รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ฉบับปรับปรุง 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนปตตานี
คอมพิวเตอรธุรกิจ

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
Associate Program in Business Computer

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

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

3. วิชาเอก
- ไมมี 4. จํานวนหนวยกิตที่เรียน
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยไดเปน
อยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่นหรือหนวยงานอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ไมมีความรวมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ
หนวยงานอื่น
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิ วเตอรธุรกิจ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554
6.2 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561
6.3.สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 8/2516 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2561
6.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่............./.............เมื่อวันที่
........../......../.........
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ต รมี ค วามพร อมเผยแพรคุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ กษา
แหงชาติ พ.ศ.2552 ในป พ.ศ. 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ สามารถประกอบอาชี พ เป น
ผูปฏิบัติงานไดในหนวยงานของรัฐบาล และหนวยงานเอกชน ในตําแหนงงาน เจาหนาที่คอมพิวเตอร เจาหนาที่
บันทึกขอมูล เจาหนาที่ดูแลเว็บไซต เจาหนาที่ธุรการพนักงานทั่วไป เปนตน รวมทั้งเปนผูประกอบการเกี่ยวกับ
ธุรกิจคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม 3 8415 00234 XX X

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ครูชํานาญการพิเศษ

คุณวุฒิ
การศึกษา
คอ.ม.

บธ.บ.
นายสุทธิศักดิ์ น้ําทิพย

3 9403 00207 XX X

ครูชํานาญการพิเศษ

วท.ม.
วท.บ.

นายอิทธิพล บุญผองศรี*

1 9599 00028 XX X

-

วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ครุศาสตร
เทคโนโลยี

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร สงขลานครินทร
ธุรกิจ
การจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สงขลานครินทร
สารสนเทศ
วิทยาการ มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีสัญญาจางกับวิทยาลัยชุมชนปตตานี ระยะเวลาสัญญาจาง 1 ปขึ้นไป

2551

2548
2550
2539
2553
2551
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนปตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปตตานีกําหนด
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) จะเนนการพัฒ นาและใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นกาวหนาที่เขมขนมากขึ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒ นาและยกระดับคุณภาพของกําลังคน และความคิดสรางสรรคในการขยาย
ฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูกับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิม รวมทั้งการตอยอด
การผลิตและบริการเดิมโดยใชดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะใหความสําคัญกับการใชศักยภาพของ
ทรัพยากรชีวภาพ การสงเสริมการเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม
และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเขากับการคาและการเตรียมความพรอมของ
ภาคบริการใหสามารถรองรับการแขงขันที่เสรีขึ้น การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม รวมทั้งการสรางสังคมผูประกอบการที่ผลิตไดขายเปน โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความตองการของ
ผูบริโภคอยางรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินคาและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
พั ฒ นาระบบและกลไก ตลอดจนการพั ฒ นาเชิงพื้ น ที่ เพื่ อกระจายโอกาสเศรษฐกิจ ให คนในชุมชนและทองถิ่น
และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แนวโนมสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนอกจากจะสงผลกระทบในมิติเศรษฐกิจแลวนั้น
ยังคงสงผลกระทบในมิติทางสังคมเปนอยางมาก ทําใหประเทศกาวสูยุคสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีตางๆ และการ
เข า ถึ ง อิ น เทอร เ น็ ต กลายเป น ส ว นหนึ่ ง ในวิ ถี ชี วิ ต ของทุ ก คน ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการพั ฒ นาอุ ป กรณ สื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพสูง สามารถบรรจุ รับ ประมวลผล และแสดงผลขอมูลไดอยางมหาศาล เกิดการรวมกลุมบุคคลที่มี
ความชอบคลายคลึงกันบนโลกออนไลน สงผลใหบุคคลมีความเปนปจเจกนิยมมากขึ้น ความตองการรูจักตัวตน
ที่แทจริงของกันและกันลดลง เกิดการแยงชิงแรงงานที่มีทักษะดานเทคโนโลยีระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทาง
หรือมีทักษะหลายดานในตลาดแรงงานสูงขึ้น โดยแรงงานทักษะต่ําจะไมเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน เพราะ
จะถูกทดแทนดวยการใชระบบอัตโนมัติและหุนยนต แรงงานจึงตองมีการปรับตัวพัฒนาศักยภาพของตนใหมีทักษะ
การใชเทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น ประกอบกับการเกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหมๆ ที่ผสมผสานการใช
เทคโนโลยีสมัยใหมหลายหลากสาขา เพื่ อตอบสนองความตองการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นได ต ามพั ฒ นาการของความก าวหน า ทางด านเทคโนโลยี ที่ ส งผลกระทบต อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
เพื่อรองรับการแขงขันดานเศรษฐกิจ ที่ผสมผสานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมหลายหลากสาขา และอาศัยแรงงาน
ทักษะดานเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความสามารถเฉพาะทางหรือทักษะหลายดาน จึงเปนเหตุผลความจําเปนในการ
ผลิตบุคลากรทางคอมพิวเตอร ที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในองคกรทางธุรกิจ มีความเขาใจในสถานการณธุรกิจ
สามารถนําหรือพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสมใหกับหนวยงานหรือองคกรที่ตนสังกัด
เขามาใชใหเปนขอไดเปรียบหรือเครื่องมือที่สรางความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และรวดเร็ว
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
การพั ฒ นาหลักสูตรมี ความสอดคลองกับ พั นธกิจของวิทยาลั ยชุมชนป ตตานีที่มุงสูความเปนเลิศ
ทางดานการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและสงเสริมการเรียนรู เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและ
สถานประกอบการทั้ งภาครัฐ และเอกชน ที่ มีความสอดคล องกั บ สถานการณ การเปลี่ ย นแปลงทางดานสั งคม
วั ฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ในป จ จุ บั น ตลอดจนการเตรีย มความพรอมด านความรู ทั ก ษะ และประสบการณ
ทางวิชาชีพสําหรับยกระดับการศึกษาตอในระดับปริญญา โดยมีเปาประสงคที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทางดาน
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ ให เ ป น บุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะ สามารถปรั บ ตั ว เรี ย นรู ก ารใช เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม
เพื่อประยุกตใชกับองคกรธุรกิจอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ
มีจิตสาธารณะ รวมพัฒนาชุมชน กลับคืนสูชุมชน เพราะตระหนักไววา การพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน คือ
การพัฒนาทองถิ่น และการพัฒนาทองถิ่น คือ การรวมพัฒนาประเทศชาติตอไป
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน
13.1 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น
กลุมรายวิชาที่นักศึกษาตองไปเรียนรวมกับสาขาวิชาอื่นๆ ประกอบดวย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.2 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/ หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่นสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
ดําเนิ น การโดยอาจารย ผู รับ ผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป ระจําหลักสูตร ติดตอประสานงานและ
ให คําปรึ กษาหารือ ระหวา งผู ส อนรายวิช าที่ ส อนใหห ลัก สูตรอื่น และที่ ส อนโดยหลักสูต รอื่น ด านเนื้ อหาสาระ
การจัดตารางเรียนและตารางสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาของหลักสูตร
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สรางสรรคเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒ นาธุรกิจของชุมชน เพื่อการพัฒ นากระบวนการทํางาน หรือ
ระบบงานในองค ก รให มี ค วามทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช ว ยในการวางแผน สนั บ สนุ น การปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการทําธุรกิจ การแสวงหาวิธีหรือกลยุทธใหมๆ จากการประยุกตใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรเพื่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพใหแกองคกร และความอยูรอดขององคกรทางธุรกิจปจจุบัน
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
1. พั ฒ นาหลั กสู ต รให มี ม าตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. และสอดคลองกับความกาวหนา
ทางวิชาการ ความตองการตลาด/
ผู ป ระกอบการ/การเปลี่ ย นแปลง
ของสังคมปจจุบัน
2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน ด ว ยการบู ร ณาการรู ป แบบ
การสอนต างๆ ให มี ส อดคล องกั บ
ผลการเรียนรูในหลักสูตร

กลยุทธ
หลักฐาน / ตัวบงชี้
- ติ ด ตามการประเมิ น หลั ก สู ต ร - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการดํ าเนิ น การของ
และปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
หลักสูตร (มคอ.7)
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- วางแผนและดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการเรี ย นการสอนให มี
ค ว าม ส อ ด ค ล อ งกั บ ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช าแล ะ
ประสบการณ ภ าคสนามอย า ง
สม่ําเสมอ

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
- รายละเอี ย ดของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4)
- รายงานผลการดํ าเนิ น การของ
รายวิชา (มคอ.5)
- รายงานผลการดํ าเนิ น การของ
ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
- ไมมี 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี 2. การดําเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ – เดือนกรกฎาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษา
ไดไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 ผู ส มั ค รเข า ศึ ก ษาเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ เที ย บเท า
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2.2.2 ผูสมัครเขาศึกษาเปนนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟง พูด อาน เขียน
และเขาใจภาษาไทยไดเปนอยางดี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นั กศึ กษามี พื้น ฐานความรู วิชาภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ วิทยาศาสตร คณิ ตศาสตรและ
คอมพิวเตอรในระดับต่ํา ทําใหประสิทธิภาพการเรียนรูไมเปนไปตามวัตถุประสงค
2.3.2 นักศึกษาบางคนเลือกสาขาวิชาไมเหมาะสมกับความถนัดของตนเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลง
ยายสาขาวิชาในภายหลัง
2.3.3 การปรับตัวดานสังคมและสภาพแวดลอมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกตางทางดาน
วัยวุฒิ ดานอาชีพ และวิถีชีวิต
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา ขอ 2.3
2.4.1 จัดใหมีการเรียนปรับพื้นฐานความรูในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
2.4.2 จัดใหมีผูสอนทําหนาที่ใหคําปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา พรอมทั้งนักศึกษา
รุนพี่เพื่อสรางความสนิทสนมระหวางรุนพี่และรุนนองจะกอใหเกิดการดูแลกันเองระหวางนักศึกษา ซึ่งจะมีชองวาง
นอยกวานักศึกษาและผูสอน
2.4.3 จัดใหมีโครงการเสริมหลักสูตรตางๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษาใหม เพื่ อสรางความเขาใจ
ในการจัดการเรียนการสอน การใชงานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยูรวมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งดานวัยวุฒิและคุณวุฒิ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาใหม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ชั้นปที่
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดรายรับ

คาธรรมเนียมการศึกษา
คาตอบแทนผูส อน
คาวัสดุการศึกษา
คาบํารุงสถานที่
รวม
รายละเอียดรายจาย
คาตอบแทนผูส อน
คาวัสดุการศึกษา
คาบํารุงสถานที่
รวม
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

1/2561
34,500
137,700
24,000
9,000
205,200
1/2561
137,700
24,000
9,000
170,700
60
2,845

2561
60
60
-

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
2562
2563
2564
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
180
60

2565
60
60
60
180
60

2/2561
30,900
153,900
24,000
9,000
217,800

ภาคการศึกษา
1/2562
2/2562
68,400
60,600
299,700 315,900
48,000
48,000
18,000
18,000
434,100 442,500

1/2563
99,900
461,700
72,000
27,000
660,600

2/2563
89,100
445,500
72,000
27,000
633,600

2/2561
153,900
24,000
9,000
186,900
60
3,115

ภาคการศึกษา
1/2562
2/2562
299,700 315,900
48,000
48,000
18,000
18,000
365,700 381,900
120
120
3,048
3,183

1/2563
461,700
72,000
27,000
560,700
180
3,115

2/2563
445,500
72,000
27,000
544,500
180
3,025

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และหรือการเรียนรูผานสื่อดิจิทัล
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต
การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาใหเปนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเป นหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
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กําหนด ดังนี้

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
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การกําหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรยอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสกลุมวิชา
01 หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชาภาษา
02 หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
03 หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
มีหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา ดังนี้
 พยัญชนะ 2 หลักแรก หมายถึง อักษรยอรหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 3-4
หมายถึง รหัสสาขาวิชา
 เลขรหัส หลักที่ 5-6
หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (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
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ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Language
(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (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
Civics and Social Responsibility
ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (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
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
(1) รายวิชาบังคับจํานวน
24 หนวยกิต
(1.1) กลุมวิชาภาษา
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (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
(1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
GE 0201
Province Studies

จํานวน 9 หนวยกิต
น (ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
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คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
(1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 6 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น (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
(2) วิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตร
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)
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BC 0410
คธ 0411
BC 0411
คธ 0412
BC 0412
คธ 0413
BC 0413
คธ 0414
BC 0414
คธ 0415
BC 0415

กลุมได

Systems Analysis and Design
การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
3(2-2-5)
Data Communication and Network System
การออกแบบกราฟก
3(2-2-5)
Graphic Design
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Development
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Commerce
โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
3(0-6-3)
Project in Business Computer

(2.2) วิชาเลือก
จํานวน
9 หนวยกิต
จัดใหเลือกเป นกลุมวิชาตอไปนี้เพื่อสงเสริมทั กษะเฉพาะทาง หรือ เลือกขาม
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
กลุม 1 การพัฒนาเว็บไซต
คธ 0416
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
BC 0416
Web Programming
คธ 0417
การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML
3(2-2-5)
และ CSS
BC 0417
Hypertext Markup Language
and Cascading Style Sheet
คธ 0418
ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต
3(2-2-5)
BC 0418
Website 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)

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 12

BC 0424

Network Security

(2.3) วิชาการฝกงาน จํานวน
3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ชั่วโมง)
คธ 0425
การฝกประสบการณ
3(320)
BC 0425
Field Experience in Business Computer
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจาก
หลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิช า
ที่หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได โดยมีจํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีดังนี้
จํานวนหนวยกิต
ปที่ 2

-

3

6

-

15

15

ภาคฤดูรอน

3

ภาคการศึกษาที่ 2

6

ภาคการศึกษาที่ 1

-

ภาคฤดูรอน

6

ภาคการศึกษาที่ 2

6

ปที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคฤดูรอน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
2.หมวดวิชาเฉพาะ 57 นก.
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 นก.
2.2 วิชาชีพ 36 นก.
1) วิชาชีพบังคับ 24 นก.
2) วิชาชีพเลือก 9 นก.
3) ฝกงาน
3 นก.
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 นก.
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1

ปที่ 1

รวม

3

3

-

6

6

-

30

3

-

3

6

-

21

-

3

3

-

24
9
3
3
90

9
3

6

15

3
15

3
15

15

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศท 0102
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศท 0301
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
คธ 0401
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
คธ 0406
เฉพาะ
บังคับ
คธ 0408
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การเขาใจดิจิทัล
หลักเศรษฐศาสตร
ระบบปฏิบัติการและอินเทอรเน็ต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
15 (11-8-26)

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศท 0103
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศท 0304
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
คธ 0407
เฉพาะ
บังคับ
คธ 0410
เฉพาะ
บังคับ
คธ 0412
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟแวร
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
การออกแบบกราฟก

หนวยกิต
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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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ

กลุมวิชา
ภาษา
บังคับ
บังคับ
บังคับ
เลือก

รหัสรายวิชา
ศท 0101
คธ 0409
คธ 0411
คธ 0413
คธ xxxx
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ระบบฐานขอมูล
การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
xxxx

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

3 (x-x-x)
15 (X-X-X)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศท 0302
และเทคโนโลยี
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
คธ 0402
เฉพาะ
เลือก
คธ xxxx
เฉพาะ
เลือก
คธ xxxx
เลือกเสรี
xxxx
xx xxxx
รวม

ชื่อรายวิชา
การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
หลักการจัดการ
xxxx
xxxx
xxxx

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
15 (X-X-X)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศท 0201
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศท 0202
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
คธ 0403
เฉพาะ
บังคับ
คธ 0414
เฉพาะ
การฝกงาน
คธ 0425
รวม

ชื่อรายวิชา

จังหวัดศึกษา
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
หลักการตลาด
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การฝกประสบการณ

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (320)
15 (X-X-X)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
กลุมวิชา
รหัสรายวิชา
ศึกษาทั่วไป
ภาษา
ศท 0107
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศท 0203
เฉพาะ
พื้นฐานวิชาชีพ
คธ 0404
เฉพาะ
พืน้ ฐานวิชาชีพ
คธ 0405
เฉพาะ
บังคับ
คธ 0415
รวม

ชื่อรายวิชา
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
กฎหมายธุรกิจ
หลักการบัญชี
โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ

หนวยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (0-6-3)
15 (9-12-24)
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
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
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
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
ทัศน คานิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร

โลก

ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ฝกทักษะการฟงและการพูด โดยใชกิจกรรรมนันทนาการเปนสื่อชวยในการถายทอดความหมาย การ
นําคําศัพท สํานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายไดถูกตอง
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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))
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
Civics and Social Responsibility
ความเปนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม คุณคา
และเอกลั ก ษณ ที่ ดี งามอย า งไทย การมี จิ ต อาสา และสํ านึ กสาธารณะ การมีส ว นรว มในระบบประชาธิป ไตย
วิเคราะหปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทําโครงการในบทบาทหนาที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทําโครงงาน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี บังคับ ๖ หนวยกิต
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
GE 0301
Digital Literacy

3 (2-2-5)
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ความเข าใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน สังคม
ออนไลน การเรี ย นรู แ ละการสื บ ค น จากสื่ อ ดิ จิ ทั ล การวิ เคราะห แ ละรู เท า ทั น สื่ อ นํ าเสนอในรู 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
กระบวนการคิดและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มนุษยและสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากปญหา
สิ่งแวดลอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสํ าเร็จ รูป ในการทํ างาน การใช งานและบํารุงรั กษาคอมพิวเตอร ฝกโปรแกรมประมวล
ผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพและจัดทํารูปแบบเอกสาร การแสดงผลดวยกราฟ การ
จัดการฐานขอมูลเบื้องตน การสรางการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดตางๆ การหาพื้นที่
ผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด ขั้นตอนในการ
สํารวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน และ
การตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
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 การกํ า หน ดราคาและผลผลิ ต รายได ป ระชาชาติ
การออม การบริโภค การเงินการธนาคาร การลงทุน การคาระหวางประเทศ เงินเฟอ เงินฝด วัฏจักรเศรษฐกิจการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได ปญหาทางเศรษฐกิจ
คธ 0402
BC 0402

หลักการจัดการ
Principles of Management

3(3-0-6)
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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 พฤติกรรมของผูบริโภค กลยุทธการตลาด สวนประสมทางการตลาด การประยุกตใชเทคโนโลยี
สมัยใหมสําหรับการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
คธ 0404
BC 0404

กฎหมายธุรกิจ
Business Laws

3(3-0-6)

แนวคิด ทฤษฏี หลักการของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายทั่วไป กฎหมายทางคอมพิวเตอร และภาษีอากร
การจัดตั้ งธุรกิ จรูป แบบต าง ๆ ภาษี อากรตามหลั กประมวลรัษฎากรของไทย การตีความ การอุ ดชองวางของ
กฎหมาย วิธีการและหลักเกณฑการคํานวณภาษีอากร สิทธิและการใชสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายบุคคล ทรัพย
นิติกรรม และสัญญาหนี้ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก สัญญาเชาทรัพย
เชาซื้อ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย สัญญาค้ําประกัน สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา สัญญาตัวแทน และนายหนา
ประกันภัยทรัพยสินทางปญญา
คธ 0405
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
BC 0405
Principles of Accounting
แนวคิด ทฤษฏีหลักการบัญชี ปฏิบัติเกี่ยวกับแมบทบัญชีความหมายของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของ
เจาของ วิเคราะหรายการค า บั นทึ กรายการในสมุดรายวันทั่ วไป สมุด บัญ ชีแยกประเภท จัดทํางบทดลองการ
ปรับปรุง และปดบัญชี กระดาษทําการ การทํางบการเงินของกิจการใหบริการและกิจการซื้อมาขายไปและการ
บัญชีสําหรับกิจการที่เขาจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม คุณธรรมจริยธรรมทางการบัญชี และความรับผิดชอบตอสังคม
คธ 0406
BC 0406

ระบบปฏิบัติการและอินเทอรเน็ต
Operating System and Internet

3(2-2-5)

ความหมาย องคประกอบ ประเภทของคอมพิวเตอรและระบบปฏิ บัติการ การใชงานระบบปฏิ บัติการบน
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)
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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
ภาษาคอมพิ วเตอร การแก ไขป ญ หาคอมพิ วเตอร ทักษะการวิเคราะหปญ หา การเขียนผังงาน และการเขีย น
ซูโดโคต การใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ประเภทขอมูล ตัวแปร คาคงที่ นิพจนและตัวดําเนินการ คําสั่งในการ
ควบคุ ม การรั บ และแสดงผลข อ มู ล การควบคุ ม ทิ ศ ทางการทํ างาน อาร เรย โปรแกรมย อ ย และการจั ด การ
แฟมขอมูล
คธ 0409
BC 0409

ระบบฐานขอมูล
Database Systems

3(2-2-5)

แนวคิด องคประกอบ การออกแบบการจัดการฐานขอมูล การจัดโครงสรางทางตรรกะและทางกายภาพ
การนอรมัลไลซขอมูล การใชภาษาประมวลผลขอมูล ระบบปองกันความมั่นคงของขอมูล และการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูล กรณีศึกษาการประยุกตใชระบบการจัดการฐานขอมูล
คธ 0410
BC 0410

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design

3(2-2-5)

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การวิเคราะห และออกแบบระบบ วัฏ จักรของระบบและการดําเนิน งาน
ตามวัฏจักรของระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะหและออกแบบระบบ
คธ 0411
BC 0411

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
Data Communication and Network System

3(2-2-5)

หลักการ องคประกอบ รูปแบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สือ่ กลางและอุปกรณสําหรับ
การสื่ อ สาร ป ระเภ ท ของเครื อ ข า ย รู ป แบ บ การเชื่ อ มต อ ของเครื อ ข า ย ส ถาป ตยกรรมเครื 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 ความสําคัญ หลักการออกแบบและสรางเว็บไซต องค ประกอบของเว็บไซต ประเภทของ
โปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต และการสรางเว็บไซตเพื่อประยุกตใชงานดานตางๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การพัฒนาเว็บไซต และการอัพโหลดเว็บเพจบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อการเผยแพร
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 เ น็ ต ระบบความปลอดภั ย การพั ฒ นาเว็ บ ไซต แ ละการจั ด การร า นค า ออนไลน
การจดโดเมนเนม ระบบการจัดสงสินคา การขนสงสินคา ชองทางการสื่อสารสมัยใหม การตลาดอิเล็กทรอนิกส
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
คธ0415
BC 0415

โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
Project in Business Computer

3(0-6-3)

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาความตองการระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากหัวขอเฉพาะหรือจากบริบทจริง
วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางแกปญหา ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ วิเคราะหและออกแบบระบบ
พัฒนาระบบที่สามารถใชงานไดจริง และจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ
รายวิชาเลือก
กลุม 1 การพัฒนาเว็บไซต
คธ 0416
BC 0416

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming

3(2-2-5)

แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสรางของเว็บไซต ภาษาและโปรแกรมตางๆ สําหรับการ
พั ฒ นาแอปพลิ เคชั่ น บนอิ น เทอร เน็ ต หลั ก การทํ างานและสภาวะแวดลอ มของเว็บ แอปพลิ เคชั่น การพั ฒ นา
โปรแกรมบนเว็บไซตโดยเชื่อมตอฐานขอมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจ
คธ 0417
BC 0417

การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML และ CSS
Hypertext Markup Language and Cascading Style Sheet

3(2-2-5)
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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
Website Content Management System

3(2-2-5)

ความหมาย หลั กการ และองค ป ระกอบของโปรแกรมระบบจัด การเนื้ อหา (Content Management
System (CMS)) และโปรแกรมจํ าลอง Web Server เปรี ย บเที ย บคุ ณ ลั กษณะของโปรแกรม CMS การติ ด ตั้ ง
โปรแกรมจําลอง Web Server และโปรแกรม CMS การจัดการหมวดหมูและเนื้อหา การสรางและจัดการเมนู การ
จัด การระบบสมาชิ กและกําหนดสิทธิการใชงาน การใชงานและปรับแตงเทมเพลต การใชเครื่องมื อตางๆ ของ
โปรแกรม การติดตั้งและใชงานโปรแกรมเสริม การอัปโหลดและสํารองขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
กลุม 2 คอมพิวเตอรกราฟก
คธ 0419
BC 0419

การออกแบบกราฟกขั้นสูง
Advance Graphic Design

3(2-2-5)

การใช โปรแกรมสํ าเร็ จรู ป ด านการวาดภาพ การใชเครื่องมือ และเทคนิคตางๆ สําหรับ การออกแบบ
กราฟ กขั้น สูงสํ าหรับ งานธุรกิ จ หลักการออกแบบและการสรางสรรค ผลงานในรูปแบบอิ น โฟกราฟ ก และการ
เผยแพรผลงาน
คธ 0420
BC 0420

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology

3(2-2-5)

รูป แบบลั กษณะและองค ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทและการใช งานของสื่ อมัลติ มีเดีย ความรู
เบื้องตนในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิทัล เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสรางสรรคผลงาน
คธ 0421
BC 0421

การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว
Animation Design

3(2-2-5)

หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี การสรางภาพเคลื่ อนไหว การออกแบบภาพรางเรื่องราวตามลํ าดั บ ขั้ น ตอน
(Story Board) การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป และเทคนิ ค การใช เ ครื่ อ งมื อ ต า งๆ ของโปรแกรมสํ า หรั บ สร า ง
ภาพเคลื่ อ นไหว (Animation) ประเภทต า งๆ การใส เสี ย งประกอบภาพเคลื่ อ นไหว และการสร า งชิ้ น งาน
ภาพเคลื่อนไหวตามการออกแบบภาพรางเรื่องราวที่กําหนดไว
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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 เ กี่ ย วกั บ การติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ ก ารบนเครื่ อ งแม ข า ย การจั ด การและกํ า หนดสิ ท ธิ ผู ใ ช
การจัดการเครื่องแมขาย การควบคุมระยะไกล การจัดการเว็บเซิรฟเวอร ไฟลเซิรฟเวอร ดีเอชซีพีเซิรฟเวอร
โดเมนเนมเซิ ร ฟ เวอร พร็ อ กซี เซิ ร ฟ เวอร การติ ด ตั้ งและกํ าหนดการทํ างานไฟรว อล เครื่องมื อและโปรแกรม
ในการจัดการเครื่องแมขาย
คธ 0424
BC 0424

ความมั่นคงทางดานเครือขาย
Network Security

3(2-2-5)

เทคนิ ควิธีการรั กษาความปลอดภั ย ทางดานเครือขาย ภัย คุกคาม รูป แบบและเทคนิคการบุ กรุก การ
เขารหัสขอมูลและถอดรหัสขอมูล ระบบตรวจจับการบุกรุก เทคนิคการตรวจจับและการปองกันไวรัส หลักการ
ทํางานไฟรวอล การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การกําหนดนโยบายดานความมั่นคง การกูคืนระบบ การ
ออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัย
คธ 0425
BC 0425

การฝกประสบการณ
Field Experience in Business Computer

3(320)

ฝกปฏิบัติดานคอมพิวเตอรธุรกิจในสถานประกอบการหรือหนวยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน การจัดทําแผนการฝกที่
มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค กระบวนการทํางาน การประเมินผลการทํางาน และ
การปรับปรุงคุณภาพงานภายใตคําแนะนําชวยเหลือของผูมีประสบการณ
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3.2 อาจารยผูสอน
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม 3 8415 00234 XX X

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ครูชํานาญการพิเศษ

คุณวุฒิ
การศึกษา
คอ.ม.

บธ.บ.
นายสุทธิศักดิ์ น้ําทิพย

3 9403 00207 XX X

ครูชํานาญการพิเศษ

วท.ม.
วท.บ.

นายอิทธิพล บุญผองศรี

1 9599 00028 XX X

-

วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ครุศาสตร
เทคโนโลยี

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร สงขลานครินทร
ธุรกิจ
การจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สงขลานครินทร
สารสนเทศ
วิทยาการ มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร หัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
สารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2551

2548
2550
2539
2553
2551

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางสุภณิดา วงษเดิม บธ.ม.

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
คธ 0402 หลักการจัดการ
คธ 0405 หลักการบัญชี

บธ.บ. บัญชี
นางสุวรรณี วัชรีบํารุง ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต

กศ.บ. ศิลปศึกษา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัญฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

2554
2535
2552
2530

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวณัฐชยา วิริยะสรางตน กศ.ม. ภาษาไทย
ค.บ. ภาษาไทย
นายอับดุลปาตัส ยูโซะ
วท.ม. การจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิษณุ เพชรประวัติ
ศศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการ
ศึกษา
คบ. สังคมศึกษา

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา

ตําแหนง/ประสบการณ/
ความเชี่ยวชาญ
ครู คศ.2 ชํานาญการ

คธ 0409 ระบบฐานขอมูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร

คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

นายชางอิเล็กทรอนิกส
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นายกฤษฎ คงลีพุฒ

วาที่ร.ต.แอ สาเหาะ
นางเพียงเพ็ญ แผวสะอาด
นางสาวรุสนานี เดาะหละ
นางสาวนภลักษณ คงเมือง
นายพันธุเกียรติ จางเจริญ
นายมัรซูกี มะเย็ง
นายพงศพัฒน ทองกราว
นางสาววิภาวี สังขอน

ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการ
ศึกษา
คบ. เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
การศึกษา
บธ.ม. การจัดการ
บธ.บ. การจัดการ
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
กศ.บ. สังคมศึกษา
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา
บธ.บ. การตลาด
ศษ.บ. ภาษาจีน
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
วท.ม. วิธีวิทยาการวิจัย
ศ.บ. เศรษฐศาสตร
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
อศ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร

คธ 0419 การออกแบบกราฟกขั้นสูง
คธ 0412 การออกแบบกราฟก
ศท 0302 การคิ ดสรางสรรคแ ละการแก
ปญหา
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิอชอบตอ
สังคม
คธ 0403 หลักการตลาด
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ
คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร
คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเตอรเน็ต
คธ 0407 การประกอบคอมพิ วเตอรแ ละ
ติดตั้งซอฟแวร
คธ 0410 การวิเคราะหและออกแบบระบบ

นักวิชาการอุดมศึกษา

รองปลัด
ผูอํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ
ครูผูชวย
ครูอัตราจาง
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปตตานี
ครูชวยสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการคอมพิวเตอร

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถามี)
การฝกประสบการณภาคสนามเพื่อฝกใหนักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูที่เรียนมาปรับใชกับสภาพ
การทํางานจริง ตลอดจนเพื่อการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานกอนออกไปทํางานจริง ซึ่งแบงนักศึกษาออกเปน
2 กลุม ดังนี้
1) กลุมนักศึกษาที่ไมมีอาชีพ จะใหดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการหรือหนวยงาน
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน
2) กลุ มนั กศึ กษาที่ มี อาชี พทั้ งที่ สอดคล องและไม สอดคล องกับวิ ชาชี พ จะให ดํ าเนิ นการจัดทํ าโครงการ
ที่มีความสอดคลองกับหลักสูตร ในการพัฒนางานของตนเองอันเปนประโยชนตออาชีพของตนเองหรือหนวยงาน
หรือองคกรที่ปฏิบัติงานอยู
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
4.1.1 ทักษะในการปฏิ บั ติงานจากสถานประกอบการหรือหน วยงานต างๆ ที่ เกี่ย วของ ตลอดจน
มีความเขาใจในการประยุกตใชทฤษฎีและหลักการมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บู ร ณาการความรู ที่ เรี ย นมาเพื่ อ นํ าไปแก ป ญ หาทางด านคอมพิ ว เตอร ธุร กิ จ โดยใช ค วามรู
ในแขนงวิชาเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
4.1.3 มีภาวะผูนําและผูตาม มีมนุษยสัมพันธ สามารถสื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นได
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงขององคกรได
4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
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320 ชั่วโมง
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การทําโครงงานเพื่อการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจของ
ตนเองหรื อ สถานประกอบการหรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยการนํ าเสนอวิ ธี ก ารแก ไขป ญ หาด ว ยเทคโนโลยี ท าง
คอมพิ ว เตอรให กับ ธุร กิ จ เพื่ อนํ าข อมู ล มาจัดทํ าแผนและพั ฒ นาระบบเสนอต อคณะกรรมการ ประเมิ น ความ
เหมาะสมตามรูปแบบและระยะเวลาที่กําหนด ตลอดจนการประเมินผลความกาวหนาและผลงานที่ไดจากการ
ดําเนินงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความชํานาญในการบูรณาการเครื่องมือทางดานคอมพิวเตอร
เพื่อพัฒนาระบบสําหรับงานธุรกิจ หรือแกปญหาการดําเนินงานของธุรกิจดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรไดเปน
อยางดี
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 ประกาศกําหนดการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
5.5.2 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําหลักสูตรเปนคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน
5.5.3 จัดทําแผนปฏิบัติการและคูมือการทําโครงงาน
5.5.4 ประกาศเกณฑการใหคะแนนในแตละกระบวนการของการดําเนินงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมิน ผลจากการติด ตามความก าวหนาในการทําโครงงานตามเกณฑการใหคะแนนตาม
กระบวนการของการดําเนินการจัดทําโครงงาน
5.6.2 ประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
5.6.3 จั ดสอบการนํ า เสนอผลโครงงานและการทํ างานของระบบตามวัตถุป ระสงค โดยอาจารย
ประจําหลักสูตรเปนคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีการพัฒนาตนเองทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ด ว ยการศึ ก ษาค น คว า ติ ด ตาม และฝ ก ทั ก ษะ
ตลอดจนพัฒนาระบบที่ชวยสนับสนุนงานดานตางๆ
ของชุมชนหรือธุรกิจ
1.2 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศในการสื่อสารและการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มอบหมายใหศึกษาคนควา ออกแบบ และพัฒนางาน
ดวยการจั ดทํ าโครงงานทางคอมพิ วเตอรกอนสํ าเร็ จ
การศึกษาของหลักสูตร

- จัดใหมีการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน และศึกษา
เรี ย นรู ในรายวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ และ
ภาษาเพื่อนบานตามโครงสรางรายวิชาของหลักสูตร
- จั ด ให ผู ส อนใช สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การเขาถึงและ
การสื บ ค น องค ค วามรู จ ากสื่ อ บนอิ น เทอร เ น็ ต
และการจัดกิจกรรมหองเรียนผานสื่อออนไลน
1.3 มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และทํางาน - เป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได ทํ ากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
เปนทีม
ตางๆ อาทิเชน กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมมหกรรม
วิชาการ
- มอบหมายงานหรื อโครงงาน/โครงการเป น ราย
กลุม
1.4 มี คุณ ธรรม จริยธรรม ต อตนเอง วิช าชีพและ - จัดใหเขารวมกิจกรรมฝกอบรมมารยาทและความ
สังคม และมารยาทที่ดีงาม
ฉลาดทางสังคม เพื่อเสริมสรางใหนักศึกษามีบุคลิกภาพ
และมารยาทที่ดีงามในสังคม
- จั ด ให มี ก ารสอดแทรกในทุ ก วิ ช าเรี ย นด า น
คุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย ตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.5 มีความเคารพซึ่งกันและกัน และยอมรับความ - จัดกิจกรรมการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม
เพื่ อ ร ว มศึ ก ษาเรี ย นรู วั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย
เกิดการยอมรับ และเคารพซึ่งกันและกัน
1.6 มีจิตสาธารณะ รวมพัฒนาชุมชน
- จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ
ส งเสริ มให เกิ ดคุ ณ ลั กษณะที่ พึ งประสงค และร วม
ช วยเหลื อชุ มชนตามอั ตลั กษณ ของวิ ทยาลั ยชุ มชน
ปตตานี
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝเรียนรู
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา
กลยุทธการสอน
(1) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขากับรายวิชา
(2) การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ
(3) จัดทําโครงงานที่สะทอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ใชแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารยผูสอน กลุมเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผูเรียนประเมินตนเอง
2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง
(2) มี ความรู ความเข าใจ เห็น คุณ คาของศิล ปวัฒ นธรรม และภูมิป ญ ญา เขาใจความสัม พัน ธ
ระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(3) มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น
(4) มี ค วามรู ความเข า ใจ เกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารทางวิท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และ
เทคโนโลยี
กลยุทธการสอน
(1) กิจกรรมเนนผูเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําดวยตนเอง หรือการกระทําเปนกลุม
(2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาแสวงหาความรู สรุปองคความรูดวยตนเอง และ
นําเสนอความรูได
(3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ
(4) ฝกทักษะตางๆ ที่เปนจุดเนนของแตละรายวิชา
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การกําหนดสัดสวนน้ําหนักการประเมิน ของแตละผลลัพธการเรียนรู
(2) การประเมินยอยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
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สรางสรรค

2.1.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา เชื่อมโยงความคิดอยางองครวม
(2) สามารถระบุ ป ระเด็ น ป ญ หา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก ป ญ หาอย างมี คุณ ค าและ
กลยุทธการสอน
(1) การฝกทักษะยอย
(2) การจัดทําโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทํางานเปนกลุม
(3) การอภิปรายกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู
(4) ฝกคิดดวยวิธีการตางๆ
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตางๆ
(3) ประเมินการทํางานรวมกัน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอื่น ทํางานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนําและผูตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน
(3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพึ่งตนเองได
กลยุทธการสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝกการทํางานเปนทีม
(3) ฝกบทบาทภาวะผูนํา และผูตาม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทํางานเปนกลุม
(2) ประเมินผลงานของกลุม
(3) ประเมินภาวะผูนํา และผูตาม
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาคนควาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธการสอน
(1) ฝกปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ฝกการนําเสนอและการประเมินผลงานตางๆ
(3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
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(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตางๆ
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และแกไขขอขัดแยง สามารถตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ควรกระทํา
กลยุทธการสอน
(1) การรวมกันกําหนดกฎกติกาและขอบังคับในชั้นเรียนรวมกัน
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ดวยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี และติดตาม
ตักเตือนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(3) การมอบหมายหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม
(4) ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมิ น จากการปฏิ บั ติตนตามกฎระเบีย บในชั้น เรีย นอยางสม่ําเสมอ และนํ าผลประเมิน
ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในงานของตนเองและงานกลุม
(3) ประเมินจากเหตุการณทุจริตในงานที่ไดรับมอบหมายและการทดสอบ เชน การทุจริตการสอบ
การคัดลอกงานผูอื่น เปนตน
2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถประยุกตใชความรู และวิเคราะหปญหา เพื่อแกไขไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กลยุทธการสอน
(1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และการประยุกตใช
ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เชน การวิเคราะหกรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ เปนตน
(2) จัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ
ตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมิ น ผลตามสภาพที่เปน จริงในระหวางดําเนิน การจัดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอน เช น
ประเมินกระบวนการทํางาน ผลงาน และแบบฝกหัด เปนตน
(2) ประเมินผลจากการทดสอบยอยและการทดสอบปลายภาคการศึกษา
2.2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) สามารถคิ ด วิ เคราะห ป ระเด็ น ป ญ หาได อ ยางเป น ระบบและมี วิจ ารณญาณ เพื่ อ สามารถ
วางแผนการทํางานและแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี
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(2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บู รณาการความรูและทักษะเพื่อนําไปประยุกตกับการแก ไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม
กลยุทธการสอน
(1) กรณี ศึกษาที่กระตุนใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชา เพื่อการแกไข
ปญหา
(2) การอภิ ป รายกลุ ม การระดมสมอง และเป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษาได ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง
ในสถานการณตางๆ
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การอภิปราย
การระดมสมอง วิเคราะห สังเคราะห การบูรณาการความรูและทักษะ เปนตน
(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ที่เนนใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิด
ของการแกปญหา และวิธีการแกปญหา โดยการประยุกตความรูที่เรียนมา
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) สามารถสื่ อ สารและประสานการทํ างานกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลายทั้ งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
กลยุทธการสอน
มอบหมายให นั กศึกษาทํ างานเปน กลุม ที่ตองประสานงานกั บ ผูอื่น หรือคน ควาหาขอมู ลจาก
การสั มภาษณ บุคคลอื่น หรือผูที่มีป ระสบการณ ตลอดจนการนํ าเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรับฟ งความ
คิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ ในชั้นเรียน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางานรวมกับเพื่อนในชั้นเรียน
(2) ประเมิน จากความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ปญหาที่เกิดขึ้น
ในการทํางาน และการประสานงานทั้งภายในกลุมและกับบุคคลอื่น
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) สามารถใช เครื่ อ งมื อ ทางด านเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ต อ การทํ างานได อ ย างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชขอมูลทางสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของ
อยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอย างมีป ระสิทธิภาพ พรอมทั้ งเลือกใชรูป แบบของสื่อการนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม
กลยุทธการสอน
(1) ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ ทางด า นเทคโนโลยี เ พื่ อ การแก ป ญ หาได อ ย า งเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ
(2) มอบหมายงานใหวิเคราะหขอมูลดานธุรกิจ และจัดใหอยูในรูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสม
(3) นำเสนอผลงานจากการคน ควาขอมูล ดว ยการสื ่อสารในรูป แบบตางๆ และใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในการนําเสนอ
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วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลจากการใชเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของมาพัฒนาธุรกิจที่ทันสมัย
(2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย สื่อสารถึงแนวความคิดการดําเนินธุรกิจ ขอจํากัด
เหตุผลในการเลือกใชระบบการจัดการและเทคโนโลยี กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอในชั้นเรียน ความครบถวน
ชัดเจนตรงประเด็น
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
กลุมวิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
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
ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล
ศท 0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญญา
ศท 0303 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ศท 0305 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
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3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู








4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
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5. ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดวิชาเฉพาะ

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
คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
คธ 0414 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
คธ 0416 การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML และ CSS
คธ 0417 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
คธ 0418 ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายวิชา
คธ 0419 การออกแบบกราฟกขั้นสูง
คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คธ 0421 การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว
คธ 0422 การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย
คธ 0424 ความมั่นคงดานเครือขาย
คธ 0425 การฝกประสบการณ

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม
1








2

1






3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู
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4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2










5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยเรื่องการ
จัดการศึกษาต่ํากวาปริญญา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา ประกอบดวย
(1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(2) กรรมการจากอาจารยประจํากลุมวิชา
2.1.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา
(1) กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
รายวิชา
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษาโดยกําหนด
รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ
(3) กําหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารยประจําวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบเพื่อ
การเตรียมพรอมรับยการทวนสอบ ไดแก คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนสวนอื่น ๆ
ที่กําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา พรอมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแตละสวน เชน
กระดาษคําตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน
(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
(5) จัดทํารายงานผลการสอบทวนประจําภาคการศึกษา
2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สุมรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามที่กําหนดเกณฑการประเมินผลการ
เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตล ะรายวิชา โดยพิ จารณาการใหคะแนนจากรายงาน ชิ้น งานหรือผลงาน
จากการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรูดานตาง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 ที่อาจารยประจําวิชาจัดทํา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจําภาคการศึกษา
ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจดัการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร
2.2.1 ใหแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร ประกอบดวย
(1) กรรมการจากสํานักวิชาการ
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ
2.2.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร
(1) กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษา
โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูที่เกี่ยวของ
(3) กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ที่ตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเกี่ยวของ
ทราบเพื่อการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แหลงฝกปฏิบัติผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา
(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
(5) จําทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษา
2.2.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร
(1) กําหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูลและผูใหขอมูล ที่สามารถนํามาใชวิเคราะห
ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขาวิชา เพื่อประเมิน
ความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
(2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ จํ า เป น ต อ งใช ดํ า เนิ น การเก็ บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลตามที่กําหนดไว
(3) ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเมื่อสิ้นสุด
ปการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจดัการเรียนรูของหลักสูตรเปนอยางไร ผูสําเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวา
บรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(1) เรียนครบถวนตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในโครงสรางของหลักสูตร
(2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
(3) ผานการเขารวมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
(4) ใชเวลาการศึกษาไมกอน 5 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา
(5) ไมมีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่นๆ กับวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 37

หมวดที่ 6
การพัฒนาผูสอน
1. การเตรียมการสําหรับผูสอนใหม
1.1 ปฐมนิเทศผูสอนใหม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่ เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไดแก คูมือหลักสูตร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคูมือปฏิบั ติ
การจัดการเรียนการสอนของผูสอน
1.2 สงเสริมใหผูสอนใหมเขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน
ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้ แจงแนวทางในการจั ด การเรีย นการสอน แนวทางในการทํ าวิจัย เพื่ อ พั ฒ นาการเรีย นการสอน
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกผูสอน
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จั ด ให ผู ส อนเข าฝ กอบรมสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรีย นการสอน กลยุ ท ธ
การสอน และการประเมินผล จากหนวยงานทั้งภายในและหนวยงานภายนอก
2.1.2 จัดใหผูสอนเขารวมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตใชความรูที่ไดใหเกิดประโยชน
ตอการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จั ด ให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู โดยใช วิ ธี ก ารจั ด การความรู (Knowledge Management)
เพื่อใหเกิดการถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมใหผูสอนพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของเพื่อนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและหลักสูตร
2.2.3 สงเสริมใหผูสอนมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแกสังคม
2.2.4 สงเสริมใหผูสอนมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การกํากับมาตรฐานการบริหารงานของหลักสูตรจะดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ ดังนี้
1.1 อาจารย ผูรั บผิ ด ชอบหลั กสู ต ร และอาจารยประจําหลักสูต ร มีคุณ สมบัติส อดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 3 คน และในจํานวนนั้นตองเปน
ผูมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย
จํานวนอยางนอย 1 คน ทั้งนี้อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได
และมอบหมายใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาในการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอน พัฒนา
หลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
สําหรับอาจารยที่จางเขามาเปนอาจารยประจําหลักสูตร จะมีสัญญาจางที่มีการระบุระยะเวลาการ
จ า งอย า งชั ด เจนและไม น อ ยกว า 1 ป และในสั ญ ญาจ างจะมี ก ารระบุ ห น า ที่ ในการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ตั้ ง แต
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ประเมินผลและการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป ตามตัวบงชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นโดยจะครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
ไวอยางชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดไวตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 อาจารยประจํา หรือผูสอนประจํา จะปฏิบัติหนาที่งานสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นและ
ชุมชน การศึกษาคนควาวิจัยเพื่อชุมชน และการบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
รายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน
1.3 อาจารยพิเศษ หรือผูสอนพิเศษ จะปฏิบัติหนาที่งานสอนและสงเสริมพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน เปนไปตามขอบังคับสภาบันวิทยาลัย
ชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558
2. ผูสําเร็จการศึกษา
หลั กสูตรมุ งพั ฒ นาผูสํ าเร็จการศึกษาที่ มีคุณ ภาพ ตอบสนองความต องการของตลาดแรงงาน โดยการ
ประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในขณะที่นักศึกษากําลังศึกษา และประเมินผลการ
มีงานทํา ตลอดจนความพึงพอใจและความตองการของสถานประกอบการหรือนายจาง มีการจัดการเพื่อติดตาม
การประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการแกไขปรับปรุง เพื่อใหไดผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
เปนไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามที่หลักสูตรกําหนด
3. นักศึกษา
3.1 การใหคาํ ปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
แตงตั้งผูสอนเปนที่ปรึกษาทางวิชาการและดานอื่นๆ ใหแกนักศึกษาทุกคน โดยใหนักศึกษาที่มีปญหา
ในการเรียนสามารถปรึกษาปญหาทางดานวิชาการและดานอื่นๆ ไดตลอดเวลา
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3.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ าร อ งขอดู
กระดาษคํ าตอบในการสอบ ตลอดจนดู คะแนนและวิธีการประเมิ นของผูส อนในแตล ะวิชาได ทั้งนี้เปนไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน
4. ผูสอน
4.1 การรับผูสอนใหม
การรั บ สมั ค รผู ส อนใหม จ ะดํ าเนิ น การคั ด เลื อ กตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ ข องวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
โดยผูสอนใหมจะตองวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ
กับหลักสูตรหรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน
4.2 การมีสวนรวมของผูสอนในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารยผู รับ ผิดชอบหลั กสู ตร และผู สอน จะตองประชุ มรว มกั น ในการวางแผนการจั ดการเรีย น
การสอน ประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นการสอน และให ความเห็ น ชอบการประเมิน ผลทุ กรายวิช า รวมทั้ งเก็ บ
รวบรวมข อมู ล เพื่ อเตรีย มไวสํ าหรับ การพั ฒ นาหลักสูตร ตลอดจนใหคําปรึกษาหารือแนวทางที่ จะทําให บ รรลุ
เป า หมายตามหลั ก สู ต ร และเพื่ อ ให ได ผู สํ า เร็จ การศึ ก ษามี ผ ลการเรีย นรูเป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4.3 การแตงตั้งผูสอนพิเศษ
วิทยาลัยชุมชนมีการแตงตั้งผูสอนพิเศษ เปนไปตามขอบังคับสภาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติ
และหลักเกณฑเกี่ยวกับผูสอนพิเศษ พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร
การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนรวมกับ ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับ ใชในการปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูตร โดยกระทํ าทุกป
อย างต อเนื่ อ ง เพื่ อให เป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2552 และวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลักสูตร ซึ่งมีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้
5.1.1 รวมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา
5.1.2 กําหนดคุณสมบั ติผูเข าศึ กษา คุณลักษณะผู สําเร็จการศึกษา และพั ฒนานั กศึกษาใหมีคุณลักษณะ
ที่ตองการ
5.1.3 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พรอมนําไปสูกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใชหลักสูตร
5.1.4 เสนอผู ส อนในแต ล ะรายวิช าที่เหมาะสมและเพีย งพอกับ จํานวนนักศึก ษา และทํ าการประเมิ น
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
5.1.5 สงเสริมและสนับสนุนผูสอนในหลักสูตรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5.1.6 รับผิดชอบในการกําหนดแหลงฝกประสบการณวิชาชีพที่เหมาะสม จัดผูสอนนิเทศ เตรียมความ
พรอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ
5.1.7 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ
และอื่นๆ อันจะเอื้อตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชงบประมาณของรัฐและเงินรายไดของสถานศึกษา ใหไดรับผล
การเรียนรูตามศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในดานคาตอบแทนผูสอน คาวัสดุการศึกษา คาสาธารณูปโภค คาบํารุง
สถานที่และอุปกรณ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มด า นหนั งสื อ เอกสาร ตํ า รา และการสื บ ค น ข อ มู ล ผ า นระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร และมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ ดังนี้
6.2.1 หองเรียนทั่วไป ภายในหองประกอบดวย อุปกรณการเรียนการสอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร
เครื่องเสียง และระบบโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ขนาดความจุ 30 – 50 คน จํานวน 24 หอง
และขนาดความจุ 70 – 90 คน จํานวน 2 หอง
6.2.2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ภายในหองประกอบดวย อุปกรณการเรียนการสอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง และระบบโครงสรางพื้นฐานดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ขนาดความจุ 30 คน/เครื่อง
จํานวน 5 หอง
6.2.3 หองสมุด ภายในหองประกอบดวยหนังสือ เอกสาร ตํารา วารสาร และสิ่งพิมพอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร จํานวน 1,540 รายการ และอื่นๆ แบงเปนหมวดหมู ดังนี้
- หมวดเบ็ดเตล็ด
จํานวน 1,536 รายการ
- หมวดปรัชญา
จํานวน 876 รายการ
- หมวดศาสนา
จํานวน 493 รายการ
- หมวดสังคม
จํานวน 6,233 รายการ
- หมวดภาษา
จํานวน 644 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตร
จํานวน 591 รายการ
- หมวดวิทยาศาสตรประยุกต
จํานวน 3,350 รายการ
- หมวดศิลปกรรมและการบันเทิง
จํานวน 346 รายการ
- หมวดวรรณคดี
จํานวน 2,497 รายการ
- หมวดประวัติศาสตรภูมิศาสตร
จํานวน 3,046 รายการ
6.2.4 พื้ น ที่ ให บ ริการเครื่องคอมพิ วเตอรสําหรับ สื บค น ขอมูล บนอิน เทอรเน็ต ณ ศูน ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 20 เครื่อง พรอมระบบโครงสรางดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไรสายครอบคลุมทุกพื้นที่
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.3.1 มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหผูสอนสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
6.3.2 มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ค วามพร อ มทั้ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ระบบเครื อ ข า ย
คอมพิวเตอร และระบบซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน โดยมีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ
6.3.3 มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรที่ใช
ประกอบการสอนที่พรอมใชปฏิบัติงาน
6.3.4 มี ห อ งสมุ ด หรื อ แหล งความรู แ ละสิ่ งอํ า นวยความสะดวกในการสื บ ค น ความรู ผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนในจํานวนที่เหมาะสม
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6.3.5 มี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารระหว า งการเรี ย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม
6.3.6 มี เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ป ระกอบการเรีย นวิช าปฏิ บั ติ ก ารระหวางการเรีย นการสอนในวิ ช า
ปฏิบัติการตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม
6.3.7 มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชไดโดยมีปริมาณ
จํานวนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
6.3.8 มี โปรแกรมที่ ติ ด ตั้ งบนเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น ในการเรี ย นการสอนและ
มีการปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมอ
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
สํารวจความตองการการใชทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูสอน ผูเรียน และบุคลากร
ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปตาม
ตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุม
หมวด 1 – หมวด 6
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป ดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. ผูสอนใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
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ตัวบงชี้และเปาหมาย
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษา ที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการหรื อ นายจ า งที่ มี ต อ
ผูสําเร็จการศึกษา เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)
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เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ ที่มีผล
ดําเนิน การบรรลุเป าหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ งชี้บั งคับ และ
ตัวบงชี้รวมในแตละป

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 43

หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ ใช ในการประเมิ น และปรับ ปรุงกลยุ ทธ ก ารสอนเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนนั้ น
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเปนหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
การตอบคําถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบยอยแตละหนวยสาระการเรียนรู และการสอบปลายภาคการศึกษา
ทําใหอาจารยผูสอนสามารถประเมินไดวาผูเรียนมีความเขาใจมากนอยเพียงใด หากวิธีการสอนที่ใชไมสามารถ
ทําใหนักศึกษาเขาใจได จะดําเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความ
เขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตอไป
1.2 การประเมินทักษะของผูสอนในการใชแผนกลยุทธการสอน
นักศึกษาประเมิน การสอนของผูสอนในแต ละรายวิชาผานระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ดานงานทะเบี ย น วัดผลและประเมิ น ผลนั กศึ กษา ในทุ กๆ ดาน ทั้ งด านเทคนิ คการสอน จรรยาบรรณวิช าชี พ
การตรงต อเวลา การชี้ แ จงเป า หมายและวั ตถุป ระสงคร ายวิช า เกณฑ การประเมิน ผลรายวิช า การใชสื่อและ
เทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับการสอน และคุณธรรม จริยธรรม
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ดํ า เนิ น การติ ด ตามจากการปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช าการฝ ก งาน ซึ่ ง ผู ส อนนิ เทศสามารถประเมิ น
โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเปนรายบุคคล สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหรือศิษยเกานั้น
จะประเมิ นโดยใชแบบสอบถามการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ/หรืออาจสัมภาษณ
ตัวแทนศิษยเกาตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ประเมินจากหนวยงานหรือสถานประกอบการ
ดํ าเนิ น การสํ ารวจความพึ งพอใจของหน ว ยงานหรือสถานประกอบการที่ มีตอผูสําเร็จการศึ กษา
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือสถานประกอบการ
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผูประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธกับสาขาวิชา ใหความเห็น
เชิงการพั ฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพื่ อการพัฒนาใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินผลการดําเนิ นงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอยางนอย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 เมื่ อ สิ้ น สุ ด ป ก ารศึ ก ษา อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการดํ าเนิ น งานหลั ก สู ต รประจํ า ป
โดยรวบรวมขอมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม เพื่อวางแผนปรับปรุงกลยุทธการสอนในปการศึกษาตอไป
4.2 เมื่ อครบรอบหลั กสู ตร อาจารยผู รับ ผิด ชอบหลั กสู ตรวิเคราะห ป ระสิทธิ ภ าพและประสิ ทธิผ ลของ
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวาผูสําเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผล
การวิเคราะหมาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรตอไป
4.3 สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือสถานประกอบการ

