxx
คธ 0425 การฝกประสบการณ
รวม

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3(320 ชั่วโมง)
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

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

GE 0102

English for Communication 1

3 (2-2-5)

ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคำศัพท สำนวน โครงสรางพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หนา 17

ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคำศัพท สำนวน โครงสรางระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำงาน
หมายเหตุ : ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มากอน
ศท 0104
GE 0104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
Development of Speaking and Writing Skills

ความสำคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยางเปนทางการ การเลาเรื่องเพื่อสรางแรงบันดาลใจ 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 เพื่อเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม 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 (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
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 หลักธรรมที่ใชในการดำเนินชีวิต 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
และเอกลั กษณ ที่ดีง ามอย างไทย การมี จิต อาสา และสำนึ ก สาธารณะ การมี ส ว นรว มในระบบประชาธิ ป ไตย
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

GE 0301

Digital Literacy

3 (2-2-5)

ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทั ล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน สังคม
ออนไลน การเรีย นรู แ ละการสื บ ค น จากสื่ อ ดิจิ ทั ล การวิเคราะห แ ละรูเท าทั น สื่ อ นำเสนอในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท 0302
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
3 (2-2-5)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสรางสรรค เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสรางสรรค การฝกคิดสรางสรรค วิธีการ
แกปญหา กระบวนการฝกการคิดแกปญหา
ศท 0303
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิดและการแกปญ หาทางวิทยาศาสตร มนุษยและสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากปญ หา
สิ่งแวดลอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสำเร็จ รูป ในการทำงาน การใชงานและบำรุงรักษาคอมพิว เตอร ฝกโปรแกรมประมวล
ผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพและจัดทำรูป แบบเอกสาร การแสดงผลดวยกราฟ การ
จัดการฐานขอมูลเบื้องตน การสรางการนำเสนองาน การทำมัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคดิ และกระบวนการทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดตางๆ
การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคำนวณภาษี กำไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด
ขั้นตอนในการสำรวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนำเสนอขอมูลเบื้องตน ความ
นาจะเปน และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
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หมวดวิชาเฉพาะ
คธ 0401
BC 0401

หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics

3(3-0-6)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และความยืดหยุน ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
การผลิ ต ต น ทุ น การผลิ ต รายรั บ จากการผลิ ต การกำห นดราคาและผลผลิ ต รายได ป ระชาชาติ
การออม การบริโภค การเงินการธนาคาร การลงทุน การคาระหวางประเทศ เงินเฟอ เงินฝด วัฏจักรเศรษฐกิจการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได ปญหาทางเศรษฐกิจ
คธ 0402
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
BC 0402
Principles of Management
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ เทคนิคการจัดการ การวางแผนการจัด
องคการ การบริหารงานบุคคล การควบคุม การติดตามและประเมินผล การใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อการจัดการ
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 การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม
คธ 0406
BC 0406

ระบบปฏิบัติการและอินเทอรเน็ต
Operating System and Internet

3(2-2-5)

ความหมาย องคประกอบ ประเภทของคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ การใชงานระบบปฏิบัติการบน
คอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณพกพา การจัดการแฟมขอมูล การดูแลและบำรุงรักษาระบบ การใชเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคนขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส พื้นฐานและการประยุกตใชการประมวลผลแบบคลาวด
(Cloud Computing) สื่อสังคมออนไลน จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชงานอินเทอรเน็ต
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 ของภาษาคอมพิ ว เตอร โปรแกรมแปลภาษาคอมพิ ว เตอร การเลื อ กใช
ภาษาคอมพิว เตอร การแกไขปญ หาคอมพิ วเตอร ทั กษะการวิเคราะหป ญ หา การเขีย นผังงาน และการเขี ยน
ซูโดโคต การใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ประเภทขอมูล ตัวแปร คาคงที่ นิพจนและตัวดำเนินการ คำสั่งในการ
ควบคุ ม การรั บ และแสดงผลข อ มู ล การควบคุ มทิ ศ ทางการทำงาน อารเรย โปรแกรมยอ ย และการจั ด การ
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 วิธีการรวบรวมขอมูลเพื่อใชเครื่องมือในการวิเคราะหระบบงงานในองคกรธุรกิจ เชน
Data Flow Diagram, System Flow Chart, ER-Diagram, Description Table, Description Tree และ Data
Dictionary เปนตน วัฏ จัก รของระบบและการดำเนินงานตามวัฏ จักรของระบบ กรณีศึก ษาการวิเคราะห และ
ออกแบบระบบในงานธุรกิจ
คธ 0411
BC 0411

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
Data Communication and Network System

3(2-2-5)

หลักการ องคประกอบ รูปแบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สื่อกลางและอุปกรณสำหรับ
การสื่ อ สาร ป ระเภ ท ของเครื อ ข า ย รู ป แบ บ การเชื่ อ มต อ ขอ งเครื อ ข า ย สถาป ต ยกรรมเครื อ ข า ย
การควบคุมและกำหนดเสนทางสงขอมูล และการประยุกตใชเครือขายเบื้องตนในงานธุรกิจ
คธ 0412
BC 0412

การออกแบบกราฟก
Graphic Design

3(2-2-5)

ทฤษฎี ก ารออกแบบกราฟ ก องค ป ระกอบศิ ล ป การถ า ยภาพ การวาดภาพ หลั ก การออกแบบที่ ดี
คุณสมบัติดานตางๆ ของภาพกราฟก ชนิดของขอมูลภาพกราฟก รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟก การใชโปรแกรม
สำเร็จรูปในการสรางสรรคและเผยแพรผลงาน
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คธ 0413
BC 0413

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Development

3(2-2-5)

ความหมาย ความสำคั ญ หลั ก การออกแบบและสร า งเว็ บ ไซต โ ดยใช ภ าษา HTML และ CSS
องคประกอบของเว็บไซต ประเภทของโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต และการสรางเว็บไซตเพื่อประยุกตใชงาน
ด านต า งๆ การใช โปรแกรมสำเร็จ รูป ในการพั ฒ นาเว็บ ไซตในงานธุ รกิ จ และการอั พ โหลดเว็บ เพจบนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแมขายเพื่อการเผยแพร
คธ 0414
BC 0414

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce

3(2-2-5)

หลักการ แนวคิด และประเภทระบบการคาอิเล็กทรอนิกส การจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม ระบบการ
รั บ -จ า ยเงิ น บนอิ น เทอร เน็ ต ระบบความปลอดภั ย การพั ฒ นาเว็ บ ไซต แ ละการจั ด การร า นค า ออนไลน
การจดโดเมนเนม ระบบการจัดสงสินคา การขนสงสินคา ชองทางการสื่อสารสมัยใหม การตลาดอิเล็กทรอนิกส
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
คธ 0415
BC 0415

โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
Project in Business Computer

3(0-6-3)

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาความตองการระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากหัวขอเฉพาะหรือจากบริบทจริง
วิเคราะหปญหา กำหนดแนวทางแกปญหา ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ วิเคราะหและออกแบบระบบ
พัฒนาระบบที่สามารถใชงานไดจริง และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวของ
คำอธิบายรายวิชาเลือก

คธ 0416
BC 0416

กลุม 1 การพัฒนาเว็บไซต
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming

3(2-2-5)

แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสรางของเว็บไซต ภาษาและโปรแกรมตางๆ สำหรับการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น หลักการทำงานและสภาวะแวดลอมของเว็บแอปพลิเคชั่น การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต
โดยเชื่อมตอฐานขอมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจ
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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 และเทคนิคการประยุกตใชภ าษา HTML และ CSS ในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
การพัฒนาเว็บไซต
คธ 0418
BC 0418

ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต
Content Management System

3(2-2-5)

ความหมาย หลักการ และองคป ระกอบของโปรแกรมระบบจัดการเนื้อหา (Content Management
System (CMS)) และโปรแกรมจำลอง Web Server เปรีย บเทีย บคุณ ลัก ษณะของโปรแกรม CMS การติ ดตั้ง
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)

การใชโปรแกรมสำเร็จ รูป ดานการวาดภาพ การใชเครื่องมือ และเทคนิคตางๆ สำหรับ การออกแบบ
กราฟ กขั้นสูงสำหรับงานธุรกิจ หลักการออกแบบและการสรางสรรคผลงานในรูป แบบอินโฟกราฟก และการ
เผยแพรผลงาน
คธ 0420
BC 0420

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology

3(2-2-5)

รูปแบบลักษณะและองคป ระกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทและการใชงานของสื่อมัลติมีเดีย ความรู
เบื้องตนในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิทัล เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
การใชโปรแกรมสำเร็จรูปดานสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสรางสรรคผลงาน
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คธ 0421
BC 0421

การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว
Animation Design

3(2-2-5)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีก ารสรางภาพเคลื่อนไหว การออกแบบภาพรางเรื่องราวตามลำดับ ขั้น ตอน
(Story Board) การใช โ ปรแกรมสำเร็ จ รู ป และเทคนิ ค การใช เ ครื่ อ งมื อ ต า งๆ ของโปรแกรมสำหรั บ สร า ง
ภาพเคลื่ อ นไหว (Animation) ประเภทต า งๆ การใส เ สี ย งประกอบภาพเคลื่ อ นไหว และการสร า งชิ้ น งาน
ภาพเคลื่อนไหวตามการออกแบบภาพรางเรื่องราวที่กำหนดไว

กลุม 3 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คธ 0422
BC 0422

การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network Management

3(2-2-5)

หลักการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร การจัดการทรัพยากรเครือขายที่เชื่อมตอทั้งที่อยูใกลและไกล การ
จัดการบัญชีผูใชของเครือขาย การจัดการปริมาณการใชงานและการควบคุมการเขาถึงเครือขาย การจัดการระบบ
ความผิดพลาดของเครือขาย การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือขาย และการประยุกตใชเครื่องมือตางๆ
สำหรับการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
คธ 0423
BC 0423

ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย
Network Operating Systems for Server

3(2-2-5)

ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ ก ารบนเครื่ อ งแม ข า ย การจั ด การและกำหนดสิ ท ธิ ผู ใ ช
การจั ดการเครื่องแมขาย การควบคุมระยะไกล การจัดการเว็บเซิรฟเวอร ไฟลเซิรฟเวอร ดีเอชซีพีเซิรฟเวอร
โดเมนเนมเซิรฟ เวอร พร็อกซี เซิรฟ เวอร การติ ด ตั้งและกำหนดการทำงานไฟรวอล เครื่อ งมื อและโปรแกรม
ในการจัดการเครื่องแมขาย
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คธ 0424
BC 0424

ความมั่นคงดานเครือขาย
Network Security

3(2-2-5)

เทคนิ ค วิ ธี ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย ทางด า นเครื อ ข า ย ภั ย คุ ก คาม รู ป แบบและเทคนิ ค การบุ ก รุ ก
การเขารหัสขอมูลและถอดรหัสขอมูล ระบบตรวจจับการบุกรุก เทคนิคการตรวจจับและการปองกันไวรัส หลักการ
ทำงานไฟรวอล การประเมิน และการจัด การความเสี่ย ง การกำหนดนโยบายดานความมั่นคง การกูคืน ระบบ
การออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัย
คธ 0425
BC 0425

การฝกประสบการณ
Field Experience in Business Computer

3(320)

ฝกปฏิบัติดานคอมพิวเตอรธุรกิจในสถานประกอบการหรือหนวยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน การจัดทำ
แผนการฝ ก ที่ มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค กระบวนการทำงาน การประเมิ น ผลการทำงาน และ
การปรับปรุงคุณภาพงานภายใตคำแนะนำชวยเหลือของผูมีประสบการณ

3.2 อาจารยผูสอน
3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

1

เลขประจำตัว
ประชาชน
1 1802 00014 xx x

นายนราวุฒิ พัฒโนทัย

2

3 2297 00031 xx x

นางสาวสมฤทัย อามันพงษ

3

3 2301 00244 xx x

นางสาวหยาดรุง สุทธิวารี

วท.ม.
วท.บ.
ศศ.ม.
วท.บ.
บธ.บ.

วิศวกรรมซอฟทแวร
วิทยาการคอมพิวเตอร
สารสนเทศศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรธุรกิจ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาวิชา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
8 ชม./สัปดาห
8 ชม./สัปดาห
8 ชม./สัปดาห

3.2.2 อาจารยประจำ
ที่
1

เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ประชาชน
3 2399 00014 xx x ดร.กรรณิกา สุภาภา

Ph.D.
D.P.A.
กศ.ม.
กศ.บ.

รัฐประศาสนศาสตร
Public Administration
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
8 ชม./สัปดาห
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ที่
2

เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ประชาชน
3 2301 00451 xx x ดร.กุณฑล งาเจือ

3

3 7606 00027 xx x นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ

4

3 1005 03466 xx x นางสาวอำพร ไพฑูรย

5

3 4499 00258 xx x ดร.อมร ไชยแสน

6

3 2301 00027 xx x นางสาวนิพัทธา
เอี่ยมใบพฤกษ

7

3 8603 00248 xx x นายสุนันท เพ็ชรพิรุณ

8

3 4017 00027 xx x นางวรรณรัตน ศิริภูธร

9

3 8205 00015 xx x นางสาวสุดารัตน
ตัณฑะอาริยะ

คุณวุฒิ
ปร.ด.
ศษ.ม.
ศษ.บ.
ศษ.บ.
ศษ.ม.

สาขาวิชา

ประเมินการศึกษา
การประเมินการศึกษา
การวัดและประเมินผล
บริหารการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
บธ.ม.
การเงินและการธนาคาร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา
ค.บ.
สังคมศึกษา
ปร.ด.
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต
กศ.ม.
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
ค.บ.
การประถมศึกษา
ค.ม.
วิจัยการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา
กศ.บ.
วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
พธ.ม.
พุทธศาสนา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (การสอน)
พธ.บ.
รัฐศาสตร
ศษ.ม.
หลักสูตรและการสอน)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา
สัมฤทธิบัตร การศึกษาปฐมวัย
ค.บ.
การประถมศึกษา
อ.ม.
ภาษาไทย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห
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ที่

เลขประจำตัว
ประชาชน

ชื่อ-นามสกุล

10 3 3416 00009 xx x นายพชร แกวดี

11 3 1603 00302 xx x นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

12 3 4016 00090 xx x นางสาวกรกนก
ปานอำพันธ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ค.บ.
ภาษาไทย
ศษ.ม.
เทคโนโลยีการศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหาร
การศึกษา
ศษ.บ.
ฟสิกส-คณิตศาสตร
ศษ.ม.
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ศศ.บ.
การจัดการทั่วไป
วท.ม.
พฤกษเศรษฐกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
วท.บ.
พืชศาสตร

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1

นายชายรัก กณิกนันต

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร

2

นายชูชาติ แซเตียว

วท.ม.
คอ.ม.
ค.บ.

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมไฟฟา
ไฟฟา

3

นายธณวิชัย สายสถิตย

กศ.บ.
ป.บัณฑิต

ฟสิกส
การบริหารการศึกษา

4

นายภาคิน กุดแถลง

5

นางสาวพรพิมล มงคลศรี

6

นายเรวัต ภิรมยภักดิ์

ค.ม.
วท.บ.
กศ.ม.
ศศ.บ.

(หลักสูตรและการสอน)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารการศึกษา
การจัดการคอมพิวเตอร
ธุรกิจ

ค.บ.

สังคมศึกษา

ตำแหนง/ประสบการณ
1. ครูพิเศษสอน
2. สอนวิชาคอมพิวเตอร 15 ป
1. ครูพิเศษสอน
2. สอนรายวิชาคอมพิวเตอร
และเปนวิทยากรอบรมเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 13 ป
1. รองผูอำนวยการ
2. ประสบการณสอนและ
ทำงาน 18 ป
1. ครู คศ.1
2. สอนวิชาคอมพิวเตอร 8 ป
1. ครู คศ.1.
2. สอนวิชาคอมพิวเตอร 12 ป
3. วิทยากรการจัดทำสื่อสาร
สนเทศ สื่อมัลติมีเดีย 7 ป
1. ขาราชการบำนาญ
2. สอนคอมพิวเตอร 15 ป

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)
8 ชม./สัปดาห
8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห
8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หนา 29

ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

7

นางสาวณัฐภัสสร
พิมพอุบล

บธ.บ.

8

นางเสาวนีย ชางเหลา

วท.บ.

9

นางสาวจันทนี แซภู

คอ.ม.
บธ.บ
น.ด.
น.ม.
น.บ.

10 พ.ต.อ.ดร.สมเจตน
พลอยจั่น

11 พ.ต.ท. ทินกร แกวชาง
12 พันตรีถาวร เมืองชาง

13 นายสมภพ จรพิภพ

รป.ม.
นบ.
ศศ.บ.
ศษ.บ.
ร.บ.
น.บ.

ศศ.ม.

สาขาวิชา

การบัญชี

ตำแหนง/ประสบการณ

1. ครูพิเศษสอน
2. สอนรายวิชาที่เกี่ยวของกับ
บัญชี 11 ป
คอมพิวเตอร
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2. สอนคอมพิวเตอร 13 ป
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ครูพิเศษสอนสอนคอมพิวเตอร
11 ป
(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
นิติศาสตร
1. ขาราชการบำนาญ
2. พนักงานสืบสวนสอบสวน
นิติศาสตร
32 ป
นิติศาสตร
3. สอนรายวิชาที่เกี่ยวของกับ
การปกครองและกฎหมายตางๆ
11 ป
การบริหารทั่วไป
หัวหนางานสอบสวน
ประสบการณทำงาน 31 ป
นิติศาสตร
การพัฒนาชุมชน
1. ประจำมณฑลทหารบกที่ 14
2. เจาหนาที่สัสดีและผูช วยสัสดี
ประถมศึกษา
อำเภอ
รัฐศาสตร
3. นายทหารประสานงานขาว
นิติศาสตร
กองอำนวยการรักษาความมัน่ คง
ภายใน 8 ป
4. วิทยากรโครงการคนไทยหัวใจ
ไมโกง
ศึกษาศาสตร – การสอน 1. ขาราชการบำนาญ
2. อดีตรองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและประธานโปรแกรม
วิชารัฐประศาสน-ศาสตร ม.ราช
ภัฏรำไพพรรณี
3. อาจารย ค ณะมนุ ษ ย ศ าสตร
และสังคมศาสตร ม.ราชภัฏรำไพ
พรรณี 30 ป

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห
8 ชม./สัปดาห
8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห
8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

14 นางสมเสนห พวงพี

กศ.บ.

15 นายสมโภชน วาสุกรี

สาขาวิชา

ภาษาไทย

ค.บ.
เกษตรศาสตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

16 นางอรัญญา อินทสัมฤทธิ์

กศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

17 นางสาวกาญจนา
เกตุบรรเทิง

กศ.ม.
กศ.บ.

เทคโนโลยีทางการศึกษา
ภาษาอังกฤษ

18 นายวีระ มนตรีวงษ

ค.บ.

ดนตรีศกึ ษา

19 นางอรอนงค คลองกิจกล

กศ.บ.

สังคมศึกษา

20 นายวิฑูรย บุญรอด

กศ.บ.

หัตถกรรม

ตำแหนง/ประสบการณ

1. ขาราชการบำนาญ
2. ผูบริหารสถานศึกษา 7 ป
3. ศึกษานิเทศก 10 ป
4. สอนภาษาไทย 15 ป
1. ขาราชการบำนาญ
2. ประสบการณสอนและงาน
บริหารรวม 42 ป
1. ขาราชการบำนาญ
2. ประสบการณสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 37 ป
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ
2. ประสบการณสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 14 ป
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
พิเศษ
2. สอน ศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป 30 ป
1. ขาราชการบำนาญ
2. ครูกลุมการงานพื้นฐานอาชีพ
3. สอนรายวิชาเกี่ยวกับ
การศึกษาปฐมวัย 31 ป
4. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนา
ทักษะและเสริมสราง
ประสบการณ
1. ขาราชการบำนาญ
2. ครูสอนศิลปะ หัตถกรรม
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 31 ป
3. สอนรายวิชาหลักสูตรพัฒนา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห
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ที่

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

21 นางสาวพัชรินทร
เลยานนท

ค.บ.

นาฏศิลป

22 นายบุญค้ำ จุลเจือ

ค.บ.

คอมพิวเตอร

23 นายสุริยะ มีความดี

กศ.บ.

สังคมศึกษา

24 นายวิโรจน สุขะ

ศษ.บ.

บริหารการศึกษา

25 นางวรรณา บุทเสน

พช.ม.
สส.บ.

พัฒนาขุมขน
สังคมศาสตร

ค.บ.
ป.กศ.สูง

สุขศึกษา
ดนตรีศกึ ษา

26 นางเครือวัลย สังขสงู เนิน

27 นายวิเชียร สุขสถิตย

-

-

28 นายหยี่ ธรรมปญญา

-

-

ตำแหนง/ประสบการณ
ทักษะและเสริมสราง
ประสบการณ
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2. ครูสอนระดับปฐมวัย
3. วิทยากรสอนรำในงาน
และหนวยงานตางๆ
1. ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
2. สอนคอมพิวเตอร 15 ป
1. ขาราชการบำนาญ
2. สอนวิชาสังคมศึกษา 35 ป
1. ขาราชการบำนาญ
2. สอนสังคมศึกษา 28 ป
1. ผูจัดการโครงการสงเสริมการ
ปองกันเอดสในแรงงาน
ขามชาติ
2. ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน 14 ป
3. วิทยากรอบรม
1. ขาราชการบำนาญ
2. สอนรายวิชาเกี่ยวกับดนตรี
ศึกษา 36 ป
1. ลามแปลภาษา
2. สอนภาษาไทยที่กัมพูชา 9 ป
3. สอนภาษากัมพูชา 2 ป
4. เปนผูเชี่ยวชาญดานภาษา
กัมพูชา ซึ่งเปนสาขาวิชาที่ขาด
แคลน
1. ลามแปลภาษา
2. เปนผูเชี่ยวชาญดานภาษา
กัมพูชา ซึ่งเปนสาขาวิชาที่ขาด
แคลน 30 ป

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห)

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห
8 ชม./สัปดาห
8 ชม./สัปดาห
8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห

8 ชม./สัปดาห
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถามี)
จากผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ มี ค วามต อ งการให ผู ส ำเร็ จ การศึ ก ษา
มี ป ระสบการณ ในวิ ช าชี พ ก อ นเข า สู ก ารทำงานจริ ง ดั ง นั้ น ในหลั ก สูต รจึ งมี รายวิช าการฝ ก งาน ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษา
ทุ กคนจะตอ งลงทะเบี ย นรายวิช านี้ เพื่อ ฝกให นักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูที่เรียนมาปรับ ใชกับ สภาพ
การทำงานจริง ตลอดจนเพื่อการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานกอนออกไปทำงานจริง ซึ่งแบงนักศึกษาออกเปน
2 กลุม ดังนี้
1) กลุมนักศึกษาที่ไมมีอาชีพ จะใหดำเนินการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการหรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน
2) กลุ มนั กศึ กษาที่ มีอาชีพ ทั้งที่ สอดคลองและไม สอดคล องกั บวิ ชาชี พ จะให ดำเนิ นการจั ดทำโครงการ
ที่มีความสอดคลองกับวิชาชีพ ในการพัฒนางานของตนเองอันเปนประโยชนตออาชีพของตนเองหรือหนวยงาน
หรือองคกรที่ปฏิบัติงานอยู

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ย วของ ตลอดจน
มีความเขาใจในการประยุกตใชทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บู ร ณาการความรูที่เรีย นมาเพื่ อ นำไปแก ป ญ หาทางด านคอมพิ ว เตอรธุ รกิจ โดยใชค วามรู
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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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา
1.3 มีจิตบริการและสามารถทำงานรวมกับผูอื่น

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มอบหมายใหศึกษาคนควา จัดทำรายงานในเรื่องที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ
- มอบหมายใหนั กศึกษาทำงานเป นกลุม นำเสนอ
และรับฟงความคิดเห็นจากกลุมอื่นๆ
- กิจกรรมการใหบริการดานคอมพิวเตอรแกชุมชน
- สรางวัฒนธรรมองคกรภายในสาขาวิชา ใหมีความ
เอื้อเฟอและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอื่น
(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 เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอ
ตนเองและผูอื่น
(4) มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
(1) รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา เชื่อมโยงความคิดอยางองครวม
(2) สามารถระบุ ป ระเด็ น ป ญ หา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก ป ญ หาอย า งมี คุ ณ ค า และ
สรางสรรค
2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอื่น ทำงานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนำและผูตาม
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(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน
(3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพึ่งตนเองได
2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาคนควาและนำไปใชไดอยางเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
(2) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีม และแกไขขอขัดแยง สามารถ
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทำ
กลยุทธการสอน
(1) การรวมกันกำหนดกฎกติกาและขอบังคับในชั้นเรียนรวมกัน
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ดวยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี และ
ติดตาม ตักเตือนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(3) การมอบหมายหนาที่ของการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม
(4) ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมิ น จากการปฏิ บั ติ ต นตามกฎระเบีย บในชั้น เรีย นอยา งสม่ำ เสมอ และนำผล
ประเมินไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(2) ประเมิ น จากความรับ ผิ ด ชอบในหน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายในงานของตนเองและ
งานกลุม
(3) ประเมินจากเหตุการณทุจริตในงานที่ไดรับมอบหมายและการทดสอบ เชน การทุจริต
การสอบ การคัดลอกงานผูอื่น เปนตน
2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถประยุกตใชความรู และวิเคราะหปญหา แพแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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กลยุทธการสอน
(1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เชน การวิเคราะหกรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ เปนตน
(2) จั ด การเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู เชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงในระหวางดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เชน ประเมินกระบวนการทำงาน ผลงาน และแบบฝกหัด เปนตน
(2) ประเมินผลจากการทดสอบยอยและการทดสอบปลายภาคการศึกษา
2.2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) สามารถคิดวิเคราะหประเด็นปญหาไดอยางเปนระบบและมีวิจารณญาณ เพื่อสามารถ
วางแผนการทำงานและแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี
(2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะเพื่อนำไปประยุกตกับการ
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
มอบหมายให นั ก ศึ ก ษาทำงานเป น กลุ ม ที่ ต อ งประสานงานกั บ ผู อื่ น หรื อ ค น คว า
หาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูที่มีประสบการณ ตลอดจนการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรับ
ฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ ในชั้นเรียน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทำงานรวมกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
(2) ประเมิน จากความรับ ผิดชอบในงานที่ ไดรับ มอบหมาย ผลสัม ฤทธิ์ของงาน ป ญ หา
ที่เกิดขึ้นในการทำงาน และการประสานงานทั้งภายในกลุมและกับบุคคลอื่น
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) สามารถใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอการทำงานไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถแนะนำประเด็น การแกไข ป ญ หาโดยใช ขอ มู ลทางสถิ ติป ระยุก ตต อป ญ หา
ที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการนำเสนอได
อยางเหมาะสม
กลยุทธการสอน
(1) ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีเพื่อการแกปญ หาไดอยางเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ
(2) มอบหมายงานให วิเคราะห ข อ มู ล ด า นธุร กิ จ และจั ด ให อ ยู ในรู ป แบบสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
(3) นำเสนอผลงานจากการคน ควา ขอ มูล ดว ยการสื ่อ สารในรูป แบบตา งๆ และใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนำเสนอ
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการใชเทคนิ คการนำเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของมาพัฒนาธุรกิจที่ทันสมัย
(2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย สื่อสารถึงแนวความคิดการดำเนินธุรกิจ
ข อ จำกั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช ร ะบบการจั ด การ และเทคโนโลยี กรณี ศึ ก ษาต า งๆ ที่ มี ก ารนำเสนอใน
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
1

กลุมวิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105 ปญญาจากวรรณกรรม
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
ศท 0204 พลังของแผนดิน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

2

3

4

1

2
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4









 


3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู










4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

1

2











































5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล
ศท0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญญา
ศท0303 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพือ่ ชีวิต
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
ศท 0305 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
1


2




 

3



4

1

2






3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู




3


4






1






2






4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3











5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

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

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2
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รายวิชา

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1

คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
คธ 0414 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
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

2



3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู
1

2
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1
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1

1

2
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5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ







4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวั ดและการประเมิ น ผลการศึก ษาให เป น ไปตามระเบี ย บของสถาบั น วิท ยาลั ย ชุ ม ชน วาด ว ยการจั ด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา
มีการกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ดังนี้
2.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงอาจารยผูสอนกำหนดใหทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ผล
การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
2.1.2 อาจารย ผูส อนศึ ก ษาเลือ กเครื่ อ งมือ ที่ จ ะนามาใช ในการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ต ามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูใหสัมพันธสอดคลองกับ รายละเอีย ดของรายวิช า (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
เพื่อใชประกอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.1.5 อาจารยผูสอนนำเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูของนักศึกษาตออาจารยผูรับผิดชอบ
หลั กสูตรพรอมแนวทางปรับ ปรุง รายงานในรายงานผลการดำเนินการของรายวิช า (มคอ.5) หรือรายงานการ
ดำเนินการของประสบการณวิชาชีพ (มคอ.6)
2.1.6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารยผูสอนโดยพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานและสามารถเก็บขอมูลเพิ่มเติมโดยใชเครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแตละดานและภาพรวม
2.1.7 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทำการประมวลผลขอมูล และจัดทำรายงานพรอมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงเสนองานหลักสูตร
2.1.8 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแจงผลและแนวทางปรับปรุงตออาจารยผูสอนและเขียนในรายงาน
ผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เนนการทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการ
ประกอบอาชีพของผูสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับความตองการของสถานประกอบการและสถานศึกษา ดังนี้
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2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณไดงานทำของผูสำเร็จการศึกษา โดยประเมินจากผูสำเร็จการศึกษาที่
ไดงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร โดยผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการทวนสอบผลการเรียนรู
2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการรวมทวนสอบผลการเรีย นรู มีการประเมิน นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู และกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู โดยการสัมภาษณหรือการใชแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความรูความสามารถ โดยใชมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 5 ดาน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3)ทักษะ
ทางปญ ญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป นไปตามระเบียบสถาบัน วิทยาลัยชุมชน วาดวยการจั ดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาที่ต่ำกวาปริญ ญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 ดังนี้
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
และมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร คูมือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คูมือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
1.2 สงเสริมใหอาจารยใหมเขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัช ญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้แ จงแนวทางในการจัด การเรีย นการสอน แนวทางในการทำวิจัย เพื่ อพั ฒ นาการเรียนการสอน
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล การ
ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ การสอน และการประเมินผล จากหนวยงานทั้งภายในและหนวยงานภายนอก
2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตใชความรูที่ไดใหเกิด
ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management)
เพื่อใหเกิดการถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาการเรียนการสอนและทำวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของเพื่อนาความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
หลักสูตร
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
2.2.4 สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผน กำกับ และติดตาม การดำเนินงานตางๆ
ของหลักสูตร
1.2 สร า งความตระหนั ก และความเข า ใจให แ ก บุ ค ลากร โดยการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จง ในประเด็ น สำคั ญ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ
1.3 มีกระบวนการจัดทำหลักสูตร โดยดำเนินการจัดทำแผนการสอนและเกณฑการวัดและการประเมินผล
1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 กอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
มีสวนรวม อยางนอยรอยละ 80
1.3.3 จัดทำรายงานผลการดำเนิน การของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้น สุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
1.3.4 จั ด ทำรายงานผลการดำเนิ น การของหลัก สู ต รตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลั งสิ้น สุ ด ป
การศึกษา
1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน
1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา
1.6 มีการกำกับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตอสถาบัน
วิท ยาลั ย ชุมชน และนำเอาขอ เสนอแนะจากผลการประเมิ นคุณ ภาพมาปรับ ปรุงหลัก สูตรอยางต อเนื่ องทุ ก ป
การศึกษา
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรมุงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ
ทวนสอบผลสั มฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรีย นรูในขณะที่ นักศึก ษากำลังศึกษา และประเมิ นผลการมี งานทำ
ตลอดจนความพึงพอใจและความตองการของผูใชบัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพื่อการแกไขปรับปรุง เพื่อใหไดบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเปนไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู 3)
ทั ก ษะทางป ญ ญา 4) ทั ก ษะความสั มพั น ธ ระหวา งบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ และ 5) ทั ก ษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้
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 การติดปายประชาสัมพัน ธ การสงเอกสารประชาสัม พันธตามหนวยงานตางๆ และการแนะแนว
การศึกษาตอในโรงเรียนมัธยม และศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาโดยการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การควบคุมการดูแล การให
คำปรึกษาวิชาการ ตลอดจนถึงสำเร็จการศึกษา โดยการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาแตละสาขาวิชาใหคำปรึกษากับ
นักศึกษา
4. อาจารย
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของวิทยาลัย โดยอาจารยใหมตองมีวุฒิการศึกษาไม
ต่ำกวาระดับ ปริญ ญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กอนจัด การเรีย นการสอนแตละภาคการศึกษา มีการจั ด
ปฐมนิ เทศอาจารยผูส อน สงเสริม สนับ สนุน ให มีก ารผลิตสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหมๆ การจั ด
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 ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณอยางเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับ การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา ปจ จุบั นวิทยาลัยชุมชนตราด มีวัส ดุ อุป กรณ สื่อการศึกษาที่
สัมพันธกับสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่ใชสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 90 เครื่อง
2. เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 3 เครื่อง
3. เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ (Visualizer) จำนวน 3 เครื่อง
มีเอกสารสิ่งพิมพ และหนังสือในหองสมุด ที่สัมพันธกับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดำเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 4 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดำเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงานตามขอ 1-6 และอยางนอยรอยละ
80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ป
ที่
1
1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน x
การดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
x
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา / สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ x
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม x
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา x
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
x
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก ผลการประเมินการดำเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบั การปฐมนิเทศ หรือ คำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน
x
9. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง x
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม
x
นอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหม ที่มีตอ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ที่มตี อบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปการศึกษา
ป ป ป
ที่ ที่ ที่
2 3 4
x x x

ป
ที่
5
x

x x x x
x x x x
x x x x

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
- x x x
-

- x x

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจำนวนตัวบงชี้ ที่มีผลดำเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมโดยพิจารณาจากจำนวนตัวบงชี้บังคับ และตัวบงชี้รวมในแต
ละป
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงระหวางและหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผล
การประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทำไดโดยรวบรวมปญ หา/ขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและมอบใหประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทำไดโดย
- ประเมินนักศึกษาในแตละวิชา
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
- ภาพรวมของหลักสูตร ทำการประเมินโดยผูสำเร็จการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขอมูลจาก
- นักศึกษาปสุดทาย/ผูสำเร็จการศึกษา
- ผูวาจาง/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสำรวจผลสัมฤทธิ์ของผูสำเร็จการศึกษา
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินนักศึกษา ผูวาจาง ผูทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห ทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)

ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิมและโครงสรางหลักสูตรปรับปรุง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.
2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 45 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
รวม ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
24 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
9 หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน 3 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
รวม ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

จำนวนหนวยกิต
หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2561
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
จำนวน 21 หนวยกิต
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
จำนวน 36 หนวยกิต
24 หนวยกิต
จำนวน 24 หนวยกิต
9 หนวยกิต
จำนวน 9 หนวยกิต
3 หนวยกิต
จำนวน 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ไมนอยวกวา 90 หนวยกิต
ไมนอยวกวา 90 หนวยกิต

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Business
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business
Computer
Administration
Program in Business Computer
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ชื่อยอ : อ.บธ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Business Administration
(Business Computer)
ชื่อยอ : A.B.A. (Business Computer)

ชื่อปริญญา/สาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ชื่อยอ : อ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree (Business Computer)
ชื่อยอ : A.(Business Computer)

หมายเหตุ
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การ
กำหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาวา “อนุปริญญา” แลว
ตามดวยชื่อสาขาวิชาและกำหนดใชอักษรยอวา
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2548
ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราว
ประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 การ
กำหนดชื่อปริญญาระดับอนุปริญญาวา “อนุปริญญา” แลว
ตามดวยชื่อสาขาวิชาและกำหนดใชอักษรยอวา
“อ.(สาขาวิชา.....)” เพื่อใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2548

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
ปรับปรุงใหสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
สรางโอกาสทางการศึกษาใหสมาชิกชุมชนไดพัฒนา
ชวยสรางสรรคและเพิ่มความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน
ตนเอง ใหเปนผูช ำนาญงานดานคอมพิวเตอร และเพิ่ ม ตอสังคมทางเทคโนโลยี
คุณคาเพื่อการสรางสรรคใหเกิดประโยชน ในการดำเนิน
ชี วิ ต และเพิ่ ม ศั ก ยภาพของชุ ม ชนในมิ ติ ต า งๆ ทั้ ง ด า น
เศรษฐกิจและดานสังคม แกชุมชนและทองถิ่น
ความสำคัญของหลักสูตร
- ไมมี -

ความสำคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน

ปรับปรุงใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและ
ความรูใหม ทางดานการคอมพิวเตอรธุรกิจ

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ค วามตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ตาม
จรรยาบรรณของนักวิชาชีพคอมพิวเตอร
2) เพื่ อให ผูเรีย นมี ความรูค วามเข าใจในหลักการ
ทางคอมพิวเตอร และหลักการทางธุรกิจ
3) เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะในการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจ
4) เพื่อใหผูเรียนสามารถสื่อสารและประสานการ
ทำงานรวมกับหนวยงานองคกร หนวยงาน ชุมชน เพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศทางธุรกิจ

วัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรับปรุงเพื่อมุงเมนการพัฒนาผูเรียน ตาม Learning
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
outcome ของหลักสูตร
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มี ความซื่อสั ตย สุจริต ขยันหมั่ นเพียร
ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชีพคอมพิวเตอร
2) มีความรู ความเขาใจทางคอมพิวเตอรเพื่อใชในทางธุรกิจ
3) มี ทั ก ษะทางเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดำเนินงานในธุรกิจ
4) สามารถสื่อสารและสรางเครือขายเพื่อดำเนินงานทางธุรกิจ
5) สามารถคิดวิเคราะหและนำเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง
เหมาะสม
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5) เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห และนำเสนอ
ขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
หน ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต ร ไม น อ ยกว า 91 หน ว ยกิ ต
โดยมีสัดสวนหนวยกิต แตละหมวดวิชา และแตละกลุม
โดยมีสัดสวนหนวยกิต แตละหมวดวิชา และแตละกลุมวิชาดังนี้
วิชาดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 57 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
ไมนอยกวา 21 นก.
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จำนวน 21 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพ
ไมนอยกวา 36 นก.
2.2 วิชาชีพ
จำนวน 36 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
24 นก.
2.2.1 วิชาบังคับจำนวน 24 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
9 นก.
2.2.2 วิชาเลือก จำนวน 9 หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน 3 นก.
2.2.3 วิชาการฝกงาน จำนวน 3 หนวยกิต
3 . หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

หมายเหตุ
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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 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)

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)
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วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จำนวน 21 หนวยกิต
หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
หลักการตลาด
3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3(3-0-6)
หลักการบัญชี

3(3-0-6)

ระบบปฏิบัติการและอินเตอรเน็ต
3(2-2-5)
การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟแวร 3(2-2-5)
วิชาบังคับ
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน

หมายเหตุ

เปลี่ย นชื่อ รายวิ ชาและเพิ่ มเติมคำอธิ บายรายวิช าเกี่ย วกั บ
ภาษีอากร
ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
ยกเลิกรายวิชา

3(2-2-5)

ยกเลิกรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
บธ 0114 ระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
บธ 0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
บธ 0116 โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ 3(0-6-3)

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)
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ระบบฐานขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
การออกแบบกราฟก
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
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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(0-6-3)

แกไขคำอธิบายรายวิชาและเปลี่ยนเปนรายวิชาเลือก
เปลี่ยนจากวิชาเลือกเปนวิชาบังคับ

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)

หมายเหตุ

รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม
รายวิชาใหม

