หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วิทยาลัยชุมชนน่าน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พุทธศักราช 2561 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุง มาจาก
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พุทธศักราช 2556 โดยหลักสูตรฉบับนี้จะให้ความสาคัญกับ
ความต้องการของผู้ใช้ผู้สาเร็จ ควบคู่กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการบูรณาการ เทคโนโลยีในการ
เรี ยนรู้โ ดยได้ป รั บปรุง เนื้ อ หาหลั ก สูต รให้สอดคล้อ งกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบั บที่ 12
(พุทธศักราช 2560-2564) หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พุทธศักราช 2560 และแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0
เน้นจุดเด่นด้านกระบวนการทางความคิดของสมองส่วนหน้า ภาษา วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จริงในสิ่งที่ทาเชื่อมโยงกิจกรรมในห้องเรียน สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาปฐมวัย
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรฉบับนี้ที่จัดทาขึ้นจะช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้กับสังคมและประเทศชาติ ต่อไป

สารบัญ
เรื่อง
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4. รูปแบบของหลักสูตร
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8. ชื่อ–นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11. ผลกระทบจากข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตร
หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้า
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

5
5

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

6
6
7

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

21
21
29

33
33
34

สารบัญ (ต่อ)
หมวด
หมวด 6

หมวด 7

หมวด 8

หน้า
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

35
35

การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต/ผู้สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

36
36
37
37
38
38
40

การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
5.การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง

42
42
42
42
43

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนน่าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ):

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Associate Degree Program in Business Computer
อนุปริญญา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
อ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Associate Degree (Business Computer)
A.(Business Computer)

3. จานวนหน่วยกิตที่เรียน
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ระดับที่ ๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552
4.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
4.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็น
อย่างดี)
4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นหรือหน่วยงานอื่น
(- ไม่มี -)
4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้อนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2556
5.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่....1......ปีการศึกษา......2561.....
5.3.สภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติการจัดการเรียนการสอน
ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า ๑

6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรมี ความพร้ อ มเผยแพร่ คุณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณ วุ ฒิร ะดั บ อุด มศึ กษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2552 ในปี พ.ศ. 256๒
7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ สามารถประกอบอาชี พ เป็ น
ผู้ปฏิบัติงานได้ในหน่วยงานของรัฐบาล และหน่วยงานเอกชน ในตาแหน่งงาน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานทั่วไป เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
ธุรกิจคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชือ่ -นามสกุล

นายปิยะพล
ทวีวรรณ

นายอรรณพ
สิทธิสาร

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

355990007xxxx

355040005xxxx

ตาแหน่ง
ทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ การศึกษา
-

-

155990004xxxx

-

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี

วท.ม.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555

บธ.บ.

ระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

2555

ศษ.บ.

เทคโนโลยีและ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
สื่อสาร
การศึกษา
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2555
อินเทอร์เน็ต
และสารสนเทศ

วท.ม.

ค.บ.
นางณัฐรุจา
ครุฑสี

สาเร็จการศึกษาจาก

วท.ม.

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาราชภัฏลาปาง
ศึกษา
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยพะเยา
อินเทอร์เน็ต
และสารสนเทศ

2541

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

2551

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2555

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนน่านและห้องเรียนทุกอาเภอของจังหวัดน่าน
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า ๒

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของการดาเนินชีวิต การบริหารประเทศจึงให้ความสาคัญกับการ
ขั บ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ ด้ ว ยนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ รี ย กว่ า นโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0"
มีจุดมุ่ง หมายให้ประเทศมีความสามารถในการแข่ง ขันระดับโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนากาลังคนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นกาลัง สาคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึง เป็นสิ่ง จาเป็น
สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมถึงสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใช้งานในด้านต่างๆ ขององค์กรได้เป็นอย่างดี
10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่มุ่งพัฒนา
ศัก ยภาพคนในทุ กช่ ว งวั ย ให้ สนั บ สนุน การเจริ ญ เติ บ โตของประเทศและสร้ า งสั ง คมสู ง วั ย อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะวัยรุ่นต้องมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ภายใต้ บ ริ บ ทสั ง คมที่ เ ป็ น พหุ วั ฒ นธรรม ขณะที่ ค วามก้ า วหน้ า ในเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสัง คมและวัฒนธรรมเฉกเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจ ผู้คน
ในสัง คมมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป การดาเนินชีวิตประจาวันได้รับอิทธิพลจากความทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินชีวิตประจาวันจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่ง จาเป็น
ในชีวิตไปแล้ว ส่งผลให้เกิดความสะดวกแก่ผู้คนที่อยู่ห่างไกลสามารถเข้าถึง ข้ อมูล ข่าวสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว สามารถค้นหาข้อมูลและเข้าถึงแหล่ง ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและส่ง เสริมการเรียนรู้ไ ด้ตลอดชีวิต
เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10.1 และ 10.2 ต่อ การพัฒ นาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้อ งกั บพั นธกิจของ
สถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบสถานการณ์ ด้านสัง คม วั ฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่ง ผลให้
หลักสูตรอนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องดาเนินการปรับปรุง หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนตอบสนองการพัฒนาศั กยภาพบุค คลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้
บริ บ ทของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ที่ มุ่ ง พั ฒ นาคนในชุ ม ชนให้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ค วามรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา
ความสามารถด้านสื่อสารและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ที่มุ่งเน้นให้สามารถนาความรู้ไป
ประยุก ต์ใ ช้ง านได้จ ริง ในชีวิต ประจ าวั น และการพั ฒนางานของตนเองให้ มีศั กยภาพ ก้ าวทันและปรั บตั ว
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
จากผลกระทบสถานการณ์ภายนอกมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ที่จะต้องมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
สาหรับการศึกษาต่อปริญญา และการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการ
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ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจ สนับสนุนการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่ ง ผลต่อการพัฒนาและสร้างความเจริญ ก้าวหน้า
ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์
(2) มีความรู้ ความเข้าใจทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในทางธุรกิจ
(3) มีทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในธุรกิจ
(4) สามารถสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพื่อดาเนินงานทางธุรกิจ
(5) สามารถคิดวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
- ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจให้มีมาตรฐานตามที่
สกอ. กาหนด

กลยุทธ์
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้ผู้สาเร็จการศึกษาของผู้ประกอบการ
- ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการทางาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา โดยเฉลี่ยในระดับดี
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก มคอ.1 - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ปี
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- นาผลที่ได้จาก มคอ.7 มาดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
- ไม่มี –
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี –
2. การดาเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม
2.1.3 ตลอดการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รใช้ เ วลาการศึ ก ษาได้ ไ ม่ เ กิ น 6 ปี ก ารศึ ก ษา และส าเร็ จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่นๆให้เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยชุมชน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ขาดทักษะและความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษที่เพียงพอต่อการ
เรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อ 2.3
มีการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน และจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาที่ทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จำนวนนักศึกษำ
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คำดว่ำจะจบกำรศึกษำ

2561
60
0
0
60

จำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ
2562
2563
2564
60
60
60
60
60
60
0
60
60
120
180
180
60
60

2565
60
60
60
180
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ

ภาคการศึกษา
1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563
รวม
ค่าตอบแทน
97,200 97,200 97,200 97,200 97,200 486,000
ค่าวัสดุ
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 60,000
ค่าบารุงหน่วยบริการการศึกษา 4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
22,500
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
3,790
3,790
3,790
3,790
3,790
22,500
รวมทั้งสิ้น
113,700 113,700 113,700 113,700 113,700 568,500
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต
เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้ว ยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ.
2560
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
โครงสร้างหลั กสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
57 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
21 หน่วยกิต
2.2 วิชาชีพ
จานวน
36 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จานวน
24 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จานวน
9
หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
จานวน
3
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกาหนดรหัสวิชา
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
การกาหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กาหนด ดังนี้
ศท XX XX
ลาดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสกลุ่มวิชา
01 กลุ่มวิชาภาษา
02 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
03 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
อักษรย่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชำเฉพำะ
รำยวิชำหมวดวิชำเฉพำะ มีหลักเกณฑ์กาหนดรหัสวิชา ดังนี้
คธ XX XX
ลาดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา
ลาดับที่ของสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
57 หน่วยกิต
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
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)
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BC 0406
คธ 0407
BC 0407

Operating System and Internet
การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)
Computer Assembling and Software Installation

(2) วิชาชีพ
จานวน
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 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
การออกแบบกราฟิกส์
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
จานวน
9 หน่วยกิต
จั ด ให้ เ ลื อ กเป็ น กลุ่ ม วิ ช าต่ อ ไปนี้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะเฉพาะทาง หรื อ
เลือกข้ามกลุ่มได้
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
กลุ่ม 1 การพัฒนาเว็บไซต์
คธ 0416
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
BC 0416
Web Programming
คธ 0417
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
และ CSS
BC 0417
Hypertext Markup Language
and Cascading Style Sheet
คธ 0418
ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
BC 0418
Content Management System
กลุ่ม 2 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
คธ 0419
การออกแบบกราฟิกส์ขั้นสูง

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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BC 0419
คธ 0420
BC 0420
คธ 0421
BC 0421

Advance Graphic Design
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว
Animation Design

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

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 จานวน
3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ชั่วโมง)
คธ 0425
การฝึกประสบการณ์
3(320)
BC 0425
Field Experience in Business Computer
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาต่ างๆ ในสาขาวิชาเดี ยวกันหรือต่างสาขาวิ ชาก็ไ ด้ หรือเลือกจาก
หลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว ส่วนรายวิชาที่
หลักสูตรระบุไม่ให้นับหน่วยกิตในการขอจบหลั กสูตรจะเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ โดยมีจานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป

รหัสวิชา
คธ 0402
คธ 0403
คธ 0406
คธ 0407
ศท 0101
ศท 0301

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่1
ชื่อวิชา
หลักการจัดการ
หลักการตลาด
ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต
การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
การเข้าใจดิจิทัล
รวม

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ คธ 0401
หลักเศรษฐศาสตร์

หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18(14-8-32)
หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
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วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชา
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาฝึกงาน
วิชาเลือกเสรี
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป

คธ 0404
คธ 0408
คธ 0410
ศท 0102
ศท 0201

กฎหมายธุรกิจ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การเรียนรู้ชุมชน
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18(14-8-32)

รหัสวิชา
คธ 0405
คธ 0409
คธ 0411
คธ 0412
ศท 0103
ศท 0302

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่1
ชื่อวิชา
หลักการบัญชี
ระบบฐานข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
การออกแบบกราฟิกส์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
รวม

หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18(12-12-30)

รหัสวิชา
คธ 0413
คธ 0414
คธ XXXX
คธ XXXX
ศท 0203
ศท 0304

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่2
ชื่อวิชา
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
XXXXXXXX
XXXXXXXX
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
โปรแกรมสาเร็จรูป
รวม

หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18(X-X-X)

รหัสวิชา
คธ 0415
คธ 0418
คธ 0425
คธ XXXX
ศท 0105
ศท 0202

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่1
ชื่อวิชา
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
การฝึกประสบการณ์
XXXXXXXX
ปัญญาจากวรรณกรรม
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
รวม

หน่วยกิต (ท-ป-ศ)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(320)
3(X-X-X)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18(X-X-X)
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
ศท๐๑๐๑
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
๓ (๒-๒-๕)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร การจับใจความสาคัญในการอ่านและการฟัง การมีวิจารณญาน วิเคราะห์ ตีความและประเมินค่ า การ
ฟังเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสุนทรียภาพทางภาษาการใช้ภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์
ศท ๐๑๐๒
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑
๓ (๒-๒-๕)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นคาศัพท์ สานวน โครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ศท ๐๑๐๓
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒
๓ (๒-๒-๕)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นคาศัพท์ สานวนโครงสร้างระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทางาน
หมายเหตุ: ต้องผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มาก่อน
ศท ๐๑๐๔
การพูดและการเขียนเชิงวิชาการ
๓ (๒-๒-๕)
GE 0104
Academic Speakingand Writing
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน หลักการและรูปแบบการพูดและการเขียนเชิงวิชาการ การใช้
ภาษาวิชาการ ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียนเชิงวิชาการรูปแบบต่าง ๆ การพูดนาเสนอผลงาน การเขียนรายงาน
เชิงวิชาการ
ศท ๐๑๐๕
ปัญญาจากวรรณกรรม
๓ (๒-๒-๕)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุณค่า และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอ่าน การคิดวิเคราะห์ประเมินค่า โลกทัศน์
ค่านิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร
ศท ๐๑๐๖
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
๓ (๒-๒-๕)
GE 0106
English Through Recreation
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้กิจกรรรมนันทนาการเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การ
นาคาศัพท์ สานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง
ศท ๐๑๐๗
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
๓ (๒-๒-๕)
GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คาศัพท์และสานวนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบ้านภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกล้กับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
หรือภาษาพม่า (Burmese)
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศท ๐๒๐๑
การเรียนรู้ชุมชน
๓ (๒-๒-๕)
GE 0201
Community Learning
บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเป็นชุมชนและความเข้มแข็ง ของชุมชนการศึกษาชุมชน
เครื่องมือสาหรับปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนในภาคสนาม ปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน
ศท ๐๒๐๒
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
๓ (๒-๒-๕)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุ่งหมายและการจัดการชีวิตปัญ ญาทางอารมณ์ หลักธรรมที่ใช้ในการดาเนินชีวิต ภาวะ
ผู้นา การรู้จักใช้เงินการพัฒนาตนและการเห็นคุณค่าแห่งตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรู้บุคคลในชุมชนที่เป็น
แบบอย่างการดาเนินชีวิต และดารงชีวิตอย่างมีความสุข
ศท ๐๒๐๓
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
๓ (๒-๒-๕)
GE 0203
Civic Education
ความเป็นพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม คุณค่า
และเอกลัก ษณ์ที่ ดีง ามอย่า งไทย การมี จิต อาสา และสานึก สาธารณะ การมี ส่ว นร่ วมในระบบประชาธิ ปไตย
วิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทาโครงการในบทบาทหน้าที่ของพลเมือง
ศท ๐๒๐๔
ศาสตร์พระราชา
๓ (๒-๒-๕)
GE 0204
KingRama IX’s Initiation
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทาโครงงาน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี บังคับ ๖ หน่วยกิต
ศท ๐๓๐๑
การเข้าใจดิจิทัล
๓ (๒-๒-๕)
GE 0301
Digital Literacy
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทาธุ รกรรมออนไลน์ สัง คม
ออนไลน์ การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัลการวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ นาเสนอในรูปแบบดิจิทัลผลกระทบ
ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
ศท ๐๓๐๒
การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
๓ (๒-๒-๕)
GE 0302
Creative Thinking and Problem Solving
การคิดสร้างสรรค์ เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การฝึกคิดสร้างสรรค์ วิธีการ
แก้ปัญหา กระบวนการฝึกการคิดแก้ปัญหา
ศท ๐๓๐๓
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
๓ (๒-๒-๕)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิดและการแก้ ปัญ หาทางวิทยาศาสตร์มนุษย์และสิ่ง แวดล้อม ผลกระทบจากปัญ หา
สิ่งแวดล้อม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกร้อน และสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ศท ๐๓๐๔
โปรแกรมสาเร็จรูป
๓ (๒-๒-๕)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสาเร็จรูปในการทางาน การใช้ง านและบารุง รักษาคอมพิวเตอร์ ฝึกโปรแกรมประมวล
ผลคา ตารางคานวณ และการนาเสนองาน ในการพิมพ์และจัดทารูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การ
จัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนาเสนองาน การทามัลติมีเดีย
ศท ๐๓๐๕
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
๓ (๒-๒-๕)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัด
ต่างๆ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร อัตราส่วนและร้อยละ การคานวณภาษี กาไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และ
ส่วนลด ขั้นตอนในการสารวจข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น
หมวดวิชาเฉพาะ
คธ 0401
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
BC 0401
Principles of Economics
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่น ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
การผลิ ต ต้ น ทุ น การผลิ ต รายรั บ จากการผลิ ต การก าหนดราคาและผลผลิ ต รายได้ ป ระชาชาติ
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 เพื่อการจัดการ
การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ
คธ 0403
หลักการตลาด
3(3-0-6)
BC 0403
Principles of Marketing
หลักการ แนวคิด บทบาท พัฒนาการ ความสาคัญของการตลาด กิจกรรมและหน้าที่ต่างๆ ทางการตลาด
ลักษณะของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่สาหรับการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม
คธ 0404
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
BC 0404
Business Laws
แนวคิด ทฤษฏี หลักการของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายทั่วไป กฎหมายทางคอมพิวเตอร์ และภาษีอากร
การจัดตั้ง ธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ภาษีอากรตามหลักประมวลรั ษฎากรของไทย การตีความ การอุดช่องว่างของ
กฎหมาย วิธีการและหลักเกณฑ์การคานวณภาษีอากร สิทธิและการใช้สิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายบุคคล ทรัพย์
นิติกรรม และสัญญาหนี้ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก สัญญาเช่าทรัพย์
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เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาค้าประกัน สัญญาจานอง สัญญาจานา สัญญาตัวแทน และนายหน้า
ประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญา
คธ 0405
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
BC 0405
Principles of Accounting
แนวคิด ทฤษฏีหลักการบัญชี ปฏิบัติเกี่ยวกับแม่บทบัญชีความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ
เจ้าของ วิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท จัดทางบทดลองการ
ปรับปรุง และปิดบัญชี กระดาษทาการ การทางบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซื้อมาขายไปและการ
บัญชีสาหรับกิจการที่เข้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณธรรมจริยธรรมทางการบัญชี และความรับผิดชอบต่อสังคม
คธ 0406
ระบบปฏิบัติการและอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
BC 0406
Operating System and Internet
ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ การใช้งานระบบปฏิบัติการบน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์พกพา การจัดการแฟ้มข้อมูล การดูแลและบารุงรักษาระบบ การใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานและการประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์
(Cloud Computing) สื่อสังคมออนไลน์ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
คธ 0407
การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
BC 0407
Computer Assembling and Software Installation
หลักการทางานของอุปกรณ์ต่างๆ 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 ของภาษาคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมแปลภาษาคอมพิ ว เต อร์ การเลื อ กใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ทักษะการวิเคราะห์ปัญ หา การเขียนผัง งาน และการเขีย น
ซูโดโค้ต การใช้โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทข้อมูล ตัวแปร ค่าคงที่ นิพจน์และตัวดาเนินการ คาสั่งในการ
ควบคุม การรั บ และแสดงผลข้ อ มูล การควบคุ ม ทิศ ทางการท างาน อาร์ เรย์ โปรแกรมย่ อ ย และการจัด การ
แฟ้มข้อมูล
คธ 0409
ระบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
BC 0409
Database Systems
แนวคิด องค์ประกอบ การออกแบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดโครงสร้างทางตรรกะและทางกายภาพ
การนอร์มัลไลซ์ข้อมูล การใช้ภาษาประมวลผลข้อมูล ระบบป้องกันความมั่นคงของข้อมูล และการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการจัดการฐานข้อมูล กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล
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คธ 0410
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(2-2-5)
BC 0410
Systems Analysis and Design
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การวิเคราะห์และออกแบบระบบ วัฏจักรของระบบและการ ดาเนินงาน
ตามวัฏจักรของระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
คธ 0411
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
3(2-2-5)
BC 0411
Data Communication and Network System
หลักการ องค์ประกอบ รูปแบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สื่อกลางและอุปกรณ์สาหรับ
การสื่ อ สาร ประเภทของเครื อ ข่ า ย รู ป แบบการเชื่ อ มต่ อ ของเครื อ ข่ า ย สถาปั ต ยกรรมเครื อ ข่ า ย
การควบคุมและกาหนดเส้นทางส่งข้อมูล และการประยุกต์ใช้เครือข่ายเบื้องต้นในงานธุรกิจ
คธ 0412
การออกแบบกราฟิกส์
3(2-2-5)
BC 0412
Graphic Design
ทฤษฎี การออกแบบกราฟิ ก ส์ องค์ ประกอบศิ ล ป์ การถ่ ายภาพ การวาดภาพ หลั ก การออกแบบที่ ดี
คุณสมบัติด้านต่างๆ ของภาพกราฟิกส์ ชนิดของข้อมูลภาพกราฟิกส์ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิกส์ การใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน
คธ 0413
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
3(2-2-5)
BC 0413
Web Design and Development
ความหมาย ความสาคัญ หลักการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ องค์ประกอบของเว็บไซต์ ประเภทของ
โปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์ และการสร้างเว็บไซต์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การพัฒนาเว็บไซต์ และการอัพโหลดเว็บเพจบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการเผยแพร่
คธ 0414
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
BC 0414
Electronic Commerce
หลักการ แนวคิด และประเภทระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ระบบการ
รั บ -จ่ า ยเงิ น บนอิ น เทอร์ เ น็ ต ระบบความปลอดภั ย การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ แ ละการจั ด การร้ า นค้ า ออนไลน์
การจดโดเมนเนม ระบบการจัดส่งสินค้า การขนส่งสินค้า ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คธ0415
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
3(0-6-3)
BC 0415
Project in Business Computer
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิ จจากหัวข้อเฉพาะหรือจากบริบทจริง
วิเคราะห์ปัญหา กาหนดแนวทางแก้ปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ วิเคราะห์และออกแบบระบบ
พัฒนาระบบที่สามารถใช้งานได้จริง และจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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วิชาเลือก
กลุ่ม 1 การพัฒนาเว็บไซต์
คธ 0416
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
BC 0416
Web Programming
หลักการ ทฤษฎีมาตรฐานภาษา HTML และ CSS รูปแบบคาสั่งภาษา HTML และ CSS การสร้างเว็บเพจ
ด้วยภาษา HTML และ CSS และเทคนิคการประยุกต์ใช้ภาษา HTML และ CSS ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
การพัฒนาเว็บไซต์
คธ 0417
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ CSS
3(2-2-5)
BC 0417
Hypertext Markup Language and Cascading Style Sheet
แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ ภาษาและโปรแกรมต่างๆ สาหรับการ
พัฒ นาแอปพลิ เคชั่น บนอิ นเทอร์เ น็ ต หลั กการท างานและสภาวะแวดล้ อมของเว็ บแอปพลิเ คชั่ น การพัฒ นา
โปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจ
คธ 0418
ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
3(2-2-5)
BC 0418
Content Management System
ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของโปรแกรมระบบจัดการเนื้อหา (Content Management
System (CMS)) และโปรแกรมจาลอง Web Server เปรียบเทียบคุณลักษณะของโปรแกรม CMS การติดตั้ง
โปรแกรมจาลอง Web Server และโปรแกรม CMS การจัดการหมวดหมู่และเนื้อหา การสร้างและจัดการเมนู การ
จัดการระบบสมาชิกและกาหนดสิทธิการใช้ง าน การใช้ง านและปรับแต่ง เทมเพลต การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ
โปรแกรม การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมเสริม การอัปโหลดและสารองข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
กลุ่ม 2 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
คธ 0419
การออกแบบกราฟิกส์ขั้นสูง
3(2-2-5)
BC 0419
Advance Graphic Design
การใช้โปรแกรมสาเร็ จรูปด้านการวาดภาพ การใช้เครื่ องมือ และเทคนิคต่า งๆ สาหรับการออกแบบ
กราฟิกส์ขั้นสูงสาหรับงานธุรกิจ หลักการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ และการ
เผยแพร่ผลงาน
คธ 0420
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
BC 0420
Multimedia Technology
รูปแบบลักษณะและองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทและการใช้ง านของสื่อมัลติมีเดีย ความรู้
เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิทัล เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้านสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
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คธ 0421
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
BC 0421
Animation Design
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสร้า งภาพเคลื่อนไหว การออกแบบภาพร่างเรื่องราวตามลาดับ ขั้นตอน
(Story Board) การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป และเทคนิ ค การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ของโปรแกรมส าหรั บ สร้ า ง
ภาพเคลื่ อ นไหว (Animation) ประเภทต่ า งๆ การใส่ เ สี ย งประกอบภาพเคลื่ อ นไหว และการสร้ า งชิ้ น งาน
ภาพเคลื่อนไหวตามการออกแบบภาพร่างเรื่องราวที่กาหนดไว้
กลุ่ม 3 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คธ 0422
การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
BC 0422
Computer Network Management
หลักการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการทรัพยากรเครื อข่ายที่เชื่อมต่อทั้งที่อยู่ใกล้และไกล การ
จัดการบัญชีผู้ใช้ของเครือข่าย การจัดการปริมาณการใช้งานและการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย การจัดการระบบ
ความผิดพลาดของเครือข่าย การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย และการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ
สาหรับการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คธ 0423
ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
3(2-2-5)
BC 0423
Network Operating Systems for Server
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ ก ารบนเครื่ อ งแม่ ข่ า ย การจั ด การและก าหนดสิ ท ธิ ผู้ ใ ช้
การจัดการเครื่องแม่ข่าย การควบคุมระยะไกล การจัดการเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ดีเอชซีพีเซิร์ฟเวอร์
โดเมนเนมเซิ ร์ฟเวอร์ พร็อ กซีเ ซิร์ ฟเวอร์ การติ ดตั้ง และกาหนดการท างานไฟร์ว อล เครื่อ งมือ และโปรแกรม
ในการจัดการเครื่องแม่ข่าย

คธ 0424
ความมั่นคงด้านเครือข่าย
3(2-2-5)
BC 0424
Network Security
เทคนิควิธี การรักษาความปลอดภัยทางด้ านเครือข่ าย ภัยคุก คาม รูปแบบและเทคนิคการบุ กรุก การ
เข้ารหัสข้อมูลและถอดรหัสข้อมูล ระบบตรวจจับการบุกรุก เทคนิคการตรวจจับและการป้องกันไวรัส หลักการ
ทางานไฟร์วอล การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การกาหนดนโยบายด้านความมั่นคง การกู้คืนระบบ การ
ออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัย
คธ 0425
การฝึกประสบการณ์
3(320)
BC 0425
Field Experience in Business Computer
ฝึกปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการหรือหน่วยงานทั้ง ภาครัฐหรือเอกชน การจัดทา
แผนการฝึ ก ที่ มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ กระบวนการท างาน การป ระเมิ น ผลการท างาน และ
การปรับปรุงคุณภาพงานภายใต้คาแนะนาช่วยเหลือของผู้มีประสบการณ์
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3.2 อาจารย์ผู้สอน
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชือ่ -นามสกุล

นายปิยะพล
ทวีวรรณ

นายอรรณพ
สิทธิสาร

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ การศึกษา

355990007xxxx

355040005xxxx

-

-

155990004xxxx

-

สาขาวิชา

สถาบัน

ปี

วท.ม.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555

บธ.บ.

ระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

2555

ศษ.บ.

เทคโนโลยีและ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
สื่อสาร
การศึกษา
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2555
อินเทอร์เน็ต
และสารสนเทศ

วท.ม.

ค.บ.
นางณัฐรุจา
ครุฑสี

สาเร็จการศึกษาจาก

วท.ม.

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาราชภัฏลาปาง
ศึกษา
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยพะเยา
อินเทอร์เน็ต
และสารสนเทศ

2541

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

2551

2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3.2.2 อาจารย์ประจา
ชือ่ -นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

นายวัชชิระ หวั่นท๊อก

วท.ม.เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดล้อม
พธ.บ.ครุศาสตร์เอกการสอน
ภาษาไทย

-ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ปัญญา

นางสาวพรศิริ กล่าป่วน

บธ.ม.การบัญชี
บธ.บ.การบัญชี

-หลักการบัญชี

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2553
2549
มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

2554
2551
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ชือ่ -นามสกุล

คุณวุฒิการศึกษา

นางโชติกา ณ หนองคาย

บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ค.บ. ธุรกิจศึกษา

นางราชาวดี สุขภิรมย์

กศ.ม.การประกันคุณภาพ
การศึกษา
ศศ.บ.บริหารธุรกิจ

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
-หลักการตลาด
-หลักเศรษฐศาสตร์
-หลักการจัดการ
-การศึกษาทั่วไปเพื่อการ
พัฒนามนุษย์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปี
2554
2549
2545

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ชือ่ -นามสกุล
นางพัชราภรณ์ หงษ์สิบ
สอง

นายสนั่น ทะนันไชย

นายพงศ์ภัค จินะตา
นายมานิต พรมถานา
นางสาวนุจณี วันชนะ

นายนิวัฒน์ อินหล้า

คุณวุฒิการศึกษา

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ
ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร์

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

-ระบบปฏิบัติการและ
อินเทอร์เน็ต
-ระบบฐานข้อมูล
-การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา
HTML และ CSS
ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร -เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
-การจัดการเครือข่าย
การศึกษา
คอมพิวเตอร์
ค.บ.เทคโนโลยีและ
-ระบบปฏิบัติการและ
นวัตกรรมการศึกษา
อินเทอร์เน็ต
บธ.ม. บริหารธุรกิจ
-หลักการตลาด
บช.บ. การบัญชี
-หลักเศรษฐศาสตร์
-หลักการจัดการ
พธ.บ. สังคมศึกษา
-ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ปัญญา
บธ.บ.เศรษฐศาสตร์
-การเข้าใจดิจิตอล
-พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
-ระบบการจัดการเนื้อหาบน
เว็บไซต์
ปราชญ์ชาวบ้าน
-การประกอบคอมพิวเตอร์
และติดตั้งซอฟต์แวร์
-การสื่อสารข้อมูลและระบบ
เครือข่าย

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2554

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2546

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2534

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ

2556

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 2552
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2554

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการ 2554
ประกอบคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีว
ภาคเหนือ
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา
1.3 มีจิตบริการและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มอบหมายให้ ศึก ษาค้ นคว้า จัด ทารายงานใน
เรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ
- มอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม นาเสนอ
และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอื่นๆ
- กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก ารด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ก่
ชุมชน
- สร้างวั ฒนธรรมองค์ก รภายในสาขาวิ ชา ให้ มี
ความเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(2) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้ง สามารถ
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทา
(3) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(4) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น
(5) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
(1) การร่วมกันกาหนดกฎกติกาและข้อบังคับในชั้นเรียนร่วมกัน
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ด้วยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี และ
ติดตาม ตักเตือนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
(3) การมอบหมายหน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(4) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
(5) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา
(6) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ
(7) จัดทาโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ และนาผล
ประเมินไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(2) ประเมิน จากความรั บผิ ดชอบในหน้ าที่ ที่ไ ด้รั บมอบหมายในงานของตนเองและ
งานกลุ่ม
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(3) ประเมินจากเหตุการณ์ทุจริตในงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ เช่น การทุจริต
การสอบ การคัดลอกงานผู้อื่น เป็นต้น
(4) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพื่อนนักศึกษา
(5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(6) ผู้เรียนประเมินตนเอง
2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง
(5) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เห็ น คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญา เข้ า ใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(6) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(7) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์การสอน
(1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น
(2) จั ด การเรี ย นรู้จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทาด้วยตนเอง หรือการกระทาเป็น
กลุ่ม
(4) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
และนาเสนอความรู้ได้
(5) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(6) ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงในระหว่างดาเนินการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน
เช่น ประเมินกระบวนการทางาน ผลงาน และแบบฝึกหัด เป็นต้น
(2) ประเมินผลจากการทดสอบย่อยและการทดสอบปลายภาคการศึกษา
(3) การกาหนดสัดส่วนน้าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้
(4) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(6) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
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2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญ หาได้อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ เพื่อ
สามารถวางแผนการทางานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะเพื่อนาไปประยุกต์กับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม
(4) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่า
และสร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอน
(1) กรณีศึกษาที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ประยุ กต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา เพื่อการ
แก้ไขปัญหา
(2) การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์ต่างๆ
(3) การฝึกทักษะย่อย
(4) การจัดทาโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทางานเป็นกลุ่ม
(5) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(6) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริง จากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การ
อภิปราย การระดมสมอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการความรู้และทักษะ เป็นต้น
(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ที่เน้นให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
(3) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(4) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
(5) ประเมินการทางานร่วมกัน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถสื่อสารและประสานการทางานกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั้ง ภาษาไทยและ/
หรือภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(3) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทางานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
(4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน
(5) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพึ่งตนเองได้
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กลยุทธ์การสอน
มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท างานเป็ น กลุ่ ม ที่ ต้ อ งประสานงานกั บ ผู้ อื่ น หรื อ ค้ น คว้ า
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ตลอดจนการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรับ
ฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ ในชั้นเรียน เช่น
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝึกการทางานเป็นทีม
(3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นา และผู้ตาม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานร่วมกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไ ด้รับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ปัญ หา
ที่เกิดขึ้นในการทางาน และการประสานงานทั้งภายในกลุ่มและกับบุคคลอื่น
(3) ประเมินกระบวนการการทางานเป็นกลุ่ม
(4) ประเมินผลงานของกลุ่ม
(5) ประเมินภาวะผู้นา และผู้ตาม
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการทางานได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไ ขปัญ หาโดยใช้ ข้อมูลทางสถิติประยุกต์ต่อปัญ หา
ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้
อย่างเหมาะสม
(4) ใช้ วิ ธี ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ พื้ น ฐาน ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า และน าไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
(5) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ์
(2) มอบหมายงานให้วิ เคราะห์ข้อมู ลด้านธุรกิจ และจัดให้ อยู่ในรูปแบบสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
(3) นำเสนอผลงานจากการค้น คว้า ข้อ มูล ด้ว ยการสื่อ สารในรูป แบบต่า งๆ และใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนาเสนอ
(4) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(5) ฝึกการนาเสนอและการประเมินผลงานต่าง ๆ
(6) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
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วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ระเมินผลจากการใช้เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง ป
เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาธุรกิจที่ทันสมัย
(2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย สื่อสารถึงแนวความคิดการดาเนินธุรกิจ
ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้ ร ะบบการจั ด การ และเทคโนโลยี กรณี ศึ ก ษาต่ า งๆ ที่ มี ก ารน าเสนอใน
ชั้นเรียน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
(3) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(4) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(5) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ)
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
(1) ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(2) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้ง สามารถ
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทา
(4) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(5) ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง และผู้อื่น
(6) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่เรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
(1) การร่วมกันกาหนดกฎกติกาและข้อบังคับในชั้นเรียนร่วมกัน
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ด้วยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี และ
ติดตาม ตักเตือนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
(3) การมอบหมายหน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(4) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา
(5) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับรายวิชา
(6) การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ
(7) จัดทาโครงงานที่สะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอ และนาผล
ประเมินไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(2) ประเมิน จากความรั บผิ ดชอบในหน้ าที่ ที่ไ ด้รั บมอบหมายในงานของตนเองและ
งานกลุ่ม
(3) ประเมินจากเหตุการณ์ทุจริตในงานที่ได้รับมอบหมายและการทดสอบ เช่น การทุจริต
การสอบ การคัดลอกงานผู้อื่น เป็นต้น
(4) ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารย์ผู้สอน กลุ่มเพื่อนนักศึกษา
(5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(6) ผู้เรียนประเมินตนเอง
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2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหารายวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการเรียนรู้และพัฒนาปัญญาได้อย่างต่อเนื่อง
(5) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เห็ น คุ ณ ค่ า ของศิ ล ปวั ฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญา เข้ า ใ จ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
(6) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(7) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์การสอน
(1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง เช่น การวิเคราะห์กรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น
(2) จั ด การเรี ย นรู้จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) กิจกรรมเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทาด้วยตนเอง หรือการกระทาเป็น
กลุ่ม
(4) กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
และนาเสนอความรู้ได้
(5) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทากิจกรรมโครงการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(6) ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่เป็นจุดเน้นของแต่ละรายวิชา
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริงในระหว่างดาเนินการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน
เช่น ประเมินกระบวนการทางาน ผลงาน และแบบฝึกหัด เป็นต้น
(2) ประเมินผลจากการทดสอบย่อยและการทดสอบปลายภาคการศึกษา
(3) การกาหนดสัดส่วนน้าหนักการประเมิน ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้
(4) การประเมินย่อยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(6) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญ หาได้อย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ เพื่อ
สามารถวางแผนการทางานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
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(2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และทักษะเพื่อนาไปประยุกต์กับการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม
(4) สามารถระบุประเด็นปัญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างมีคุณค่า
และสร้างสรรค์
กลยุทธ์การสอน
(1) กรณีศึกษาที่กระตุ้นให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชา เพื่อการ
แก้ไขปัญหา
(2) การอภิปรายกลุ่ม การระดมสมอง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์ต่างๆ
(3) การฝึกทักษะย่อย
(4) การจัดทาโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทางานเป็นกลุ่ม
(5) การอภิปรายกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(6) ฝึกคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลตามสภาพที่เป็นจริง จากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การ
อภิปราย การระดมสมอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการความรู้และทักษะ เป็นต้น
(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ที่เน้นให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบาย
แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
(3) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(4) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
(5) ประเมินการทางานร่วมกัน
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถสื่อสารและประสานการทางานกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั้ง ภาษาไทยและ /
หรือภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(3) มีความสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทางานอย่างมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นาและผู้ตาม
(4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณค่าแห่งการแบ่งปัน
(5) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม และส่วนรวม สามารถพึ่งตนเองได้
กลยุทธ์การสอน
มอบหมายให้ นั ก ศึ ก ษาท างานเป็ น กลุ่ ม ที่ ต้ อ งประสานงานกั บ ผู้ อื่ น หรื อ ค้ น คว้ า
หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ตลอดจนการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรับ
ฟังความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ ในชั้นเรียน เช่น
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝึกการทางานเป็นทีม
(3) ฝึกบทบาทภาวะผู้นา และผู้ตาม
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วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานร่วมกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไ ด้รับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ปัญ หา
ที่เกิดขึ้นในการทางาน และการประสานงานทั้งภายในกลุ่มและกับบุคคลอื่น
(3) ประเมินกระบวนการการทางานเป็นกลุ่ม
(4) ประเมินผลงานของกลุ่ม
(5) ประเมินภาวะผู้นา และผู้ตาม
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
(1) สามารถใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการทางานได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไ ขปัญ หาโดยใช้ ข้อมูลทางสถิติประยุกต์ต่อปัญ หา
ที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้
อย่างเหมาะสม
(4) ใช้ วิ ธี ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ พื้ น ฐาน ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า และน าไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
(5) มีทักษะในการสื่อสารและใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์การสอน
(1) ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ์
(2) มอบหมายงานให้วิ เคราะห์ข้อมู ลด้านธุรกิจ และจัดให้ อยู่ในรูปแบบสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
(3) นำเสนอผลงานจากการค้น คว้า ข้อ มูล ด้ว ยการสื่อ สารในรูป แบบต่า งๆ และใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนาเสนอ
(4) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(5) ฝึกการนาเสนอและการประเมินผลงานต่าง ๆ
(6) ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) กการใช้เทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง ประเมินผลจา
เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาธุรกิจที่ทันสมัย
(2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย สื่อสารถึงแนวความคิดการดาเนินธุรกิจ
ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้ ร ะบบการจั ด การ และเทคโนโลยี กรณี ศึ ก ษาต่ า งๆ ที่ มี ก ารน าเสนอใน
ชั้นเรียน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
(3) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(4) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(5) ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รำยวิชำ

1.ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1

กลุ่มวิชำภำษำ
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน
ปัญญาจากวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
จังหวัดศึกษา
ศิลปะและทักษะการใช้ชีวิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3

4

1

2
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3. ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ

2. ด้ำนควำมรู้

2

4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ
1
2
3















5. ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1
2
3
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รำยวิชำ

1.ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1

ศาสตร์พระราชา
กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี
การเข้าใจดิจิทัล

การคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญญา
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน


2






3


4


1




2








3. ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ

2. ด้ำนควำมรู้




3


4

1


2






















4. ด้ำนทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำม
รับผิดชอบ
1
2
3











5. ด้ำนทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำร
สื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1
2
3
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

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 การออกแบบกราฟิกส์
คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
คธ 0414 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2. ด้านความรู้

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2
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รายวิชา

คธ 0416 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ CSS
คธ 0417 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
คธ 0418 ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
คธ 0419 การออกแบบกราฟิกส์ขั้นสูง
คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คธ 0421 การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว
คธ 0422 การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
คธ 0424 การรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย
คธ 0425 การฝึกประสบการณ์

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
1

2

1

2




































3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

2. ด้านความรู้





3

1

2




4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1











2

1

2




































5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
มีการกาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนกาหนดให้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
2.1.2 อาจารย์ผู้สอนศึกษาเลือกเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือ รายละเอียดของประสบการณ์
วิชาชีพ (มคอ.4)
2.1.3 อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยกระบวนการต่างๆ
เช่น การสอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมินผล ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือ
เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสารวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์
2.1.4 อาจารย์ผู้สอนประมวลผลและรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้
เพื่อใช้ประกอบการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)
2.1.5 อาจารย์ผู้สอนนาเสนอรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพร้อมแนวทางปรับปรุง รายงานในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หรือ
รายงานการดาเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6)
2.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณา
จากเอกสารหลักฐานและสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและ
ภาพรวม
2.1.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาการประมวลผลข้อมูล และจัดทารายงานพร้อมเสนอแนวทาง
ปรับปรุงเสนองานหลักสูตร
2.1.8 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและแนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียนในรายงาน
ผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทาวิจัยผลสัมฤทธิ์ของการ
ประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและสถานศึกษา ดังนี้
2.2.1 การทวนสอบจากภาวการณ์ได้งานทาของผู้สาเร็จการศึกษา โดยประเมินจากผู้สาเร็จการศึกษา
ที่ได้งานทาหลังจากสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
2.2.2 การทวนสอบจากสถานประกอบการร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ มีการประเมินนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการสัมภาษณ์หรือการใช้แบบสอบถามเพื่อ
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ประเมินความรู้ความสามารถ โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร และเกณฑ์
ขั้นต่าของแต่ล่ะรายวิ ชา และต้อ งได้รั บระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับ คะแนนหรื อ
เทียบเท่า
(2) ไม่มีพันธะทางการเงินหรือมีพันธะอื่น ๆ ต่อวิทยาลัย
(3) ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่วิทยาลัยกาหนด
(4) สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่วิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6
การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร และแนะนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
คู่มือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชน เพื่อทราบถึงปรัชญา พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ ของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล รวมถึงการบูร
ณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับ สนุน ให้ อาจารย์ เ ข้า ฝึก อบรมสัม มนาเชิ ง ปฏิบั ติก ารเกี่ย วกั บการจัด การเรี ยนการสอน
กลยุทธ์ การสอน และการประเมินผล จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก
2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร
หลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนและทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหลักสูตร
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาหรือเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า 35

หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผน กากับ และติดตาม การดาเนินงานต่างๆ
ของหลักสูตร
1.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ บุคลากร โดยการจัดประชุมชี้แจง ในประเด็ นสาคั ญ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประกันคุณภาพ
1.3 มีกระบวนการจัดทาหลักสูตร โดยดาเนินการจัดทาแผนการสอนและเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
1.3.2 ประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีส่วนร่วม อย่างน้อยร้อยละ 80
1.3.3 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน
1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.6 มีการกากับติดตาม ประเมินการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อสถาบัน
วิทยาลัย ชุม ชน และนาเอาข้อ เสนอแนะจากผลการประเมิน คุณภาพมาปรับปรุง หลัก สูต รอย่ างต่ อเนื่องทุก ปี
การศึกษา
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการประเมินและ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในขณะที่นักศึกษากาลัง ศึกษา และประเมินผลการมีง านทา
ตลอดจนความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและ การทวน
สอบเพื่อการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไปมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3)
ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะพิเศษ ตามที่หลักสูตรกาหนด
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ติดตาม สารวจความต้องการจาเป็นของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
2. สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา ในหลักสูตร
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3. จัดการประชุมโดยเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร
4. สร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักศึกษา ด้วยการลงมือทาด้วยการเรียนรู้จาก การทางาน (Work-based
Learning)
5. จัดกิจกรรมเสริม ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก ติดตามสถานการณ์และ
วิกฤติทางการศึกษาปฐมวัย
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ โดยการบริการชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา
ปฐมวัยให้กับชุมชน
7. เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การทางานแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่ายชุม ชน การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
3. นักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนน่านเปิดรับนักศึกษาทุกปีการศึกษา และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการ
ทดสอบพื้นฐานผู้เรียน และจัดสอนเสริมให้กับผู้เรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ มีการควบคุมการดูแลการจัดปฐมนิเทศก์
ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ.2558
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน จัดทาเอกสารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้แก่ มคอ.2รายละเอียด
ของหลักสูตร มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.5 รายงาน
ผลการดาเนินการของรายวิชา มคอ.6 รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.7 รายงานผล
การดาเนินการของหลักสูตร การวัดและประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผล ทุกรายวิชา เก็ บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทาง ที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาเป็นไปตามคุณลักษณะผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้น
สาขาวิชากาหนดนโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3

ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น ไม่ว่าจะสอน ทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิ
การศึกษาอย่างต่าปริญญาโททั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอนพิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วย
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558
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5. หลักสูตร
5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนน่ า นพั ฒ นาหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา พ.ศ. 2548
และสอดคล้อ งกั บกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552 โดยการออกแบบหลัก สู ต ร
ที่ตรงกับความต้องการของชุมชน และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง มีการควบคุมและออกแบบระบบ
อาจารย์ผู้สอน โดยจัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน มีการกลั่นกรองเพื่อเห็นชอบ
ผ่านสภาวิทยาลัยชุมชน และมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนโดยผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชน
5.2 การประเมินผู้เรียน
ประเมินตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การ
ประเมินจากผลงาน การใช้แบบทดสอบ การประเมินจากการฝึกงาน และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ตาม
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ากว่าปริญ ญาของวิทยาลัยชุมชน
พุทธศักราช 2560
5.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5.3.1 การบรรยาย อภิปรายโดยผู้สอน วิทยากร หรือผู้ทรงภูมิปัญญา
5.3.2 การมอบหมายงาน เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
5.3.3 กระบวนการสืบค้นด้วยตนเอง
5.3.4 การศึกษาดูงาน และจัดทารายงานพร้อมนาเสนอ
5.3.5 จัดสถานการณ์จาลอง
5.3.6 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
5.3.7 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
5.4 ผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
วิทยาลัยชุมชนน่านจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 งบประมาณ
วิทยาลัยชุมชนน่านในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับงบประมาณ ดังนี้
- เงินงบประมาณแผ่นดิน
- เงินรายได้จากการเก็บค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
- เงินรายได้จากแหล่งอื่น ๆ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สถานที่และอุปกรณ์การสอน ใช้อาคารสถานที่ตลอดจนครุภั ณฑ์ของวิทยาลัยชุมชนน่านและหน่วยจัด
การศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ห้องปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาดความจุ
2. ห้องเรียน
ขนาดความจุ
3. ห้องประชุม
ขนาดความจุ
ขนาดความจุ
อุปกรณ์การศึกษา
1. ชุดเครื่องขยายเสียง
จานวน
2. LCD Projector
จานวน
3. Notebook
จานวน
4. Visualize
จานวน

25
30
400
30

เครื่อง
คน
คน
คน

12
12
13
1

ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง

3
6
1
2

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

ห้องสมุด
ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน ซึ่งให้บริการหนังสือ ตารา วารสาร สิ่งพิมพ์และ
ด้านอื่นๆ ทุกสาขาที่วิทยาลัยเปิดสอน ประกอบด้วย
1. หนังสือประกอบการค้นคว้า
จานวน
4,677 เล่ม
2.สื่ออิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์
จานวน
6
เครื่อง
โทรทัศน์
จานวน
1
เครื่อง
สื่อซีดี
จานวน
340 แผ่น
จุลสาร
จานวน
180 รายการ
วารสารจัดซื้อ
จานวน
10 ชื่อเรื่อง
วารสารบริจาค
จานวน
10 ชื่อเรื่อง
หนังสือพิมพ์
จานวน
2
ชื่อเรื่อง
เกมเสริมทักษะ
จานวน
6
เกม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับห้องสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ตาราและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนัง สือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนัง สือ ตลอดจ นสื่ออื่นๆที่จาเป็ น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ รวมถึงนักศึกษาสามารถมีส่วนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตาราและอุปกรณ์สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ห้องสมุด
ให้บริการยืมหนังสือ เอกสาร ตารา งานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร สื่อและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น เครื่อ งมัลติ มีเดีย โปรเจคเตอร์ คอมพิ วเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่ องฉายสไลด์
อุปกรณ์ประเภทสื่อคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติระหว่างการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
วิทยาลัยชุมชนน่านมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องสมุดของวิทยาลัย ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเข้า
ห้องสมุ ดและทาหน้ าที่ บริ หารจัด การ/ประเมิน ความเพีย งพอของ หนัง สือ ต ารา นอกจากนี้ มีเ จ้า หน้ าที่ ด้า น
โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
6.5 แหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยชุมชนน่านจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ อาทิ ไอซีทีชุมชน บริษัทห้างร้านที่ประกอบการ
ด้านไอที ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดโดยให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่เรียนรู้ศึกษา และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
กับการจัดการเรียนการสอนและชีวิตประจาวัน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปีตาม
ตั ว บ่ ง ชี้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หรื อ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ห ลั ก สู ต รพั ฒ นาขึ้ น เอง
โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
(ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5
และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือ คาแนะนาด้าน

ปีการศึกษา
ปี่ที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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ปีการศึกษา
ปี่ที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /
หรือ วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

x

x
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x
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x
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x

x

x
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-

x

x

x

-

-

-
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9
9
9
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10
10
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11
11
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12
12

12
12
12

เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวมโดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมใน
แต่ละปี
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา และ
ให้ผู้ประสานรายวิชาประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งต่อไป จากนั้นให้นาเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการต่อไปด้านกระบวนการ นาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทา
โดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกาหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและ
รายงานต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
(2) ประเมินตนเองโดยอาจารย์ผู้สอน
(3) การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรและหรืออาจารย์ผู้สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
(1) ความพึงพอใจของนักศึกษาและความสอดคล้องของความรู้ที่เรียนกับงานที่ทา
(2) ความต้องการของสถานประกอบการในด้านองค์ความรู้ของหลักสูตร
(3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
(1) มีการควบคุมภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร
(2) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในทุกปี
(3) มีการประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ทุก 2 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ เพื่อนา
ผลการประเมินมาดาเนินการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ทุก 4 ปี
(2) จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญทุก 4 ปี
(3) ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
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การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน้า ๔๓

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง
โครงสร้างหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๕7 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
2.1 กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
2.2 กลุม่ วิชาชีพ
2.2.1 วิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
๙ หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
2.2.3 วิชาการฝึกงาน 3 หน่วยกิต
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า ๙0 หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕56
พ.ศ. ๒๕๖๑
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๕๗ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๕7 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
จานวน 21 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
จานวน 36 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
จานวน 24 หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
จานวน ๙ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
จานวน ๓ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๙0 หน่วยกิต

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า ๔๓

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน้า ๔๔

ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕6
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration
Program in Business Computer
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ : อ.บธ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate of Business Administration
(Business Computer)
ชื่อย่อ : A.B.A. (Business Computer)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ภาษาไทย : หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Associate Degree Program in Business
Computer

หมายเหตุ

ชือ่ ปริญญา/สาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : อนุปริญญา (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ : อ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Associate Degree (Business Computer)
ชื่อย่อ : A.(Business Computer)

ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้สมาชิกชุมชนได้พัฒนาตนเอง ให้
ช่วยสร้างสรรค์และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทาง
เป็ น ผู้ ช านาญงานด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และเพิ่ ม คุ ณ ค่ า เพื่ อ การ ธุรกิจต่อสังคมทางเทคโนโลยี
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ในการดาเนินชีวิตและเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสัง คม แก่ชุมชน
และท้องถิ่น
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า ๔๔

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน้า ๔๕

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕6

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

ความสาคัญของหลักสูตร
- ไม่มี -

ความสาคัญของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีค วามซื่ อสั ต ย์สุ จ ริต ขยัน หมั่น เพีย ร ตามจรรยาบรรณของนั ก
วิชาชีพคอมพิวเตอร์
2) เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การทาง
คอมพิวเตอร์ และหลักการทางธุรกิจ
3) เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในธุรกิจ
4) เพื่อ ให้ผู้ เรี ยนสามารถสื่ อ สารและประสานการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานองค์กร หน่วยงาน ชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อมูล
สารสนเทศทางธุรกิจ
5) เพื่อให้ผู้เรี ยนสามารถคิด วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมู ล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
๑) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร
ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชีพคอมพิวเตอร์
๒) มีความรู้ ความเข้าใจทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในทางธุรกิจ
๓) มีทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานในธุรกิจ
๔) สามารถสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพื่อดาเนินงานทางธุรกิจ
๕) สามารถคิด วิเ คราะห์แ ละนาเสนอข้อ มูล สารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๕๗ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 9๑ หน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาดังนี้
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า ๕๗ หน่วยกิต

หมายเหตุ

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า ๔๕

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน้า ๔๖

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕6
๒.๑ วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 21
๒.๒ วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 36
2.2.1 วิชาบังคับ
24
2.2.2 วิชาเลือก
9
2.2.3 วิชาการฝึกงาน
3
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๓

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน ๒๑ หน่วยกิต
๒.๒ วิชาชีพ
จานวน ๓๖ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาบังคับ
จานวน ๒๔ หน่วยกิต
๒.๒.๒ วิชาเลือก
จานวน ๙ หน่วยกิต
๒.๒.๓ วิชาการฝึกงาน จานวน ๓ หน่วยกิต
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต

หมายเหตุ

เปรียบเทียบรายวิชา
1. หากมีการยกเลิกรายวิชา ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรเดิมและเว้นว่างในช่องหลักสูตรใหม่ พร้อมระบุในช่องหมายเหตุว่า “ยกเลิกรายวิชา”
2. หากเป็นรายวิชาใหม่ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงจากรายวิชาเดิมที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิม ให้ระบุข้อมูลในช่องหลักสูตรใหม่และเว้นว่างในช่องหลักสูตรเดิม พร้อ มระบุในช่องหมายเหตุว่า
“รายวิชาใหม่”
วิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน ๒๑ หน่วยกิต
บธ 0101 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6) หลักเศรษฐศาสตร์
บธ 0102 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
หลักการจัดการ
๓(๓-๐-๖)
บธ 0103 หลักการตลาด
3(3-0-6)
หลักการตลาด
๓(๓-๐-๖)
บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
๓(๓-๐-๖)
บธ 0105 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
หลักการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
บธ 0106 หลักการเงิน
3(3-0-6)
ระบบปฎิบตั ิการและอินเตอร์เน็ต
๓(๒-๒-๕)
บธ 0107 โปรแกรมสาเร็จรูปทางธุรกิจ
3(2-2-5)
การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์ ๓(๒-๒-๕)
บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
บธ 0109 ระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)

๓(๓-๐-๖)

วิชาบังคับ
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๓(๒-๒-๕)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า ๔๖

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน้า ๔๗

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕6
บธ 0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
บธ 0111 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
บธ 0112 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บธ 0113 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บธ 0114 ระบบฐานข้อมูล
บธ 0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
บธ 0116 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ
วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
บธ 0117 การออกแบบสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ
บธ 0118 การจัดการองค์ความรู้
บธ 0119 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
บธ 0120 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บธ 0121 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
บธ 0122 กฎหมายและจริยธรรมสาหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บธ 0123 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑
ระบบฐานข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
การออกแบบกราฟิก
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ

หมายเหตุ
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๐-๖-๓)

วิชาเลือก
จานวน
๖ หน่วยกิต
กลุ่ม ๑ การพัฒนาเว็บไซต์
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
๓(๒-๒-๕)
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ CSS
๓(๒-๒-๕)
ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
๓(๒-๒-๕)
กลุ่ม ๒ คอมพิวเตอร์กราฟิก
การออกแบบกราฟิกขั้นสูง
๓(๒-๒-๕)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
๓(๒-๒-๕)
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว
๓(๒-๒-๕)
กลุ่ม ๓ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๓(๒-๒-๕)
ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
๓(๒-๒-๕)
การรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่าย
๓(๒-๒-๕)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หน้า ๔๗

