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หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:               หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชื่อภาษาอังกฤษ:  Associate Degree Program in Business Computer 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย):                 อนุปริญญา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ชื่อย่อ (ไทย):  อ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):             Associate Degree (Business Computer) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ):              A.(Business Computer) 

3. วิชาเอก 
- ไม่มี - 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
  หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ไม่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่น 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2554  
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
6.3.สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 8/2516 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 

2561 
6.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  12/2561 เมื่อ วันที่11 

ธันวาคม 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปี พ.ศ. 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพเป็น
ผู้ปฏิบัติงานได้ในหน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานเอกชน ในต าแหน่งงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานทั่วไป เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 
 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม 3 8415 00234 XX X ครูช านาญการพิเศษ ค.อ.ม. 
 
 
 

บธ.บ. 

ครุศาสตร์
เทคโนโลยี 

 
 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2551 
 
 
 

2548 

นายสุทธิศักดิ์ น้ าทิพย์ 3 9403 00207 XX X ครูช านาญการพิเศษ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิม 
พระเกียรติ 

2550 
 
 

2539 

นายอิทธิพล บุญผ่องศรี* 1 9599 00028 XX X - วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2553 
 
 

2551 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีสัญญาจ้างกับวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ระยะเวลาสัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไป 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และสถานที่จัดการศึกษาในชุมชนที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีก าหนด 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น 
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยาย
ฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิม รวมทั้งการต่อยอด
การผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของ
ทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของ
ภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันท่ีเสรีขึ้น การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รวมทั้งการสร้างสังคมผู้ประกอบการที่ผลิตได้ขายเป็น โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและมาตรฐานสากลของสินค้าและบริการที่สูงขึ้นรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง
พัฒนาระบบและกลไก ตลอดจนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและท้องถิ่น  
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 แนวโน้มสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนอกจากจะส่งผลกระทบในมิติเศรษฐกิจแล้วนั้น 
ยังคงส่งผลกระทบในมิติทางสังคมเป็นอย่างมาก ท าให้ประเทศก้าวสู่ยุคสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีต่างๆ และการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่ งในวิถีชีวิตของทุกคน ทั้ งนี้ เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพสูง สามารถบรรจุ รับ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลได้อย่างมหาศาล เกิดการรวมกลุ่มบุคคลที่มี
ความชอบคล้ายคลึงกันบนโลกออนไลน์ ส่งผลให้บุคคลมีความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้น ความต้องการรู้จักตัวตน 
ที่แท้จริงของกันและกันลดลง เกิดการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทาง
หรือมีทักษะหลายด้านในตลาดแรงงานสูงขึ้น โดยแรงงานทักษะต่ าจะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะ  
จะถูกทดแทนด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ แรงงานจึงต้องมีการปรับตัวพัฒนาศักยภาพของตนให้มีทักษะ
การใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น ประกอบกับการเกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายหลากสาขา เพ่ือตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกจึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามพัฒนาการของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ือรองรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายหลากสาขา และอาศัยแรงงาน
ทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความสามารถเฉพาะทางหรือทักษะหลายด้าน จึงเป็นเหตุผลความจ าเป็นในการ
ผลิตบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในองค์กรทางธุรกิจ มีความเข้าใจในสถานการณ์ธุรกิจ 
สามารถน าหรือพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ตนสังกัด 
เข้ามาใช้ให้เป็นข้อได้เปรียบหรือเครื่องมือที่สร้างความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 
 การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทางด้านการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและ
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
ทางวิชาชีพส าหรับยกระดับการศึกษาต่อในระดับปริญญา โดยมีเป้าประสงค์ท่ีจะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้าน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้เป็นบุคลากรที่มีทักษะ สามารถปรับตัวเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
เพ่ือประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และ 
มีจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาชุมชน กลับคืนสู่ชุมชน เพราะตระหนักไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน คือ 
การพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่น คือ การร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของวิทยาลัยชุมชน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอื่น 
 กลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาต้องไปเรียนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรี 
13.3 การบริหารจัดการ 

 ด าเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ติดต่อประสานงานและ 
ให้ค าปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนให้หลักสูตรอ่ืนและที่สอนโดยหลักสูตรอ่ืน  ด้านเนื้อหาสาระ 
การจัดตารางเรียนและตารางสอบ และความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตร 
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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร            
  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน เพ่ือการพัฒนากระบวนการท างาน หรือ

ระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ช่วยในการวางแผน สนับสนุนการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท าธุรกิจ การแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่องค์กร และความอยู่รอดขององคก์รทางธุรกิจปัจจุบัน 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 

 (1)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

 (2)  มีความรู้ ความเข้าใจทางคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในทางธุรกิจ  
 (3)  มีทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในธุรกิจ 
 (4)  สามารถสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพื่อด าเนินงานทางธุรกิจ 
 (5)  สามารถคิดวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 
สกอ. และสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ความต้องการตลาด/
ผู้ประกอบการ/การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมปัจจุบัน 

- ติดตามการประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 

2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน ด้วยการบูรณาการรูปแบบ
การสอนต่างๆ ให้มีสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ในหลักสูตร 

- วางแผนและด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนให้มี
ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ผ ล ก า ร
ด า เนิ น การของรายวิช าและ
ประสบการณ์ภาคสนามอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
- รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) 
- รายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) 
- รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  - ไม่มี - 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  - ไม่มี - 
 
2. การด าเนินการของหลักสูตร 
 2.1 ระยะเวลาของการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม 
  2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 
  2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

  2.2.2 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน 
และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์ในระดับต่ า ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
2.3.2 นักศึกษาบางคนเลือกสาขาวิชาไม่เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลง

ย้ายสาขาวิชาในภายหลัง 
          2.3.3 การปรับตัวด้านสังคมและสภาพแวดล้อมของนักศึกษา เนื่องจากความแตกต่างทางด้าน

วัยวุฒิ ด้านอาชีพ และวิถีชีวิต 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3  

2.4.1 จัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานความรู้ในรายวิชาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 

2.4.2 จัดให้มีผู้สอนท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษากับนักศึกษา พร้อมทั้งนักศึกษา
รุ่นพ่ีเพ่ือสร้างความสนิทสนมระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องจะก่อให้เกิดการดูแลกันเองระหว่างนักศึกษา ซึ่งจะมีช่องว่าง
น้อยกว่านักศึกษาและผู้สอน 

2.4.3 จัดให้มีโครงการเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักศึกษาใหม่ เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ในการจัดการเรียนการสอน การใช้งานระบบบริการการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทั้งด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาใหม่ 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ช้ันปีท่ี 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 2 - 60 60 60 60 
ช้ันปีท่ี 3 - - 60 60 60 

รวม 60 120 180 180 180 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 60 60 60 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

รายละเอียดรายรับ 
ภาคการศึกษา 

1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 34,500 30,900 68,400 60,600 99,900 89,100 
ค่าตอบแทนผูส้อน 137,700 153,900 299,700 315,900 461,700 445,500 
ค่าวัสดุการศึกษา 24,000 24,000 48,000 48,000 72,000 72,000 
ค่าบ ารุงสถานที ่ 9,000 9,000 18,000 18,000 27,000 27,000 

รวม 205,200 217,800 434,100 442,500 660,600 633,600 
 

รายละเอียดรายจ่าย 
ภาคการศึกษา 

1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 
ค่าตอบแทนผูส้อน 137,700 153,900 299,700 315,900 461,700 445,500 
ค่าวัสดุการศึกษา 24,000 24,000 48,000 48,000 72,000 72,000 
ค่าบ ารุงสถานที ่ 9,000 9,000 18,000 18,000 27,000 27,000 

รวม 170,700 186,900 365,700 381,900 560,700 544,500 
จ านวนนักศึกษา 60 60 120 120 180 180 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 2,845 3,115 3,048 3,183 3,115 3,025 

 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน และหรือการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล 
   
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
   การเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
   หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต  
 
  3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548  ดังนี้ 
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  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 

 2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จ านวน  21 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาชีพ    จ านวน  36 หน่วยกิต 

                   2.2.1 วิชาบังคับ   จ านวน  24 หน่วยกิต 
                   2.2.2 วิชาเลือก   จ านวน  9 หน่วยกิต 
                   2.2.3 วิชาการฝึกงาน  จ านวน  3 หน่วยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
  3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 การก าหนดรหัสวิชา 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

การก าหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ก าหนด ดังนี้ 

 พยัญชนะ 2 หลักแรก  หมายถึง อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 เลขรหัส หลักท่ี 3-4     หมายถึง รหัสกลุ่มวิชา 

 01 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 
 02 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 03 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เลขรหัส หลักท่ี 5-6     หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

 มีหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
 พยัญชนะ 2 หลักแรก   หมายถึง อักษรย่อรหัสสาขาวิชา 
 เลขรหัส หลักท่ี 3-4     หมายถึง รหัสสาขาวิชา 
 เลขรหัส หลักท่ี 5-6     หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 

   3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
  GE 0101 Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
  GE 0102 English for Communication 1 
  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 
  ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
  GE 0104 Development of Speaking and Writing Skills 
  ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม 3 (2-2-5) 
  GE 0105 Wisdom through Literature 
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  ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ 3 (2-2-5) 
  GE 0106 English through Recreation 
  ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3 (2-2-5) 
  GE 0107 Neighboring Countries Language 
 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
  GE 0201 Province Studies 
  ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
  GE 0202 Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5) 
  GE 0203 Civics and Social Responsibility 
  ศท 0204 พลังของแผ่นดิน 3 (2-2-5) 
  GE 0204 Vitality of the Land 
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  GE 0301 Digital Literacy 
  ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving 
  ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0303 Science and Environment for Life 
  ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3 (2-2-5) 
  GE 0304 Computer Program 
  ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (2-2-5) 
  GE 0305 Mathematics in Daily Life 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 (1) รายวิชาบังคับจ านวน 24 หน่วยกิต 
  (1.1) กลุ่มวิชาภาษา จ านวน  9  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 
  GE 0101 Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
  GE 0102 English for Communication 1 
  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 
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  (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน  9  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
  GE 0201 Province Studies 
  ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 
  GE 0202 Arts and Skills for Self Development 
  ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  3 (2-2-5) 
  GE 0203 Civics and Social Responsibility 
  (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 6 หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 
  ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 
  GE 0301 Digital Literacy 
  ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 
  GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving 
 (2) วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  57  หน่วยกิต 
 (1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน  21  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ) 

    คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์  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 ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5)  
    BC 0406 Operating System and Internet 
    คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)  
    BC 0407 Computer Assembling and Software Installation 

 
   (2) วิชาชีพ จ านวน      36  หน่วยกิต 

                             (2.1) วิชาบังคับ           ไม่น้อยกว่า      24  หน่วยกิต 
    รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
    คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)  
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    BC 0408 Introduction to Computer Programming 
    คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
    BC 0409 Database Systems    
    คธ 0410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3(2-2-5) 
    BC 0410 Systems Analysis and Design 
    คธ 0411 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 

 BC 0411 Data Communication and Network System 
    คธ 0412 การออกแบบกราฟิก    3(2-2-5)  

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

   คธ 0414 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   3(2-2-5)  
    BC 0414 Electronic Commerce 
    คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ   3(0-6-3) 
    BC 0415 Project in Business Computer 
 
    (2.2) วิชาเลือก                   จ านวน            9  หน่วยกิต 
    จัดให้เลือกเป็นกลุ่มวิชาต่อไปนี้เพ่ือส่งเสริมทักษะเฉพาะทาง หรือ   เลือกข้าม
กลุ่มได ้ 
    รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
    กลุ่ม 1 การพัฒนาเว็บไซต์  
    คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ   3(2-2-5)  
    BC 0416 Web Programming 
    คธ 0417 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML 3(2-2-5) 
      และ CSS   

    BC 0417           Hypertext Markup Language  
     and Cascading Style Sheet 

    คธ 0418 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์  3(2-2-5)  
BC 0418 Website Content Management System 
 

    กลุ่ม 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก  
    คธ 0419 การออกแบบกราฟิกข้ันสูง  3(2-2-5)  
  BC 0419 Advance Graphic Design 
    คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย   3(2-2-5) 
    BC 0420 Multimedia Technology 
    คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
    BC 0421 Animation Design 
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   กลุ่ม 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  คธ 0422 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
   BC 0422 Computer Network Management 
  คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 3(2-2-5)  
  BC 0423 Network Operating Systems for Server 
  คธ 0424 ความมั่นคงด้านเครือข่าย 3(2-2-5) 
  BC 0424 Network Security 
 
    (2.3) วิชาการฝึกงาน   จ านวน               3  หน่วยกิต 
    รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   (ชั่วโมง) 
    คธ 0425 การฝึกประสบการณ์   3(320) 
    BC 0425 Field Experience in Business Computer 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

       เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจาก
หลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชา  
ที่หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยมีจ านวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
แผนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีดังนี ้
 

หมวดวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

รวม 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คฤ

ดูร
้อน

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 นก. 6 6 - 3 3 - 6 6 - 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  57 นก.           

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  21 นก. 6 3 -  3 - 3 6 - 21 
2.2 วิชาชีพ  36 นก.           

1) วิชาชีพบังคับ  24 นก. 3 6 - 9  - 3 3 - 24 
2) วิชาชีพเลือก    9  นก.   - 3 6 -   - 9 
3) ฝึกงาน          3  นก.   -   - 3  - 3 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  3 นก.   -  3 -   - 3 
รวม 15 15 - 15 15 - 15 15 - 90 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทัล 3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต 3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) 

รวม 15 (11-8-26) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ คธ 0410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ คธ 0412 การออกแบบกราฟิก 3 (2-2-5) 

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

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปัญญา 3 (2-2-5) 

เฉพาะ บังคับ คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ คธ 0411 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3 (2-2-5) 
เฉพาะ เลือก คธ  xxxx xxxx 3 (x-x-x) 

รวม 15 (X-X-X) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

และเทคโนโลย ี
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ 0402 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 
เฉพาะ เลือก คธ  xxxx xxxx 3 (x-x-x) 
เฉพาะ เลือก คธ  xxxx xxxx 3 (x-x-x) 

เลือกเสรี xxxx xx  xxxx xxxx 3 (x-x-x) 
รวม 15 (X-X-X) 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0201 จังหวัดศึกษา 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต 3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ 0403 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 
เฉพาะ บังคับ คธ 0414 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) 
เฉพาะ การฝึกงาน คธ 0425 การฝึกประสบการณ์ 3 (320) 

รวม 15 (X-X-X) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป ภาษา ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3 (2-2-5) 
ศึกษาทั่วไป มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ 3 (3-0-6) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ 0405 หลักการบัญชี 3 (2-2-5) 
เฉพาะ บังคับ คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 3 (0-6-3) 

รวม 15 (9-12-24) 
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 

กลุ่มวิชาภาษา 
 ศท 0101  ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา    3 (2-2-5)   
 GE 0101     Thai for Intellectual Development 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร การจับใจความส าคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่า การ
ฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษา   การใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ 
 
 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3 (2-2-5)  
 GE 0102 English for Communication 1 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างพ้ืนฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  
  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3 (2-2-5) 
 GE 0103  English for Communication 2 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพ่ือติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการท างาน 
หมายเหตุ : ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มาก่อน 

 
ศท 0104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  3 (2-2-5) 
GE 0104    Development of Speaking and Writing  Skills 
 

 ความส าคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอย่างเป็นทางการ การเล่าเรื่องเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ การ
น าเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ การน าเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
และการท างาน และการเขียนสรุปความ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
  
 ศท 0105  ปัญญาจากวรรณกรรม    3 (2-2-5) 
 GE 0105  Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า      โลก
ทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อ เพ่ือเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 
ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ   3 (2-2-5) 
GE 0106  English through Recreation 
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การ

น าค าศัพท์ ส านวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 
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ศท 0107  ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน     3 (2-2-5)  
GE 0107  Neighboring Countries Languages 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ความเข้าใจ ใน

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) 
หรือภาษาพม่า (Burmese)) 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5)  
 GE 0201   Province Studies   
 บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 
เครื่องมือส าหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วม ใน
การพัฒนาชุมชน 
 
 ศท  0202  ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต  3 (2-2-5) 
 GE 0202    Arts and Skills for Self Development 
 การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิต ปัญญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการด าเนินชีวิต  ภาวะ
ผู้น า การรู้จักใช้เงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคล      ในชุมชน
ที่เป็นแบบอย่างการด าเนินชีวิต และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 
 ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5)   

 GE 0203  Civics and Social Responsibility 
  ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่า
และเอกลักษณ์ที่ดีงามอย่างไทย การมีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ การมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย 
วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การจัดท าโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง 
 

ศท 0204  พลังของแผ่นดิน     3 (2-2-5) 
GE 0204  Vitality of the Land 
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)  

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดท าโครงงาน 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับ  ๖ หน่วยกิต 
 ศท 0301  การเข้าใจดิจิทัล     3 (2-2-5) 

 GE 0301  Digital Literacy 
  ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การท าธุรกรรมออนไลน์ สังคม
ออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ น าเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 ศท 0302  การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา   3 (2-2-5) 
      GE 0302    Creative Thinking and Problem Solving  

การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการ
แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา  

 
 ศท 0303  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0303  Science and Environment for Life 
 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัญหา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   3 (2-2-5)   
GE 0304  Computer Program 
โปรแกรมส าเร็จรูปในการท างาน การใช้งานและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวล  

ผลค า ตารางค านวณ และการน าเสนองาน ในการพิมพ์และจัดท ารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การ
จัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการน าเสนองาน การท ามัลติมีเดีย 
 

ศท 0305  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   3 (2-2-5) 
GE 0305  Mathematics in Daily Life 

วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดต่างๆ การหาพ้ืนที่
ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการ
ส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และ
การตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
BC 0401 Principles of Economics 

 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

การผลิ ต  ต้ นทุ นการผลิ ต  รายรับ จากการผลิ ต  การก าหนดราคาและผลผลิ ต  รายได้ป ระชาชาติ  
การออม การบริโภค การเงินการธนาคาร การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด วัฏจักรเศรษฐกิจการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
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คธ 0402 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
BC 0402 Principles of Management 

 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ เทคนิคการจัดการ การวางแผนการจัด

องค์การ การบริหารงานบุคคล การควบคุม การติดตามและประเมินผล การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการจัดการ 
การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ 

 
คธ 0403 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
BC 0403   Principles of Marketing 

 
หลักการ แนวคิด บทบาท พัฒนาการ ความส าคัญของการตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ ทางการตลาด 

ลักษณะของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ส าหรับการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม 

  
คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
BC 0404 Business Laws 

 
แนวคิด ทฤษฏี หลักการของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายทั่วไป กฎหมายทางคอมพิวเตอร์ และภาษีอากร 

การจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ  ภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากรของไทย การตีความ การอุดช่องว่างของ
กฎหมาย วิธีการและหลักเกณฑ์การค านวณภาษีอากร สิทธิและการใช้สิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายบุคคล ทรัพย์
นิติกรรม และสัญญาหนี้ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์
เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง สัญญาจ าน า สัญญาตัวแทน และนายหน้า
ประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญา 
คธ 0405                          หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
BC 0405 Principles of Accounting 

   
แนวคิด ทฤษฏีหลักการบัญชี ปฏิบัติเกี่ยวกับแม่บทบัญชีความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ

เจ้าของ วิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท จัดท างบทดลองการ
ปรับปรุง และปิดบัญชี กระดาษท าการ การท างบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซื้อมาขายไปและการ
บัญชีส าหรับกิจการที่เข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม คุณธรรมจริยธรรมทางการบัญชี และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
คธ 0406  ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
BC 0406 Operating System and Internet 

   
 ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ การใช้งานระบบปฏิบัติการบน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์พกพา การจัดการแฟ้มข้อมูล การดูแลและบ ารุงรักษาระบบ การใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้นข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานและการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์ 
(Cloud Computing) สื่อสังคมออนไลน์ จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
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คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
BC 0407 Computer Assembling and Software Installation 

 
 หลักการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะการ
ใช้งาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดการไบออส (BIOS) การติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุม
อุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการ และการแก้ไขปัญหา 

 
คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
BC 0408 Introduction to Computer Programming 

 
 ความหมาย ประเภท ของภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์  การเลือกใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ทักษะการวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงาน และการเขียน 
ซูโดโค้ต การใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ นิพจน์และตัวด าเนินการ ค าสั่งในการ
ควบคุมการรับและแสดงผลข้อมูล การควบคุมทิศทางการท างาน  อาร์เรย์ โปรแกรมย่อย และการจัดการ
แฟ้มข้อมูล  

 
คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
BC 0409 Database Systems 

 
 แนวคิด องค์ประกอบ การออกแบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดโครงสร้างทางตรรกะและทางกายภาพ 
การนอร์มัลไลซ์ข้อมูล การใช้ภาษาประมวลผลข้อมูล ระบบป้องกันความมั่นคงของข้อมูล และการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

 
คธ 0410   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
BC 0410 Systems Analysis and Design 

 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การวิเคราะห์และออกแบบระบบ วัฏจักรของระบบและการด าเนินงาน

ตามวัฏจักรของระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

คธ 0411 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย 3(2-2-5) 
BC 0411 Data Communication and Network System 

 
หลักการ องค์ประกอบ รูปแบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สื่อกลางและอุปกรณ์ส าหรับ

การสื่ อ สาร ป ระเภทของเครื อข่ าย  รูปแบบการเชื่ อมต่ อของเครือข่ าย  สถาปั ตยกรรม เครือข่ าย 
การควบคุมและก าหนดเส้นทางส่งข้อมูล และการประยุกต์ใช้เครือข่ายเบื้องต้นในงานธุรกิจ 
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คธ 0412 การออกแบบกราฟิก 3(2-2-5) 
BC 0412    Graphic Design 

 
ทฤษฎีการออกแบบกราฟิก องค์ประกอบศิลป์ การถ่ายภาพ การวาดภาพ หลักการออกแบบที่ดี 

คุณสมบัติด้านต่างๆ ของภาพกราฟิก ชนิดของข้อมูลภาพกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน 

  
คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)  
BC 0413 Web Design and Development 

 
ความหมาย ความส าคัญ หลักการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ องค์ประกอบของเว็บไซต์ ประเภทของ

โปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์ และการสร้างเว็บไซต์เพ่ือประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน
การพัฒนาเว็บไซต์ และการอัพโหลดเว็บเพจบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการเผยแพร่ 

 
คธ 0414 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
BC 0414  Electronic Commerce 

   
หลักการ แนวคิด และประเภทระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่  ระบบการ

รับ -จ่ายเงินบนอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย การพัฒนาเว็บไซต์และการจัดการร้านค้าออนไลน์  
การจดโดเมนเนม ระบบการจัดส่งสินค้า การขนส่งสินค้า ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 
คธ0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(0-6-3) 
BC 0415 Project in Business Computer 

 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากหัวข้อเฉพาะหรือจากบริบทจริง 

วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
พัฒนาระบบที่สามารถใช้งานได้จริง และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
รายวิชาเลือก 
 

กลุ่ม 1 การพัฒนาเว็บไซต์ 
 

คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
  BC 0416 Web Programming 

 
แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ ภาษาและโปรแกรมต่างๆ ส าหรับการ

พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ต หลักการท างานและสภาวะแวดล้อมของเว็บแอปพลิเคชั่น การพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจ 
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คธ 0417              การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ CSS 3(2-2-5) 
  BC 0417 Hypertext Markup Language and Cascading Style Sheet 

 
หลักการ ทฤษฎีมาตรฐานภาษา HTML และ CSS รูปแบบค าสั่งภาษา HTML และ CSS การสร้างเว็บเพจ

ด้วยภาษา HTML และ CSS และเทคนิคการประยุกต์ใช้ภาษา HTML และ CSS ในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ
การพัฒนาเว็บไซต์ 

   
คธ 0418 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ 3(2-2-5) 

  BC 0418 Website Content Management System 
 

ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของโปรแกรมระบบจัดการเนื้อหา (Content Management 
System (CMS)) และโปรแกรมจ าลอง Web Server เปรียบเทียบคุณลักษณะของโปรแกรม CMS การติดตั้ง
โปรแกรมจ าลอง Web Server และโปรแกรม CMS การจัดการหมวดหมู่และเนื้อหา การสร้างและจัดการเมนู การ
จัดการระบบสมาชิกและก าหนดสิทธิการใช้งาน การใช้งานและปรับแต่งเทมเพลต การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ
โปรแกรม การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมเสริม การอัปโหลดและส ารองข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

 
กลุ่ม 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

 
คธ 0419 การออกแบบกราฟิกขั้นสูง    3(2-2-5) 
BC 0419 Advance Graphic Design 

 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวาดภาพ การใช้เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ ส าหรับการออกแบบ

กราฟิกขั้นสูงส าหรับงานธุรกิจ หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอินโฟกราฟิก และการ
เผยแพร่ผลงาน 

 
คธ 0420        เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
BC 0420 Multimedia Technology 

  
รูปแบบลักษณะและองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทและการใช้งานของสื่อมัลติมีเดีย ความรู้

เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิทัล เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
BC 0421 Animation Design 

 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างภาพเคลื่อนไหว การออกแบบภาพร่างเรื่องราวตามล าดับขั้นตอน 

(Story Board) การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและเทคนิคการใช้ เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมส าหรับสร้าง



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หน้า 22 
 

ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ประเภทต่างๆ การใส่เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว และการสร้างชิ้นงาน
ภาพเคลื่อนไหวตามการออกแบบภาพร่างเรื่องราวที่ก าหนดไว้  

 
กลุ่ม 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
คธ 0422 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
BC 0422 Computer Network Management 

 
 หลักการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการทรัพยากรเครือข่ายที่เชื่อมต่อทั้งที่อยู่ใกล้และไกล การ
จัดการบัญชีผู้ใช้ของเครือข่าย การจัดการปริมาณการใช้งานและการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย การจัดการระบบ
ความผิดพลาดของเครือข่าย การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ 
ส าหรับการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 3(2-2-5) 
BC 0423 Network Operating Systems for Server 

 
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการติดตั้ งระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย การจัดการและก าหนดสิทธิผู้ ใช้  

การจัดการเครื่องแม่ข่าย การควบคุมระยะไกล การจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์  ไฟล์เซิร์ฟเวอร์  ดีเอชซีพีเซิร์ฟเวอร์ 
โดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ การติดตั้งและก าหนดการท างานไฟร์วอล เครื่องมือและโปรแกรม 
ในการจัดการเครื่องแม่ข่าย 

 
คธ 0424   ความม่ันคงทางด้านเครือข่าย 3(2-2-5) 
BC 0424 Network Security 

 
เทคนิควิธีการรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย ภัยคุกคาม รูปแบบและเทคนิคการบุกรุก กา ร

เข้ารหัสข้อมูลและถอดรหัสข้อมูล ระบบตรวจจับการบุกรุก เทคนิคการตรวจจับและการป้องกันไวรัส หลักการ
ท างานไฟร์วอล การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การก าหนดนโยบายด้านความมั่นคง  การกู้คืนระบบ การ
ออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัย 

 
คธ 0425 การฝึกประสบการณ์ 3(320) 
BC 0425 Field Experience in Business Computer 

 
ฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน การจัดท าแผนการฝึกท่ี
มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการท างาน การประเมินผลการท างาน และ 
การปรับปรุงคุณภาพงานภายใต้ค าแนะน าช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์ 
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3.2 อาจารย์ผู้สอน 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี 

นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม 3 8415 00234 XX X ครูช านาญการพิเศษ ค.อ.ม. 
 
 
 

บธ.บ. 

ครุศาสตร์
เทคโนโลยี 

 
 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2551 
 
 
 

2548 

นายสุทธิศักดิ์ น้ าทิพย์ 3 9403 00207 XX X ครูช านาญการพิเศษ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิม 
พระเกียรติ 

2550 
 
 

2539 

นายอิทธิพล บุญผ่องศรี 1 9599 00028 XX X - วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2553 
 
 

2551 

 
 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
นางสุภณิดา  วงษ์เดิม บธ.ม. 

 
บธ.บ. บัญช ี

คธ 0402 หลักการจัดการ 
คธ 0405 หลักการบัญชี 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัญฑิต 

2554 
 
2535 

นางสุวรรณี  วัชรีบ ารุง ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 
 
กศ.บ. ศิลปศึกษา 

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2552 
 
2530 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ต าแหน่ง/ประสบการณ์/

ความเชี่ยวชาญ 
นางสาวณัฐชยา วิริยะสร้างตน กศ.ม. ภาษาไทย 

ค.บ. ภาษาไทย 
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา ครู คศ.2 ช านาญการ 

นายอับดุลปาตัส ยูโซะ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นายวิษณุ เพชรประวัติ ศศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการ 
ศึกษา 
คบ. สังคมศึกษา 

คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 

นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
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นายกฤษฎ์ คงลีพุฒ ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการ 
ศึกษา 
คบ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 

คธ 0419 การออกแบบกราฟิกขั้นสูง 
คธ 0412 การออกแบบกราฟิก 

นักวิชาการอุดมศึกษา 

ว่าท่ีร.ต.แอ สาเหาะ บธ.ม. การจัดการ 
บธ.บ. การจัดการ 

ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ 
ปัญหา 

รองปลัด 

นางเพียงเพ็ญ  แผ้วสะอาด ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
กศ.บ. สังคมศึกษา 

ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิอชอบต่อ
สังคม 

ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

นางสาวรุสนานี เดาะหล๊ะ ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 
บธ.บ. การตลาด    

คธ 0403 หลักการตลาด ครูผู้ช่วย 

นางสาวนภลักษณ์ คงเมือง ศษ.บ. ภาษาจีน ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ครูอัตราจ้าง 
นายพันธุ์เกียรติ  จ่างเจริญ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 

นิติศาสตร์บัณฑิต 
คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

ปัตตานี 
นายมัรซูกี มะเย็ง วท.ม. วิธีวิทยาการวิจัย 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ 
คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์ ครูช่วยสอน 

นายพงศ์พัฒน์  ทองกราว วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ 
อศ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเตอร์เน็ต 
คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และ
ติดตั้งซอฟแวร์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

นางสาววิภาวี  สังข์อ้น วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คธ 0410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือฝึกให้นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาปรับใช้กับสภาพ 

การท างานจริง ตลอดจนเพ่ือการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านก่อนออกไปท างานจริง ซึ่งแบ่งนักศึกษาออกเป็น  
2 กลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีอาชีพ จะให้ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐหรือเอกชน 

2) กลุ่มนักศึกษาที่มีอาชีพทั้งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับวิชาชีพ จะให้ด าเนินการจัดท าโครงการ 
ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร ในการพัฒนางานของตนเองอันเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของตนเองหรือหน่วยงาน
หรือองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู ่
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
มีความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรู้ที่ เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ความรู้ 
ในแขนงวิชาเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

4.1.3 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถสื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 4.2  ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 
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 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
320 ชั่วโมง 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าโครงงานเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ืองานธุรกิจของ
ตนเองหรือสถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน โดยการน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ให้กับธุรกิจ เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนและพัฒนาระบบเสนอต่อคณะกรรมการ ประเมินความ
เหมาะสมตามรูปแบบและระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจนการประเมินผลความก้าวหน้าและผลงานที่ได้จากการ
ด าเนินงาน 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความช านาญในการบูรณาการเครื่องมือทางด้านคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือพัฒนาระบบส าหรับงานธุรกิจ หรือแก้ปัญหาการด าเนินงานของธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เป็น
อย่างดี 
 5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 ประกาศก าหนดการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ 
5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน  
5.5.3 จัดท าแผนปฏิบัติการและคู่มือการท าโครงงาน 
5.5.4 ประกาศเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละกระบวนการของการด าเนินงาน 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ประเมินผลจากการติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงานตามเกณฑ์การให้คะแนนตาม

กระบวนการของการด าเนินการจัดท าโครงงาน  
5.6.2 ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา  
5.6.3 จัดสอบการน าเสนอผลโครงงานและการท างานของระบบตามวัตถุประสงค์ โดยอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ด้วยการศึกษาค้นคว้า ติดตาม และฝึกทักษะ
ตลอดจนพัฒนาระบบที่ช่วยสนับสนุนงานด้านต่างๆ 
ของชุมชนหรือธุรกิจ 

- มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า ออกแบบ และพัฒนางาน
ด้วยการจัดท าโครงงานทางคอมพิวเตอร์ก่อนส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตร 

1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศในการสื่อสารและการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- จัดให้มีการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐาน และศึกษา
เรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาเพ่ือนบ้านตามโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร 
- จัดให้ผู้สอนใช้สื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเข้าถึงและ
การสืบค้นองค์ความรู้จากสื่อบนอินเทอร์เน็ต 
และการจัดกิจกรรมห้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์  

1.3 มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และท างาน
เป็นทีม 

- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมนักศึกษา
ต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมมหกรรม
วิชาการ 
- มอบหมายงานหรือโครงงาน/โครงการเป็นราย
กลุ่ม 

1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม ต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม และมารยาทที่ดงีาม 

- จัดให้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมมารยาทและความ
ฉลาดทางสังคม เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษามีบุคลิกภาพ
และมารยาทที่ดีงามในสังคม 
- จั ด ให้ มี การสอดแทรกในทุ กวิชาเรียนด้ าน
คุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ตนเอง วิชาชีพและสังคม 

1.5 มีความเคารพซึ่งกันและกัน และยอมรับความ
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

- จัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เพ่ือร่วมศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
เกิดการยอมรับ และเคารพซึ่งกันและกัน 

1.6 มีจิตสาธารณะ ร่วมพัฒนาชุมชน - จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมให้ เกิดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์และร่วม
ช่วยเหลือชุมชนตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ 

  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
  (3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
  กลยุทธ์การสอน 
  (1) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา 
  (2) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ 
  (3) จัดท าโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
   (1) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพ่ือนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผู้เรียนประเมินตนเอง 

 2.1.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ 
(1) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง 
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(3) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ

ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(4) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 
กลยุทธ์การสอน 
(1) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระท าด้วยตนเอง หรือการกระท าเป็นกลุ่ม 
(2) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ

น าเสนอความรู้ได้ 
(3) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การท ากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(4) ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา 
กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 

  (1) การก าหนดสัดส่วนน้ าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  (2) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย   
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  2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม  
(2) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่าและ

สร้างสรรค ์
 กลยุทธ์การสอน 
  (1) การฝึกทักษะย่อย 
  (2) การจัดท าโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายท างานเป็นกลุ่ม 
  (3) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  (4) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่างๆ 
 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) การประเมินผลงานที่มอบหมาย 
  (2) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ 
  (3) ประเมินการท างานร่วมกัน 
  2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ท างานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
  (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน 
  (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพ่ึงตนเองได้ 
  กลยุทธ์การสอน 
  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  (2) การฝึกการท างานเป็นทีม 
  (3) ฝึกบทบาทภาวะผู้น า และผู้ตาม 

 กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการการท างานเป็นกลุ่ม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุ่ม 
  (3) ประเมินภาวะผู้น า และผู้ตาม 
  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
  (1) ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์และสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาค้นคว้าและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์การสอน 
   (1) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
   (2) ฝึกการน าเสนอและการประเมินผลงานต่างๆ 
   (3) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธ์การวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ 
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  (3) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่างๆ 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(2) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้ง สามารถตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ควรกระท า 

กลยุทธ์การสอน 
(1) การร่วมกันก าหนดกฎกติกาและข้อบังคับในชั้นเรียนร่วมกัน 
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ด้วยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี และติดตาม 

ตักเตือนนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
(3) การมอบหมายหน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(4) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ และน าผลประเมิน 

ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานของตนเองและงานกลุ่ม 
(3) ประเมินจากเหตุการณ์ทุจริตในงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ เช่น การทุจริตการสอบ 

การคัดลอกงานผู้อื่น เป็นต้น 
 2.2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาที่ศึกษา 
 (2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือแก้ไขได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์การสอน 
(1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น 
(2) จัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงในระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น 
ประเมินกระบวนการท างาน ผลงาน และแบบฝึกหัด เป็นต้น 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบย่อยและการทดสอบปลายภาคการศึกษา 
 2.2.3 ทักษะทางปัญญา 

  ผลการเรียนรู้ 
(1) สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ  เพ่ือสามารถ 

วางแผนการท างานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี 
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(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะเพ่ือน าไปประยุกต์กับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอน 

(1) กรณีศึกษาที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา เพ่ือการแก้ไข
ปัญหา 

(2) การอภิปรายกลุ่ม  การระดมสมอง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ในสถานการณ์ต่างๆ 
   วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การอภิปราย 
การระดมสมอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการความรู้และทักษะ เป็นต้น 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ที่เน้นให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 

 2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถสื่อสารและประสานการท างานกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและ /หรือ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  กลยุทธ์การสอน 

มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน หรือค้นคว้าหาข้อมูลจาก 
การสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ตลอดจนการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรับฟังความ
คิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ ในชั้นเรียน 
   วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท างานร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ปัญหาที่เกิดขึ้น  

ในการท างาน และการประสานงานทั้งภายในกลุ่มและกับบุคคลอ่ืน 
 2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลการเรียนรู้ 
(1) สามารถใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการท างานได้อย่างเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลทางสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้อง

อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่าง

เหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอน 

(1) ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ์ 

(2)  มอบหมายงานให้วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ และจัดให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม  
(3) นำเสนอผลงานจากการค้นคว้าข้อมูลด้วยการสื ่อสารในรูปแบบต่างๆ และใช้เทคโนโลยี  

ที่ทันสมัยในการน าเสนอ 
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  วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) รเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีประเมินผลจากการใช้เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี กา  

หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องมาพัฒนาธุรกิจที่ทันสมัย 
(2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย สื่อสารถึงแนวความคิดการด าเนินธุรกิจ ข้อจ ากัด 

เหตุผลในการเลือกใช้ระบบการจัดการและเทคโนโลยี กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอในชั้นเรียน ความครบถ้วน
ชัดเจนตรงประเด็น 
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุ่มวชิาภาษา                  
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา                 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1                 
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2                 
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพดูและการเขียน                 
ศท 0105 ปัญญาจากวรรณกรรม                 
ศท 0106 ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ                 
ศท 0107 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน                 
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
ศท 0201 จังหวัดศึกษา                 
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต                 
ศท 0203 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม                 
ศท 0204 พลังของแผ่นดิน                  
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 
ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั                 
ศท 0302 การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา                 
ศท 0303 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต                 
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป                 
ศท 0305 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                 
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หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร ์             
คธ 0402 หลักการจัดการ             
คธ 0403 หลักการตลาด             
คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ             
คธ 0405 หลักการบัญชี             
คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต             
คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์             
คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น             
คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล             
คธ 0410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ             
คธ 0411 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย             
คธ 0412 การออกแบบกราฟิก             
คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ             
คธ 0414 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์             
คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ             
คธ 0416 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ CSS             
คธ 0417 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ             
คธ 0418 ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต ์             

  



หลักสตูรอนุปรญิญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หน้า ๓๔ 
 

รายวิชา 
1.ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 
คธ 0419 การออกแบบกราฟิกข้ันสูง             
คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย             
คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว             
คธ 0422 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร ์             
คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย             
คธ 0424 ความมั่นคงด้านเครือข่าย             
คธ 0425 การฝึกประสบการณ ์             
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หมวดที ่5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการ  
จัดการศึกษาต่ ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560  

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
   2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ประกอบด้วย 

  (1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(2) กรรมการจากอาจารยประจ ากลุ่มวิชา 

2.1.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
(1) ก าหนดกระบวนการหรือขัน้ตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ 

รายวิชา 
(2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าภาคการศึกษาโดยก าหนด 

รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ 

(3) ก าหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารย์ประจ าวิชาต้องเตรียมและแจ้งให้ทราบเพ่ือ
การเตรียมพร้อมรับยการทวนสอบ ได้แก่ คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วนอ่ืน ๆ 
ทีก่ าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา พร้อมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแต่ละส่วน เช่น 
กระดาษค าตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน  

(4) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
(5) จัดท ารายงานผลการสอบทวนประจ าภาคการศึกษา 

2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เช่น ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  สุ่มรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี  
  (2) สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา โดยพิจารณาการให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน 
จากการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา 

(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 ที่อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาประจ าภาคการศึกษา 
ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่าคุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นอย่างไร  ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชาในระดับใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด  
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร 
2.2.1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 

  (1) กรรมการจากส านักวิชาการ 
  (2)  กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  (3)  ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ  

2.2.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(1) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ 

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ 
(2) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบประจ าปีการศึกษาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(3) ก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ที่ต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบเพ่ือการเตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร   แหล่งฝึกปฏิบัติผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษา 

(4) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
(5) จ าท ารายงานผลการทวนสอบประจ าปีการศึกษา  

2.2.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร 
(1) ก าหนดลักษณะข้อมูล แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ที่สามารถน ามาใช้วิเคราะห์ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้สาขาวิชา  เพ่ือประเมิน 
ความส าเร็จของการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

(2) พัฒนาเครื่องมือ ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ 

(3) ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 และข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าเมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

   (4) จัดท ารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ที่แสดงให้เห็นในภาพรวมว่า คุณภาพของการจดัการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้ส าเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วนเพียงใด พร้อมแสดงข้อมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันว่า
บรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้   

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ ากว่าปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2560 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์
ขั้นต่ าของแต่ละรายวิชา และต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
  2. ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอ่ืนๆ ต่อวิทยาลัย 
  3. ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
  4. สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที ่6 
การพัฒนาผู้สอน 

 
1. การเตรียมการส าหรับผู้สอนใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศผู้สอนใหม่ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติ 
การจัดการเรียนการสอนของผู้สอน  

1.2 ส่งเสริมให้ผู้สอนใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  แนวทางในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ผู้สอน 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดให้ผู้สอนเข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์ 
การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  

2.1.2 จัดให้ผู้สอนเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.2.1 ส่งเสริมให้ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร 
2.2.3 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการวิชาการแก่สังคม  
2.2.4 ส่งเสริมให้ผู้สอนมีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดที ่ 7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การก ากับมาตรฐานการบริหารงานของหลักสูตรจะด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 3 คน และในจ านวนนั้นต้องเป็น
ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจาร ย์ 
จ านวนอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
และมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ท าหน้าในการบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอน พัฒนา
หลักสูตร ติดตามประเมินผลหลักสูตรและหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ส าหรับอาจารย์ที่จ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการ
จ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 1 ปี และในสัญญาจ้างจะมีการระบุหน้าที่ ในการบริหารหลักสูตร ตั้งแต่ 
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ประเมินผลและการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นโดยจะครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 
ไว้อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดไว้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 อาจารย์ประจ า หรือผู้สอนประจ า จะปฏิบัติหน้าที่งานสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชน การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือชุมชน และการบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  

1.3 อาจารย์พิเศษ หรือผู้สอนพิเศษ จะปฏิบัติหน้าที่งานสอนและส่งเสริมพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 
ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัย
ชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
 
2. ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการ
ประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษา  และประเมินผลการ 
มีงานท า ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของสถานประกอบการหรือนายจ้าง มีการจัดการเพ่ือติดตาม
การประเมินผลและการทวนสอบเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
แต่งตั้งผู้สอนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและด้านอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยให้นักศึกษาที่มีปัญหา 

ในการเรียนสามารถปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ ได้ตลอดเวลา 
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3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของผู้สอนในแต่ละวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
ระเบียบแนวทางปฏิบัติของวิทยาลัยชุมชน 

 
4. ผู้สอน 

4.1  การรับผู้สอนใหม่ 
การรับสมัครผู้สอนใหม่จะด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยชุมชน 

โดยผู้สอนใหม่จะต้องวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรหรือรายวิชาในสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน 

4.2  การมีส่วนร่วมของผู้สอนในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียน 

การสอน ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา รวมทั้งเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนให้ค าปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และเพ่ือให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.3  การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ 
 วิทยาลัยชุมชนมีการแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ เป็นไปตามข้อบังคับสภาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ

และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 
 
5. หลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปี 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ซึ่งมรีะบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

5.1.1 ร่วมกันก าหนดปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา 

5.1.2 ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ที่ต้องการ 

5.1.3 ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมน าไปสู่กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช้หลักสูตร 

5.1.4 เสนอผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา และท าการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

5.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สอนในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.1.6 รับผิดชอบในการก าหนดแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดผู้สอนนิเทศ เตรียมความ

พร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5.1.7 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณในการสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์

และอ่ืนๆ อันจะเอ้ือต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1  การบริหารงบประมาณ 
 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้งบประมาณของรัฐและเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้ได้รับผล

การเรียนรู้ตามศักยภาพของนักศึกษา ทั้งในด้านค่าตอบแทนผู้สอน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าบ ารุง
สถานที่และอุปกรณ ์

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรมีความพร้อมด้านหนังสือ เอกสาร ต ารา และการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ดังนี้ 
 6.2.1 ห้องเรียนทั่วไป ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ 

เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 – 50 คน จ านวน 24 ห้อง 
และขนาดความจุ 70 – 90 คน จ านวน 2 ห้อง 

 6.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายในห้องประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดความจุ 30 คน/เครื่อง 
จ านวน 5 ห้อง 

 6.2.3 ห้องสมุด ภายในห้องประกอบด้วยหนังสือ เอกสาร ต ารา วารสาร และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จ านวน 1,540 รายการ และอ่ืนๆ แบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้ 

  - หมวดเบ็ดเตล็ด จ านวน 1,536 รายการ 
  - หมวดปรัชญา จ านวน  876 รายการ 
  - หมวดศาสนา จ านวน  493 รายการ 
  - หมวดสังคม จ านวน 6,233 รายการ 
  - หมวดภาษา จ านวน  644 รายการ 
  - หมวดวิทยาศาสตร์ จ านวน  591 รายการ 
  - หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 3,350 รายการ 
  - หมวดศิลปกรรมและการบันเทิง จ านวน  346 รายการ 
  - หมวดวรรณคดี จ านวน 2,497 รายการ 
  - หมวดประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ จ านวน 3,046 รายการ 
 6.2.4 พ้ืนที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ จ านวน 20 เครื่อง พร้อมระบบโครงสร้างด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้ผู้สอนสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 
6.3.2 มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน โดยมีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

6.3.3 มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

6.3.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนในจ านวนที่เหมาะสม 
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6.3.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

6.3.6 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

6.3.7 มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้โดยมีปริมาณ
จ านวนคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม  

6.3.8 มีโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถสนับสนุนในการเรียนการสอนและ 
มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมอ 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
 ส ารวจความต้องการการใช้ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งวางแผนปรับปรุงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
  
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีตาม
ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุม
หมวด 1 – หมวด 6 
 ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ 
ทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

- x x x x 

8. ผู้สอนใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ ค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - x x 

 
 
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บัง คับ และ 
ตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี  
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หมวดที ่ 8   
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่ใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่งจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย 
การตอบค าถาม ผลการปฏิบัติงาน การทดสอบย่อยแต่ละหน่วยสาระการเรียนรู้ และการสอบปลายภาคการศึกษา 
ท าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด หากวิธีการสอนที่ใช้ไม่สามารถ 
ท าให้นักศึกษาเข้าใจได้ จะด าเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน ที่จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของผู้สอนในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเทคนิคการสอน จรรยาบรรณวิชาชีพ  
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์รายวิชา เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการสอน และคุณธรรม จริยธรรม 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
ด าเนินการติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงาน ซึ่ งผู้สอนนิเทศสามารถประเมิน 

โดยการสังเกตพฤติกรรมและพูดคุยสอบถามจากนักศึกษาเป็นรายบุคคล ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหรือศิษย์เก่านั้น
จะประเมินโดยใช้แบบสอบถามการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา และ /หรืออาจสัมภาษณ์
ตัวแทนศิษย์เก่าตามโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 ประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขาวิชา ให้ความเห็น
เชิงการพัฒนาคุณภาพทุกมิติของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามดัชนีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวอย่างน้อย 1 คน 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปี 

โดยรวบรวมข้อมูลรายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
การบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าผู้ส าเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ และน าผล  
การวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

4.3 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 

โครงสร้างหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
จ านวนหน่วยกิต 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 47 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต     2.1 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต      จ านวน 21 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพ      2.2 กลุ่มวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต       จ านวน 36 หน่วยกิต 
         2.2.1 วชิาบังคับ 24 หน่วยกิต          2.2.1 วชิาบังคับ  24 หน่วยกิต      จ านวน 24 หน่วยกิต 
         2.2.2 วชิาเลือก 9 หน่วยกิต          2.2.2 วชิาเลือก                9 หน่วยกิต       จ านวน  9 หน่วยกิต 
         2.2.3 วชิาการฝึกงาน 3 หน่วยกิต          2.2.3 วชิาการฝึกงาน               3 หน่วยกิต      จ านวน  3 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต รวม ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย     : หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ 
                  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration 
                  Program in Business Computer 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ภาษาอังกฤษ : Associate Program in Business Computer 

 

ชื่ออนุปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย)      : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Associate of Business Administration 
                        (Business Computer) 
ชื่อย่อ (ไทย)       : อ.บธ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : A.B.A. (Business Computer) 

ชื่ออนุปริญญา 
ชื่อเต็ม(ไทย)      : อนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชื่อย่อ(อังกฤษ)   : Associate Degree in Business Computer 
ชื่อเต็ม(ไทย)      : อ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ชื่อย่อ(องักฤษ)  : A.( (Business Computer)) 

 

ปรัชญาของหลักสูตร 
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้สมาชิกชุมชนได้พัฒนาตนเอง 

ให้ผู้ช านาญงานด้านคอมพิวเตอร์ และเพ่ิมคุณค่าเพ่ือการ
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตและเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม แก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

ปรัชญาของหลักสูตร 
ช่วยสร้างสรรค์และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจต่อ

สังคมทางเทคโนโลยี 

 

ความส าคัญของหลักสูตร 
       - ไม่มี - 
 

ความส าคัญของหลักสูตร 
         เป็นหลักสูตรที่ตอบสมนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน 
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ตามจรรยาบรรณของนัก
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทาง
คอมพิวเตอร์ และหลักการทางธุรกิจ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานในธุรกิจ 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและประสานงานท างาน
ร่วมกับหน่วยงานองค์กร หน่วยงานชุมชน เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ 

5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรตาม
จรรยาบรรณของนักวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

2. มีความรู้ ความเข้าใจทางคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในทางธุรกิจ 
3. มีทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน

ในธุรกิจ 
4. สามารถสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพ่ือด าเนินงานทางธุรกิจ 
5. สามารถคิด วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างเหมา

สม 
 
 
 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
   หน่วยกจิรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต  โดย
มีสัดส่วนหน่วยกิจ แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้ 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ             ไม่น้อยกว่า  57  หน่วยกิต 
       2.1 วิชาแกน                       ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต            
       2.2 กลุ่มวิชาชีพ                   ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
             2.2.1 วิชาบังคับ                            24  หนว่ยกิต 
             2.2.2 วิชาเลือก                               9 หนว่ยกิต   

โครงสร้างหลักสูตร 
    หน่วยกจิรวมตลอดหลักสูตร                      ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิจ
โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า  57  หน่วยกิต 

2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                   จ านวน   21   หน่วยกติ
2.2 วิชาชีพ                                        จ านวน   36   หน่วยกิต 

            2.2.1 วิชาบังคับ                         จ านวน   24  หน่วยกิต 
            2.2.1 วิชาเลือก                         จ านวน    9  หน่วยกิต        
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ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
 2.2.3 วิชาการฝึกงาน                        3 หน่วยกิต 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า     3    หน่วยกิต 
              2.2.3 วชิาการฝึกงาน                      จ านวน  3   หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 

เปรียบเทียบรายวิชา  
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา” 
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมท่ีมีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อมระบุในช่องหมาย
เหตุว่า “รายวิชาใหม่” 
วิชาแกน                                ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกิต 
รหัสวิชา                 ชื่อรายวิชา                   น(ท-ป-ศ) 
บธ 0101      หลักเศรษฐศาสตร์                        3(2-2-5) 
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      โปรแกรมส าเร็จรูปทางธุรกิจ             3(2-2-5)                              
บธ 0108      ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ         3(3-0-6) 
 
วิชาบังคับ                               ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต 
รหัสวิชา                 ชื่อรายวิชา                   น(ท-ป-ศ) 
บธ 0109      ระบบคอมพิวเตอร์                        3(2-2-5) 
บธ 0110      การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                  เบื้องต้น                                    3(2-2-5) 
บธ 0111      โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี          3(3-0-6) 

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                 จ านวน   21   หน่วยกิต 
    ชื่อรายวิชา                                      น(ท-ป-ศ) 
หลักเศรษฐศาสตร์                                     3(3-0-6) 
หลักการจัดการ                                        3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร                        3(3-0-6) 
หลักการบัญชี                                          3(2-2-5) 
ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต                   3(2-2-5)                              
การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์     3(3-0-6) 
 
 
 
วิชาบังคับ                                           ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิจ 
    ชื่อรายวิชา                                      น(ท-ป-ศ) 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น           3(2-2-5) 
ระบบฐานข้อมูล                                       3(2-2-5) 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                   3(2-2-5) 
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย               3(2-2-5) 
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บธ 0112      เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น           3(3-0-6) 
บธ 0113      การวิเคราะห์และออกแบบระบบ        3(2-2-5) 
บธ 0114      ระบบฐานข้อมูล                            3(2-2-5) 
บธ 0115      การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                3(2-2-5)                              
บธ 0116      โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ          3(3-0-6) 
 
วิชาเลือก                             ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
รหัสวิชา                 ชื่อรายวิชา                   น(ท-ป-ศ) 
บธ 0117      การออกแบบสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ          3(2-2-5) 
บธ 0118      การจัดการองค์ความรู้                    3(2-2-5) 
บธ 0119      เทคโนโลยีมัลติมิเดีย                      3(2-2-5) 
บธ 0120      พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                    3(3-0-6) 
บธ 0121      การจัดการห่วงโซ่อุปทาน                 3(2-2-5) 
บธ 0122      กฎหมายและจริยธรรมส าหรับ                 
เทคโนโลยีสารสนเทศ                                      3(3-0-6) 
บธ 0123      การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ              3(2-2-5)                              
 

การออกแบบกราฟิก                                3(2-2-5) 
การออกแบบและพัฒนาเว็บ                       3(2-2-5) 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                              3(2-2-5) 
โครงงานคอมพิวเตอร์เพ่ือธุรกิจ                   3(2-2-5) 
 
วิชาเลือก                                             จ านวน    6   หน่วยกิต 
กลุ่มที่ 1 การพัฒนาเว็บไซต์             
            ชื่อรายวิชา                                        น(ท-ป-ศ)         
          การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                            3(2-2-5) 
          การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ CSS     3(2-2-5) 
          ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์                      3(2-2-5) 
กลุ่มที่ 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก  
           การออกแบบกราฟิกขั้นสูง                           3(2-2-5) 
           เทคโนโลยีมัลติมิเดีย                                  3(2-2-5) 
           การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว             3(2-2-5) 
กลุ่มที่ 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
           การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์                   3(2-2-5) 
           ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ขาย                       3(2-2-5) 
           การรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย        3(2-2-5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
ค ำสั่งวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี 

ที่ 067 / 2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

-------------------------------------- 

 ตำมที่สถำบันวิทยำลัยชุมชนมอบหมำยให้วิทยำลัยชุมชน ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดหลักสูตร
อนุปริญญำ (มคอ.2) ฉบับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับทรำบ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดตำม
ควำมเหมำะสมของบริบทและศักยภำพของแต่ละวิทยำลัยชุมชน แต่ยังคงหลักกำร ปรัชญำ และเนื้อหำตำมที่
ก ำหนด ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ .ศ. 2552 ให้พร้อมเปิดหลักสูตรภำยในภำค
กำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี จึงจัดให้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงรำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ (มคอ.2) 
สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน และสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ระหว่ำงวันที่ 20-21 สิงหำคม  2561 ณ วิทยำลัยชุมชนปัตตำนี จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำกำร
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอนุปริญญำ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ (TQF) ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย (มคอ.2) ประกอบด้วย 

1.1 นำงสำวศุภพิชญ์  ด ำนวล  ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงอุมมิลกัลโศม  มะแซ  กรรมกำร 
1.3 นำงจันจีรำ  นิอำมัน  กรรมกำร 
1.4 นำงฟำตีเมำะห์  โต๊ะเด็ง  กรรมกำร 
1.5 นำงสุวรรณ ี  วัชรีบ ำรุง กรรมกำรและเลขำนุกำร  

2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำกำรปกครองท้องถิ่น (มคอ.2) ประกอบด้วย 

2.1 นำงสำวภรตำ  อภิรักษำกุล ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำยอำนัส  ยูนุ๊  กรรมกำร 
2.3 นำยเจ๊ะมูหำมัดสัน เจะอูมำ  กรรมกำร 
2.4 นำยวีระศักดิ์   บุญญดิฐ  กรรมกำร 
2.5 นำงสำวซุฟเฟียนี  สนิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน (มคอ.2) ประกอบด้วย 

3.1 นำยชยพล  พุฒยอด  ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำยมนัส   สุวรรณชำตรี กรรมกำร 
3.3 นำยอ ำมร  บุญจันทร์เพชร์ กรรมกำร 

3.4 นำยธนยศ... 
 
 



 
3.4 นำยธนยศ  คงสำลี  กรรมกำร 
3.5 นำยยูสุฟ   หลีสหัด  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีหน้ำที่พิจำรณำกำรปรับปรุงแก้ไข
รำยละเอียดหลักสูตรอนุปริญญำ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มคอ.2) ประกอบด้วย 

4.1 นำยสุทธิศักดิ์  น้ ำทิพย์  ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำยอิทธิพล   บุญผ่องศรี กรรมกำร 
4.3 นำยพงศ์พัฒน์  ทองกรำว กรรมกำร 
4.4 นำยกรกช  สวัสดิชูแก้ว กรรมกำร 
4.5 นำงสำวฉวีวรรณ  ขวัญชุม  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  ปฏิบัติงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง   ณ  วันที่  16  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2561 

 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประยูร  ด ำรงรักษ์) 
ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนปัตตำนี

-2- 



วิทยาลัยชุมชนปัตตาน ี
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ปีท่ีจบ สถาบันการศึกษา ต าแหน่ง/ประสบการณ์ 
1 นำยสุทธิศักดิ์  น้ ำทิพย์ วท.บ. (วิทยำกำรคอมพิวเตอร์) 

วท.ม. (กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
2539 
2550 

มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

- อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หัวหน้ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 นำงสำวฉวีวรรณ  ขวัญชุม บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
คอ.ม. (ครุศำสตร์เทคโนโลยี) 

2548 
2551 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

- อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

3 นำยอิทธิพล บุญผ่องศรี วท.ม. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
 
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

2553 
 

2551 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระ
นครเหนือ  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

- อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- เจ้ำของธุรกิจ 

4 นำยกรกช  สวัสดิ์ชูแก้ว บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
วท.ม. (กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 

2549 
2552 

มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

- อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- เจ้ำของธุรกิจ 

5 นำยพงศ์พัฒน์  ทองกรำว วท.ม.กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อศ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

2556 
2551 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

- อำจำรย์พิเศษสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
(คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

 
 
 
 
 






















