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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรปรับปรุง 2561 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชน..................... 
สาขาวิชา   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     
     หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย:               หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชื่อภาษาอังกฤษ:  Associate Program in Business Computer 

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

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
4.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
 4.3 การรับเข้าศึกษา 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอ่ืน 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2554  
5.2 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี....................ปีการศึกษา.........................  
5.3.สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่........./.........เมื่อวันที่
........../......../........... 
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่............./.............เมื่อวันที่
........../......../......... 
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6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพเป็น
ผู้ปฏิบัติงานได้ในหน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานเอกชน ในต าแหน่งงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้ าที่
บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานทั่วไป เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
10.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการด าเนินชีวิต การบริหารประเทศจึงให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทั ล ที่ เรียกว่า นโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" 
มีจุดมุ่งหมายให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งจ าเป็น   
สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมถึงสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานในด้านต่างๆ ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ        
โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะวัยรุ่นต้องมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ขณะที่ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสารส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมเฉกเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจ ผู้คน      
ในสังคมมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การด าเนินชีวิตประจ าวันได้รับอิทธิพลจากความทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตประจ าวันจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งจ าเป็น    
ในชีวิตไปแล้ว ส่งผลให้เกิดความสะดวกแก่ผู้คนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึงข้อมู ล ข่าวสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว สามารถค้นหาข้อมูลและเข้าถึงแหล่งความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต   
เพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 11.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  จากผลกระทบสถานการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้
หลักสูตรอนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคคลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้บริบทของ
วิทยาลัยชุมชน ที่มุ่งพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสามารถด้าน
สื่อสารและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ที่มุ่งเน้นให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้
จริงในชีวิตประจ าวัน และการพัฒนางานของตนเองให้มีศักยภาพ ก้าวทันและปรับตัว       ต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  จากผลกระทบสถานการณ์ภายนอกมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน       
ที่จะต้องมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาส าหรับการศึกษาต่อปริญญา และการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
ชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม และระบบ
เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ สนับสนุนการใช้ทรัพยากร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
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หมวดที ่2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  สร้างสรรคเ์ทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร            
  เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน  

 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 
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 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 

 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอ่ืนๆให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3  
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 2.6 งบประมาณตามแผน 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 2.7 ระบบการศึกษา 
 (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต 
  2.8.1 เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 
2560  
  2.8.2 เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีใน
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา  
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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 

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  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 
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ 
   3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

 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 ระบบปฏิบัติการและอินเตอร์เน็ต  3(2-2-5)  
    BC 0406 Operating System and Internet 
    คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์  3(2-2-5)  
    BC 0407 Computer Assembling and Software Installation 
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   (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)  
    BC 0408 Introduction to Computer Programming 
    คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
    BC 0409 Database System    
    คธ 0410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ   3(2-2-5) 
    BC 0410 System 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 
     จัดให้เลือกเป็นกลุ่มวิชาต่อไปนี้ เพ่ือส่งเสริมทักษะเฉพาะทาง หรือ   
เลือกข้ามกลุ่มได้  
    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) 
    BC 0417 และ CSS   

                   Hypertext Markup Language  
     and Cascading Style Sheet 

    คธ 0418 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์  3(2-2-5)  
BC 0418 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 
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    คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
    BC 0421 Animation Design 
   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 การรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย 3(2-2-5) 
  BC 0424 Network Security 
 
    (2.3) วิชาการฝึกงาน   จ านวน               3  หน่วยกิต 
    รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   (ชั่วโมง) 
    คธ 0425 การฝึกประสบการณ ์   3(320) 
    BC 0425 Practicum 

 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชาก็ได้ หรือเลือกจาก
หลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่
หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยมีจ านวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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  3.1.4 แผนการศึกษาในแต่ละชั้นปี 

รายวิชา 

ปีการศึกษา
ที่ 1 

ปีการศึกษา
ที่ 2 

ปีการศึกษา
ที่ 3 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

1 

ภา
คก

าร
ศึก

ษา
ที่ 

2 

หมวดวิชาเฉพาะ       
1. วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ       
คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์          3(3-0-6)  √     
คธ 0402 หลักการจัดการ       3(3-0-6) √      
คธ 0403  หลักการตลาด    3(3-0-6) √      
คธ 0404  กฎหมายธุรกิจ             3(3-0-6)  √     
คธ 0405  หลักการบัญชี     3(2-2-5)   √    
คธ 0406  ระบบปฏิบัติการและอินเตอร์เน็ต       3(2-2-5) √      
คธ 0407  การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ 3(2-2-5) √      
2. วิชาชีพ       

(๑) วิชาบังคับ       
คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)  √     
คธ 0409 ระบบฐานข้อมูล   3(2-2-5)   √    
คธ 0410 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ          3(2-2-5)  √     
คธ 0411 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย  3(2-2-5)   √    
คธ 0412 การออกแบบกราฟิก                3(2-2-5)    √    
คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ   3(2-2-5)     √   
คธ 0414 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5)    √   
คธ 0416 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ             3(0-6-3)      √ 

(๒) วิชาเลือก       
คธ ...... 3(x-x-x)    √   
คธ ...... 3(x-x-x)    √   
คธ ...... 3(x-x-x)     √  

(๓) การฝึกงาน       
คธ 0425 การฝึกประสบการณ์                         3(320)      √ 
 
 3.1.5 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
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 3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
 
คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
BC 0401 Principles of Economics 

 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

การผลิต  ต้นทุนการผลิต  รายรั บจากการผลิต  การก าหนดราคาและผลผลิต  ร ายได้ประชาชาติ   
การออม การบริโภค การเงินการธนาคาร การลงทุน การค้าระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด วัฏจักรเศรษฐกิจการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

 
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 สัญญาเช่าทรั พย์
เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง สัญญาจ าน า สัญญาตัวแทน และนายหน้า
ประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญา 
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คธ ...05                          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
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์ 
(Cloud Computing) สื่อสังคมออนไลน์ จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

 
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 System 

 
 แนวคิด องค์ประกอบ การออกแบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดโครงสร้างทางตรรกะและทางกายภาพ 
การนอร์มัลไลซ์ข้อมูล การใช้ภาษาประมวลผลข้อมูล ระบบป้องกันความมั่นคงของข้อมูล และการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
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คธ 0410   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
BC 0410 System 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

การสื่อสาร ประเภทของเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมต่อของเครือข่าย  สถาปัตยกรรมเครือข่าย 
การควบคุมและก าหนดเส้นทางส่งข้อมูล และการประยุกต์ใช้เครือข่ายเบื้องต้นในงานธุรกิจ 

 
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-จ่ายเงินบนอินเทอร์ เน็ต ระบบความปลอดภัย การพัฒนาเว็บไซต์และการ จัดการร้านค้าออนไลน์  
การจดโดเมนเนม ระบบการจัดส่งสินค้า การขนส่งสินค้า ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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คธ0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(0-6-3) 
BC 0415 Project in Business Computer 

 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากหัวข้อเฉพาะหรือจากบริบทจริง 

วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
พัฒนาระบบที่สามารถใช้งานได้จริง และจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่ม 1 การพัฒนาเว็บไซต์ 
 

คธ 0416              การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ CSS 3(2-2-5) 
  BC 0416 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 0417 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

  BC 0417 Web Programming 
 
แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ ภาษาและโปรแกรมต่างๆ ส าหรับการ

พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอินเทอร์เน็ต หลักการท างานและสภาวะแวดล้ อมของเว็บแอปพลิเคชั่น การพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจ 

   
คธ 0418 ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ 3(2-2-5) 

  BC 0418 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 การใช้เครื่ องมือต่างๆ ของ
โปรแกรม การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมเสริม การอัปโหลดและส ารองข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
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กลุ่ม 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 

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

 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านการวาดภาพ การใช้เครื่ องมือ และเทคนิคต่างๆ ส าหรับการออกแบบ

กราฟิกขั้นสูงส าหรับงานธุรกิจ หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอินโฟกราฟิก และการ
เผยแพร่ผลงาน 

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

  
รูปแบบลักษณะและองค์ประกอบของสื่อมัลติมี เดีย 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 าเร็จรูปและเทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมส าหรับสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ประเภทต่างๆ การใส่ เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว 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 
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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   การรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย 3(2-2-5) 
BC 0424 Network Security 

 
เทคนิควิธีการรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย ภัยคุกคาม รูปแบบและเทคนิคการบุกรุก การ

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

 
 

คธ 0425 การฝึกประสบการณ์ 3(320) 
BC 0425 Practicum 

 
ฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน การจัดท า

แผนการฝึกที่มีรายละเอียดเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการท างาน การประเมินผลการท างาน และ 
การปรับปรุงคุณภาพงานภายใต้ค าแนะน าช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์ 

  
3.2 อาจารย์ผู้สอน 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 3.2.2 อาจารย์ประจ า 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
 3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ 
  (ข้อมูลของวิทยาลัยชุมชน) 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย - มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า จัดท ารายงานใน

เรื่องท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ 
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา - มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม น าเสนอ 

และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอื่นๆ 
1.3 มีจิตบริการและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน - กิจกรรมการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่

ชุมชน 
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในสาขาวิชา ให้มี
ความเอ้ือเฟ้ือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการเรียนรู้ 

(1)   ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(2)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้ง สามารถ
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระท า 

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

ติดตาม ตักเตือนนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
(3) การมอบหมายหน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
(4) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ และน าผล

ประเมินไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในงานของตนเองและ 

งานกลุ่ม 
(3) ประเมินจากเหตุการณ์ทุจริตในงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ เช่น การทุจริต

การสอบ การคัดลอกงานผู้อื่น เป็นต้น 
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 2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ 

 (1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหารายวิชาที่ศึกษา 
 (2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และวิเคราะห์ปัญหา แพ้แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 
 (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

กลยุทธ์การสอน 
(1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ

ประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น 
(2) จัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้ เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงในระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เช่น ประเมินกระบวนการท างาน ผลงาน และแบบฝึกหัด เป็นต้น 

(2) ประเมินผลจากการทด สอบย่อยและการทดสอบปลายภาคการศึกษา  
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  ผลการเรียนรู้ 

(1)  สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ เพ่ือสามารถ
วางแผนการท างานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี 

(2)  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะเพ่ือน าไปประยุกต์กับการ
แก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอน 

(1) กรณีศึกษาที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา เพ่ือการ
แก้ไขปัญหา 

(2) การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์ต่างๆ 
   วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การ
อภิปราย การระดมสมอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการความรู้และทักษะ เป็นต้น 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ที่เน้นให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 

 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถสื่อสารและประสานการท างานกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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  กลยุทธ์การสอน 
มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ที่ต้องประสานงานกับผู้ อ่ืน หรือค้นคว้า 

หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ตลอดจนการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรับ
ฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนๆ ในชั้นเรียน 

 
   วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท างานร่วมกับเพ่ือนใน
ชั้นเรียน 

(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในการท างาน และการประสานงานทั้งภายในกลุ่มและกับบุคคลอ่ืน 

 
 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู้ 

(1) สามารถใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการท างานได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลทางสถิติประยุกต์ต่อปัญหา 
ที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 
  กลยุทธ์การสอน 

(1) ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ์ 

(2)   มอบหมายงานให้วิเคราะห์ข้อมูลด้านธุรกิจ และจัดให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศ  
ที่เหมาะสม 

(3) นำเสนอผลงานจากการค้นคว้าข้อมูลด้วยการสื ่อสารในรูปแบบต่างๆ และใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการน าเสนอ 
  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากการใช้เทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องมาพัฒนาธุรกิจ ที่ทันสมัย 

(2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย สื่อสารถึงแนวความคิดการด าเนินธุรกิจ 
ข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้ระบบการจัดการ และเทคโนโลยี กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอใน 
ชั้นเรียน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น 
 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า ๑๙ 
 

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

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 หลักเศรษฐศาสตร์             

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 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์             
คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ             
คธ 0416 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ CSS             
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คธ 0417 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ             

คธ 0418 ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์             
คธ 0419 การออกแบบกราฟิกข้ันสูง             
คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย             
คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว             
คธ 0422 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์             
คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย             

คธ 0424 การรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย             

คธ 0425 การฝึกประสบการณ์             
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หมวดที ่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ ากว่าปริญญา พ.ศ. 2560  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 มีการก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
 2.1.2 อาจารย์ผู้สอนศึกษาเลือกเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ์
วิชาชีพ (มคอ.4)  

 2.1.3 อาจารย์ผู้สอนด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยกระบวนการต่างๆ  
เช่น การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือ 
เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบส ารวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ ์ 

 2.1.4 อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  

 2.1.5 อาจารย์ผู้สอนน าเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ 
รายงานการด าเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)  

 2.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและภาพรวม  

 2.1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าการประมวลผลข้อมูล และจัดท ารายงานพร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงเสนองานหลักสูตร 

 2.1.8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียนในรายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการ

ประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา ดังนี้  
 2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณ์ได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยประเมินจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่

ได้งานท าหลังจากส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้  มีการประเมินนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความรู้ความสามารถ โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้  
3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
 (1) เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร 

 (2) ได้ค่าระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
 (3) ใช้เวลาการศึกษาไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 
 (4) ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน 
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หมวดที ่ 6   
การพัฒนาอาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คู่มือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพ่ือทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ ของการจัดการศึกษา  

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูรณา
การเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก  

 2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้เกิด
การถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

  2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
  2.2.2 ศึกษาดูงานที่เก่ียวข้องเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร  
  2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม  
  2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 
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หมวดที ่ 7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวางแผน ก ากับ และติดตาม การด าเนินงานต่างๆ 
ของหลักสูตร  
  1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่บุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็นส าคัญ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ  
  1.3 มีกระบวนการจัดท าหลักสูตร โดยด าเนินการจัดท าแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและการประเมินผล  
  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อย 30 วัน ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา  
  1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มีส่วนร่วม อย่างน้อยร้อยละ 80  
  1.3.3 จัดท ารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  
  1.3.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา  
 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน  
 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 1.6 มีการก ากับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และน าเอาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 
2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต  
  หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษาก าลังศึกษา  และประเมินผลการมีงานท า 
ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพ่ือติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) 
ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้  

1. ติดตาม ส ารวจความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในหลักสูตร  
3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร  
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4. สร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา ด้วยการลงมือท าด้วยการเรียนรู้จาก การท างาน (Work-based 
Learning)  

5. จัดกิจกรรมเสริม ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณ์และ
วิกฤติทางการศึกษาปฐมวัย  

6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา
ปฐมวัยให้กับชุมชน  

7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การท างานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุมชน การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
3.  นักศึกษา 

อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  การควบคุมการดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 
4.  อาจารย์ 

อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์  
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 
5.  หลักสูตร 

อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบหลักสูตร 
ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การ
ประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรม การเรยีน
การสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อธิบายระบบการด าเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทั้งความพร้อมทาง
กายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า 26 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปี่ที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x   

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา / สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

x x x   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x   

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x   

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

x x x   

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

x x x   

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

- x x   

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคน ไดร้บัการปฐมนิเทศ หรือ ค าแนะน าดา้น
การจัดการเรยีนการสอน 

x x x   

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ / 
หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x   

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันา
วิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บณัฑติใหม่ ท่ีมีตอ่
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มตี่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - x x 

13. อ่ืน ๆ ระบุ .... (ถ้ามี)      
รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี      
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่)      
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)      

 
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้   
         ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่
ละปี  
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หมวดที ่ 8   
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

[อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็น หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ ภายหลังการเข้ารับการอบรม การ
น ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน] [การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของนักศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้ และ วิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบาย
กระบวนการ ที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน] 
 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

[อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ 
เช่น การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ห รือหัวหน้า
ภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร] [โดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตร
เดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการ ในการพัฒนาความรู้ และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่นักศึกษา
ต้องการ] 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

[อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่างๆย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม
และการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้
ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย]  

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

[ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุด
เดียวกับการประกันคุณภาพภายใน] 

     
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

[อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมิน ที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์] 
 


