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                                                รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุง 2561 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
สาขาวิชา   คอมพิวเตอรธุรกิจ 
     

     หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. ช่ือหลักสูตร 

ช่ือภาษาไทย:   หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 ช่ือภาษาอังกฤษ:  Associate Program in Business Computer  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
  ช่ือเต็ม (ไทย):              อนปุริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
  ช่ือยอ (ไทย):   อ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)  
  ช่ือเต็ม (อังกฤษ):  Associate Degree in Business Computer 
 ช่ือยอ (อังกฤษ):   A.(Business Computer) 

3. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียน 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1 รูปแบบ  

หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับท่ี 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
4.2 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย 
 4.3 การรับเขาศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยไดเปน
อยางดี 
 4.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืนหรือหนวยงานอ่ืน 
  - ไมมี- 
 4.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ พ.ศ. 2554 
     เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2561 
5.2 ผานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 3 เม่ือ 

    วันท่ี 23 สิงหาคม 2561 
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5 .3 สภาวิทยาลั ยชุมชนอนุ มัติ การจัดการเรียนการสอน ในการประชุมครั้ ง ท่ี   8/2561 เม่ือ                 
วันท่ี 12 กันยายน 2561 

5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี............./.............เม่ือวันท่ี
........../......../......... 

6. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปพ.ศ. 

2563 

7. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพเปน
ผูปฏิบัติงานไดในหนวยงานของรัฐบาล และหนวยงานเอกชน ในตําแหนงงาน เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร เจาหนาท่ี
บันทึกขอมูล เจาหนาท่ีดูแลเว็บไซต เจาหนาท่ีธุรการพนักงานท่ัวไป เปนตน รวมท้ังเปนผูประกอบการเก่ียวกับ
ธุรกิจคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต 

8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหน
งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป 

นางชนัญชิดา เพชรมณ ี  3919900057XXX - บธ.ม. 
 

ศศ.บ. 

การบริหารธุรกิจ 
 
การจัดการท่ัวไป 

มหาวิทยาลยัราชภัฎ
สงขลา 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2559 
 

2542 
นายพิพัฒนพงษ              
หงษสัมฤทธ์ิ 

36699001497XXX - กศ.ม. 
 

วท.บ. 

เท ค โน โ ล ยี แ ล ะ
สื่ อ ส า ร ท า ง ก า ร
ศึกษา 
วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลยั
นเรศวร 
มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2549 
 

2546 

นายชด นิตศิริ 3901200004XXX - ค.ม. 
วท.บ. 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยี
อิเลคทรอนิกส) 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
พระนคร 
มหาวิทยาลยัราชภัฎ 
พระนคร 

2549 
 
2540 

9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยชุมชนสงขลา และหนวยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา จํานวน 6 
ศูนยการเรียน 

10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
10.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ประเทศไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มุงพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอรเน็ตสงผลกระทบดานเศรษฐกิจของการดําเนินชีวิต การบริหารประเทศจึงใหความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีเรียกวา นโยบาย "ไทยแลนด 4.0" 
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มีจุดมุงหมายใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันระดับโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนากําลังคนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งจําเปน สอด
รับกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมถึงสามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใชงานในดานตางๆ ขององคกรไดเปนอยางดี 
 

 10.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีมุงพัฒนา
ศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โดย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะวัยรุนตองมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ขณะท่ีความกาวหนาในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมเฉกเชนเดียวกับระบบเศรษฐกิจ ผูคนในสังคมมีวิถีชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไป การดําเนินชีวิตประจําวันไดรับอิทธิพลจากความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยเขามามีสวนรวมในการดําเนินชีวิตประจําวันจนอาจกลาวไดวาเปนสิ่งจําเปนในชีวิตไปแลว สงผลให
เกิดความสะดวกแกผูคนท่ีอยูหางไกลสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว สามารถคนหาขอมูล
และเขาถึงแหลงความรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสงเสริมการเรียนรูไดตลอดชีวิต เพ่ือเสริมสรางประโยชนใหกับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
11. ผลกระทบจาก ขอ 10.1 และ 10.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 11.1 การพัฒนาหลักสูตร  
  จากผลกระทบสถานการณดานสังคม วัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ สงผลให
หลักสูตรอนุปริญญา คอมพิวเตอรธุรกิจ ตองดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหเปนไปความตองการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคคลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใตบริบทของ
วิทยาลัยชุมชนท่ีมุงพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู ทักษะทางปญญา ความสามารถดาน
สื่อสารและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต ท่ีมุงเนนใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชงานได
จริงในชีวิตประจําวัน และการพัฒนางานของตนเองใหมีศักยภาพ กาวทันและปรับตัวตอสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 11.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน   

จากผลกระทบสถานการณภายนอกมีความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชนท่ี
จะตองมุงสูความเปนเลิศทางดานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญา เพ่ือเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาสําหรับการศึกษาตอปริญญา และการประกอบอาชีพท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
เพ่ือสรางความเขมแข็งและยั่งยืน กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจ 
มุงเนนการประยุกตใชศาสตรทางดานคอมพิวเตอรและบริหารธุรกิจ สนับสนุนการใชทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมใหแกชุมชนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาและสรางความ
เจริญกาวหนาใหแกชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไปในอนาคต ดวยเหตุนี้ทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาจึง
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปดหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ เนื่องจากเปนสาขาท่ีสามารถเตรียมความพรอม
นักศึกษาในการประกอบอาชีพ นําความรูจากสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจไปประยุกตใชกับการทํางานหรือการทํา
ธุรกิจในอนาคตได  
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12. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

  การจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาท่ัวไป โดยใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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หมวดที ่2 
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  สรางสรรคเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ 
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
 เปนหลักสูตรท่ีตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้ 

 (1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชีพ
คอมพิวเตอร 

 (2) มีความรู ความเขาใจทางคอมพิวเตอรเพ่ือใชในทางธุรกิจ  
 (3) มีทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในธุรกิจ 
 (4) สามารถสื่อสารและสรางเครือขายเพ่ือดําเนินงานทางธุรกิจ 
 (5) สามารถคิดวิเคราะหและนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- ปรับปรุงหลั กสู ตรอ นุปริญ ญ า สาขา วิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาท่ี 
สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก มคอ.1 
- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ป 
- นําผลท่ีไดจาก มคอ. 7 มาดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตร 

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- ร า ย ง าน ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น

หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงตามความตองการ
ของผูประกอบการดานคอมพิวเตอรธุรกิจ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชผู สํ าเร็จ
การศึกษาของผูประกอบการ 

-  ผู ป ระกอบการมีความ พึ ง
พอใจในดานความรู ทักษะ 
ความสามารถในการทํางาน
ของผูสําเร็จการศึกษา โดย
เฉลี่ยในระดับดี 
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจดัการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 - ไมมี - 
 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 - ไมมี – 
2. การดําเนินการของหลักสูตร 
 2.1 ระยะเวลาของการดําเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม 
  2.1.2 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ – เดือนกรกฎาคม 
  2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษา
ไดไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกต ิ
 2.2คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชวงชั้นท่ี 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเทา และคุณสมบัติอ่ืนๆใหเปนไปตามขอบังคับวิทยาลัยชุมชน 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
- นักศึกษาแรกเขามีพ้ืนฐานความรูดานคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรมีความ 

แตกตางกันมาก  
- นักศึกษาจํานวนหนึ่งออกจากระบบการศึกษาเปนระยะเวลานาน จึงมีปญหาดานการปรับตัว เม่ือเขาสู

ระบบการศึกษาใหม 
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา ขอ 2.3 
2.4.1 จัดใหมีการทดสอบเพ่ือประเมินพ้ืนฐานความรูใน 4 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร รายวิชา

คณิตศาสตรรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาภาษาไทย 
2.4.2 หากมีผลการประเมินไมผานเกณฑตามท่ีวิทยาลัยกําหนด จะตองเขาเรียนปรับพ้ืนฐานเฉพาะ

รายวิชาท่ีไมผาน  
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 

ช้ันปท่ี 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปท่ี 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปท่ี 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 

คาดวาจะจบการศึกษา - - 30 30 30 
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 2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียนผานสื่อสิ่งพิมพและระบบการเรียนการสอนออนไลนเปนหลัก 
 2.8 การเทียบโอนหนวยกิต 
  เปนไปตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ. 2560 
    
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิต 
   หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
  3.1.2โครงสรางของหลักสูตร 

  โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้ 

  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 57 หนวยกิต 

 2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จํานวน  21 หนวยกิต 
 2.2 วิชาชีพ    จํานวน  36 หนวยกิต 

   2.2.1 วิชาบังคับ    จํานวน  24 หนวยกิต 
   2.2.2 วิชาเลือก    จํานวน    9 หนวยกิต 
   2.2.3 วิชาการฝกงาน   จํานวน    3 หนวยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 
  3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 การกําหนดรหัสวิชา 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
 
 
 
 

งบประมาณ 
ภาคการศึกษา 

1/2561 2/2561 1/2562 2/2562 1/2563 2/2563 

คาตอบแทนผูสอน 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 

คาวัสดุ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

คาสาธารณูปโภค 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

คาบํารุงสถานท่ีและอุปกรณ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 

คาตอบแทนผูประสานงานและนักการดูแลสถานท่ี 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 

รวม 203,360 203,360 200,080 200,080 198,987 198,987 

คาใชจายรายหัวนักศึกษา 6,560 6,560 3,280 3,280 2,187 2,187 
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      การกําหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชน
กําหนด ดังนี้ 

ศท XX XX 
                                                                 ลําดบัท่ีของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                                                                 รหัสกลุมวิชา 
         01 กลุมวิชาภาษา 
         02 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
         03 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 
 
                                                                 อักษรยอหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
 
   หมวดวิชาเฉพาะ 

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  มีหลักเกณฑกําหนดรหัสวิชา ดังนี้ 
       คธ XX XX 

                                                                 ลําดบัท่ีของรายวิชาในสาขาวิชา 
                                                                 ลําดบัท่ีของสาขาวิชา 
                                                                 ชื่อสาขาวิชา   
   3.1.3.2  รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา  30หนวยกิต 

   (1) กลุมวิชาภาษา   ไมนอยกวา 9หนวยกิต 
    รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

 ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา  3 (2-2-5) 
 GE 0101 Thai for Intellectual Development 
 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3 (2-2-5) 
 GE 0102 English for Communication 1 
 ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3 (2-2-5) 
 GE 0103 English for Communication 2 
  ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3 (2-2-5) 
 GE 0104 Development of Speaking and Writing Skills 
  ศท 0105 ปญญาจากวรรณกรรม   3 (2-2-5) 
 GE 0105 Wisdom through Literature 
 ศท 0106 ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ  3 (2-2-5) 

GE 0106 English through Recreation 
 ศท 0107 ภาษาประเทศเพ่ือนบาน    3 (2-2-5) 
 GE 0107 Neighboring Countries Language  
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(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา   หนวยกิต (ท-ป-ศ) 

 ศท 0201 จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
 GE 0201 Province Studies 
 ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต  3 (2-2-5) 

GE 0202 Arts and Skills for Self Development 
 ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  3 (2-2-5) 
 GE 0203 Civics and Social Responsibility 
  ศท 0204 พลังของแผนดิน    3 (2-2-5) 
  GE 0204 Vitality of the Land 

(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี ไมนอยกวา6หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา   หนวยกิต (ท-ป-ศ) 

 ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล    3(2-2-5) 
 GE 0301 Digital Literacy 
 ศท 0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญหา 3 (2-2-5) 
 GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving 
 ศท 0303 วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
 GE 0303 Science and Environment for Life 
  ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  3 (2-2-5)
  GE 0304 Computer Program 
  ศท 0305 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน  3 (2-2-5) 

 GE 0305 Mathematics in Daily Life 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ  จํานวน24 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษา     จํานวน 9 หนวยกิต 
  รหัสวิชา ช่ือรายวิชา   หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

   ศท 0101 ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา  3 (2-2-5) 
  GE 0101 Thai for Intellectual Development 
  ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3 (2-2-5) 
  GE 0102 English for Communication 1 

  ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3 (2-2-5) 
  GE 0103 English for Communication 2 

 
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 9 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา   หนวยกิต (ท-ป-ศ) 

   ศท 0201 จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5) 
  GE 0201 Province Studies 
  ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต  3 (2-2-5)
 GE 0202 Arts and Skills for Self Development 
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  ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  3 (2-2-5) 
 GE 0203 Civics and Social Responsibility 

กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  6 หนวยกิต 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา   หนวยกิต (ท-ป-ศ) 

 ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล    3 (2-2-5) 
 GE 0301 Digital Literacy 
 ศท 0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญหา 3 (2-2-5) 
 GE 0302 Creative Thinking and Problem Solving 

 
วิชาเลือก     6   หนวยกิต 

  ให เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา57หนวยกิต 
 (1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    จํานวน21หนวยกิต 

    รหัสวิชา ช่ือรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
    คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร  3(3-0-6) 
   BC 0401 Principles of Economics 
    คธ 0402 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 
    BC 0402 Principles of Management  
    คธ 0403 หลักการตลาด   3(3-0-6) 
    BC 0403 Principles of Marketing 
    คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6)  
    BC 0404 Business Laws  
    คธ 0405 หลักการบัญชี   3(2-2-5)  
    BC 0405 Principles of Accounting 
    คธ 0406 ระบบปฏิบัตกิารและอินเทอรเน็ต  3(2-2-5)  
    BC 0406 Operating System and Internet 
    คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟตแวร 3(2-2-5)  
    BC 0407 Computer Assembling and Software Installation 

 
   (2) วิชาชีพ จํานวน      36  หนวยกิต 

                             (2.1) วิชาบังคับ           ไมนอยกวา      24  หนวยกิต 
    รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
    คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5)  
    BC 0408 Introduction to Computer Programming 
    คธ 0409 ระบบฐานขอมูล    3(2-2-5) 
    BC 0409 Database Systems    
    คธ 0410 การวิเคราะหและออกแบบระบบ   3(2-2-5) 
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    BC 0410 Systems Analysis and Design 
    คธ 0411 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 3(2-2-5) 

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

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

   คธ 0414 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส   3(2-2-5)  
    BC 0414 Electronic Commerce 
    คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอรเพ่ือธุรกิจ   3(0-6-3) 
    BC 0415 Project in Business Computer 
 
    (2.2) วิชาเลือก                   จํานวน            9  หนวยกิต 
     จัดใหเลือกเปนกลุมวิชาตอไปนี้ เพ่ือสงเสริมทักษะเฉพาะทาง หรือ   
เลือกขามกลุมได  
    รหัสวิชา  ช่ือรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
    กลุม 1 การพัฒนาเว็บไซต  
    คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ   3(2-2-5)  
    BC 0416 Web Programming 
    คธ 0417 การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML 3(2-2-5) 
      และ CSS   

    BC 0417           Hypertext Markup Language  
     and Cascading Style Sheet 

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

    กลุม 2 คอมพิวเตอรกราฟก  
    คธ 0419 การออกแบบกราฟกข้ันสูง   3(2-2-5)  
  BC 0419 Advance Graphic Design 
    คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย   3(2-2-5) 
    BC 0420 Multimedia Technology 
    คธ 0421 การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5) 
    BC 0421 Animation Design 
   กลุม 3 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
  คธ 0422 การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)  
   BC 0422 Computer Network Management 
  คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย 3(2-2-5)  
  BC 0423 Network Operating Systems for Server 
  คธ 0424 ความม่ันคงดานเครือขาย 3(2-2-5) 
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  BC 0424 Network Security 
    (2.3) วิชาการฝกงาน   จํานวน               3  หนวยกิต 
    รหัสวิชา ช่ือรายวิชา   (ช่ัวโมง) 
    คธ 0425 การฝกประสบการณ   3(320) 
    BC 0425 Field Experience in Business Computer 
   ค.หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
   เลือกเรียนรายวิชาตางๆ ในสาขาวิชาเดียวกันหรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจาก
หลักสูตรอ่ืนใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอ่ืนๆ โดยไมซํ้าซอนกับรายวิชาท่ีเรียนมาแลว สวนรายวิชาท่ี
หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได โดยมีจํานวนหนวยกิต 
ไมนอยกวา 3หนวยกิต 
 

  3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
ศึกษาท่ัวไป - ศท 0101   ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป - ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 3(2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ 0402 หลักการจดัการ 3(3-0-6) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ 0403   หลักการตลาด 3(3-0-6) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ0406 ระบบปฏิบัติการอินเตอรเนต 3(2-2-5) 

รวม 15(12-6-27) 
ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
ศึกษาท่ัวไป - ศท 0102   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  3(2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ0405 หลักการบัญชี   3(2-2-5) 
เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ 0407   การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟแวร       3(2-2-5) 
ชีพ บังคับ คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  3(2-2-5) 
ชีพ บังคับ คธ 0412 การออกแบบกราฟก   3(2-2-5) 

รวม 15(10-10-25) 

 
หมวดวิชา 

จํานวนหนวยกิต 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

ภาค
การศึกษาท่ี 

1 

ภาค
การศึกษาท่ี 

2 

ภาค
การศึกษาท่ี 

1 

ภาค
การศึกษาท่ี 

2 

ภาค
การศึกษาท่ี 

1 

ภาค
การศึกษาท่ี 

2 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 6 3 3 6 6 6 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 หนวยกิต - - - - - - 

1) วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ21  หนวยกิต 9 6 3 - - 3 

2) วิชาชีพ   36  หนวยกิต       
-  วิชาชีพบังคับ    24    หนวยกิต - 6 6 6 - 6 
 - วิชาเลือก      9  หนวยกิต - - 3 3 3 - 
- วิชาฝกงาน   3    หนวยกิต - - - - 3 - 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต - - - - 3 - 
รวม 15 15 15 15 15 15 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
ศึกษาท่ัวไป - ศท 0103   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  3(2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร                                       3(3-0-6) 
ชีพ บังคับ คธ 0409 ระบบฐานขอมลู    3(2-2-5) 
ชีพ บังคับ คธ 0411 การสื่อสารขอมลูและระบบเครือขาย 3(2-2-5) 

เลือก - คธ XXXX XXXXXXX 3(x-x-x) 
รวม 15(x-x-x) 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
ศึกษาท่ัวไป - ศท 0203   พลเมืองกับความรับผดิชอบตอสังคม                3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป - ศท 0104   การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 3(2-2-5) 

ชีพ บังคับ คธ 0410 การวิเคราะหและออกแบบระบบ                       3(2-2-5) 
ชีพ บังคับ คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 

เลือก - คธ XXXX XXXXXXX 3(x-x-x) 
รวม 15(x-x-x) 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 
ศึกษาท่ัวไป - ศท 0301 การเขาใจดิจิทัล 3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป - ศท0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญหา 3(2-2-5) 

เลือก - คธ XXXX XXXXXXX 3(x-x-x) 
การฝกงาน - คธ 0425 การฝกประสบการณ                                       3(320) 
เลือกเสรี - คธ0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

รวม 15(x-x-x) 
 
 

ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี2 
หมวดวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-ศ) 

   ศึกษาท่ัวไป - ศท 0201   จังหวัดศึกษา  3(2-2-5) 
ศึกษาท่ัวไป - ศท 0202   ศิลปะและทักษะการใชชีวิต                           3(2-2-5) 

เฉพาะ พ้ืนฐานวิชาชีพ คธ 0404   กฎหมายธุรกิจ                                           3(3-0-6) 
ชีพ บังคับ คธ 0414 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส   3(2-2-5) 
ชีพ บังคับ คธ 0416 โครงงานคอมพิวเตอรเพ่ือธุรกิจ                          3(0-6-3) 

รวม 15(9-12-24) 
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 3.1.6คําอธิบายรายวิชา 

หมวดศึกษาท่ัวไป 
กลุมวิชาภาษา 

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

การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร การจับใจความสําคัญในการอานและการฟง การมีวิจารณญาน วิเคราะห ตีความและประเมินคา การ
ฟงเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสนุทรียภาพทางภาษา   การใชภาษาไทยในการแสวงหาความรู และสรางสรรค 
 

 ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1   3 (2-2-5)  

 GE 0102 English for Communication 1 

 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางพ้ืนฐาน และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 
  ศท 0103  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2  3 (2-2-5) 
 GE 0103  English for Communication 2 
 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เพ่ือติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทํางาน 
หมายเหตุ : ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 มากอน 

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

 ความสําคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยางเปนทางการ การเลาเรื่องเพ่ือสรางแรงบันดาลใจ การ
นําเสนอความคิดเห็นอยางเปนระบบ การนําเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาคนควา
และการทํางาน และการเขียนสรุปความ ฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 
  
 ศท 0105  ปญญาจากวรรณกรรม    3 (2-2-5) 
 GE 0105  Wisdom through Literature 

วรรณกรรม คุณคา และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอาน การคิดวิเคราะห ประเมินคา      โลก
ทัศน คานิยม ความเชื่อ เพ่ือเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร 

 
ศท 0106  ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ   3 (2-2-5) 
GE 0106  English through Recreation 
ฝกทักษะการฟงและการพูด โดยใชกิจกรรรมนันทนาการเปนสื่อชวยในการถายทอดความหมาย การ

นําคําศัพท สํานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายไดถูกตอง 
 

ศท 0107  ภาษาประเทศเพ่ือนบาน    3 (2-2-5)  
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GE 0107  Neighboring Countries Languages 
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน คําศัพทและสํานวนท่ีใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ความเขาใจ ใน

วัฒนธรรมของเจาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพ่ือนบานภาษาใดภาษาหนึ่งท่ีใกลกับท่ีตั้งของวิทยาลัยชุมชน 
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) 
หรือภาษาพมา (Burmese)) 
 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 ศท 0201  จังหวัดศึกษา    3 (2-2-5)  
 GE 0201   Province Studies   
 บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเปนชุมชนและความเขมแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน 
เครื่องมือสําหรับปฏิบัติการเรียนรูชุมชนในภาคสนาม ปญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีสวนรวม ใน
การพัฒนาชุมชน 
 
 ศท  0202  ศิลปะและทักษะการใชชีวิต  3 (2-2-5) 
 GE 0202    Arts and Skills for Self Development 
 การวางจุดมุงหมายและการจัดการชีวิต ปญญาทางอารมณ หลักธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิต  ภาวะ
ผูนํา การรูจักใชเงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคาแหงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูบุคคล      ในชุมชน
ท่ีเปนแบบอยางการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

 
 ศท 0203  พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม 3 (2-2-5)   

 GE 0203  Civics and Social Responsibility 
  ความเปนพลเมือง สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม หนาท่ีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

คุณคาและเอกลักษณท่ีดีงามอยางไทย การมีจิตอาสา และสํานึกสาธารณะ การมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย 
วิเคราะหปญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
การจัดทําโครงการในบทบาทหนาท่ีของพลเมือง 
 

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

หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทําโครงงาน 

 
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี บังคับ  ๖ หนวยกิต 

 ศท 0301  การเขาใจดิจิทัล     3 (2-2-5) 

 GE 0301  Digital Literacy 

  ความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน สังคม
ออนไลน การเรียนรูและการสืบคนจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะหและรูเทาทันสื่อ นําเสนอในรูปแบบดิจิทัล 
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 ศท 0302  การคิดสรางสรรคและการแกปญหา   3 (2-2-5) 
      GE 0302    Creative Thinking and Problem Solving  

การคิดสรางสรรค เทคนิค เครื่องมือ และกระบวนการคิดสรางสรรค การฝกคิดสรางสรรค วิธีการ
แกปญหา กระบวนการฝกการคิดแกปญหา  

 
 ศท 0303  วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอมเพ่ือชีวิต  3 (2-2-5) 
  GE 0303  Science and Environment for Life 
 กระบวนการคิดและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มนุษยและสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากปญหา
สิ่งแวดลอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

ศท 0304  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป   3 (2-2-5)   
GE 0304  Computer Program 
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางาน การใชงานและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร ฝกโปรแกรมประมวล 

ผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพและจัดทํารูปแบบเอกสาร การแสดงผลดวยกราฟ การ
จัดการฐานขอมูลเบื้องตน การสรางการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย 
 

ศท 0305  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3 (2-2-5) 

GE 0305  Mathematics in Daily Life 

วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดตางๆ การหาพ้ืนท่ี
ผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด ข้ันตอนในการ
สํารวจขอมูล  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน และ
การตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน 

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

 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และความยืดหยุน ตลาดในระบบเศรษฐกิจ 

การผลิ ต  ต น ทุนการผลิ ต  รายรับ จากการผลิ ต  การกํ าหนดราคาและผลผลิ ต  รายได ป ระชาชาต ิ 
การออม การบริโภค การเงินการธนาคาร การลงทุน การคาระหวางประเทศ เงินเฟอ เงินฝด วัฏจักรเศรษฐกิจการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได ปญหาทางเศรษฐกิจ 

 
คธ 0402 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
BC 0402 Principles of Management 

 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ เทคนิคการจัดการ การวางแผนการจัด

องคการ การบริหารงานบุคคล การควบคุม การติดตามและประเมินผล การใชเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือการจัดการ 
การประยุกตหลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบ และจรยิธรรมทางธุรกิจ 
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คธ 0403 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
BC 0403   Principles of Marketing 

 
หลักการ แนวคิด บทบาท พัฒนาการ ความสําคัญของการตลาด กิจกรรมและหนาท่ีตางๆ ทางการตลาด 

ลักษณะของตลาด พฤติกรรมของผูบริโภค กลยุทธการตลาด สวนประสมทางการตลาด การประยุกตใชเทคโนโลยี
สมัยใหมสําหรับการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม 

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

 
แนวคิด ทฤษฏี หลักการของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายท่ัวไป กฎหมายทางคอมพิวเตอร และภาษีอากร 

การจัดต้ังธุรกิจรูปแบบตาง ๆ  ภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากรของไทย การตีความ การอุดชองวางของ
กฎหมาย วิธีการและหลักเกณฑการคํานวณภาษีอากร สิทธิและการใชสิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายบุคคล ทรัพย
นิติกรรม และสัญญาหนี้ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได สัญญาซ้ือขาย สัญญาขายฝาก สัญญาเชาทรัพย
เชาซ้ือ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย สัญญาคํ้าประกัน สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา สัญญาตัวแทน และนายหนา
ประกันภัยทรัพยสินทางปญญา 
คธ 0405                          หลักการบัญชี 3(2-2-5) 
BC 0405 Principles of Accounting 

   
แนวคิด ทฤษฏีหลักการบัญชี ปฏิบัติเก่ียวกับแมบทบัญชีความหมายของสินทรัพย หนี้สิน และสวนของ

เจาของ วิเคราะหรายการคา บันทึกรายการในสมุดรายวันท่ัวไป สมุดบัญชีแยกประเภท จัดทํางบทดลองการ
ปรับปรุง และปดบัญชี กระดาษทําการ การทํางบการเงินของกิจการใหบริการและกิจการซ้ือมาขายไปและการ
บัญชีสําหรับกิจการท่ีเขาจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม คุณธรรมจริยธรรมทางการบัญชี และความรับผิดชอบตอสังคม 

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

   
 ความหมาย องคประกอบ ประเภทของคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ การใชงานระบบปฏิบัติการบน
คอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณพกพา การจัดการแฟมขอมูล การดูแลและบํารุงรักษาระบบ การใชเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพ่ือการสืบคนขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส พ้ืนฐานและการประยุกตใชการประมวลผลแบบคลาวด 
(Cloud Computing) สื่อสังคมออนไลน จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชงานอินเทอรเน็ต 

 
คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟตแวร 3(2-2-5) 
BC 0407 Computer Assembling and Software Installation 

 
 หลักการทํางานของอุปกรณตางๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร การเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอรตามลักษณะการ
ใชงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร การจัดการไบออส (BIOS) การติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุม
อุปกรณ และโปรแกรมประยุกต การปรับแตงระบบปฏิบัติการ และการแกไขปญหา 
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คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 
BC 0408 Introduction to Computer Programming 

 
 ความหมาย ประเภท ของภาษาคอมพิวเตอร โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร  การเลือกใช
ภาษาคอมพิวเตอร การแกไขปญหาคอมพิวเตอร ทักษะการวิเคราะหปญหา การเขียนผังงาน และการเขียน 
ซูโดโคต การใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ประเภทขอมูล ตัวแปร คาคงท่ี นิพจนและตัวดําเนินการ คําสั่งในการ
ควบคุมการรับและแสดงผลขอมูล การควบคุมทิศทางการทํางาน  อารเรย โปรแกรมยอย และการจัดการ
แฟมขอมูล  

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

 
 แนวคิด องคประกอบ การออกแบบการจัดการฐานขอมูล การจัดโครงสรางทางตรรกะและทางกายภาพ 
การนอรมัลไลซขอมูล การใชภาษาประมวลผลขอมูล ระบบปองกันความม่ันคงของขอมูล และการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูล กรณีศึกษาการประยุกตใชระบบการจัดการฐานขอมูล 

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

 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การวิเคราะหและออกแบบระบบ วัฏจักรของระบบและการดําเนินงาน

ตามวัฏจักรของระบบ กรณีศึกษาการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

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

 
หลักการ องคประกอบ รูปแบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  สือ่กลางและอุปกรณสําหรับ

การสื่ อ สาร ป ระเภ ทของเครื อข าย  รูปแบบการเชื่ อมต อของเครือข าย  สถาป ตยกรรม เครือข าย 
การควบคุมและกําหนดเสนทางสงขอมูล และการประยุกตใชเครือขายเบื้องตนในงานธุรกิจ 

 
คธ 0412 การออกแบบกราฟก 3(2-2-5) 
BC 0412    Graphic Design 

 
ทฤษฎีการออกแบบกราฟก องคประกอบศิลป การถายภาพ การวาดภาพ หลักการออกแบบท่ีดี 

คุณสมบัติดานตางๆ ของภาพกราฟก ชนิดของขอมูลภาพกราฟก รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟก การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการสรางสรรคและเผยแพรผลงาน 

 
 
 
  



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 19 

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

 
ความหมาย ความสําคัญ หลักการออกแบบและสรางเว็บไซต องคประกอบของเว็บไซต ประเภทของ

โปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต และการสรางเว็บไซตเพ่ือประยุกตใชงานดานตางๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การพัฒนาเว็บไซต และการอัพโหลดเว็บเพจบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือการเผยแพร 

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

   
หลักการ แนวคิด และประเภทระบบการคาอิเล็กทรอนิกส การจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม  ระบบการ

รับ -จายเงินบนอินเทอรเน็ต ระบบความปลอดภัย การพัฒนาเว็บไซตและการจัดการรานคาออนไลน  
การจดโดเมนเนม ระบบการจัดสงสินคา การขนสงสินคา ชองทางการสื่อสารสมัยใหม การตลาดอิเล็กทรอนิกส  
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

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

 
ฝกปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาความตองการระบบสารสนเทศทางธุรกิจจากหัวขอเฉพาะหรือจากบริบทจริง 

วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางแกปญหา ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ วิเคราะหและออกแบบระบบ 
พัฒนาระบบท่ีสามารถใชงานไดจริง และจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
รายวิชาเลือก 
 

กลุม 1 การพัฒนาเว็บไซต 
 

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

 
แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสรางของเว็บไซต ภาษาและโปรแกรมตางๆ สําหรับการ

พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอินเทอรเน็ต หลักการทํางานและสภาวะแวดลอมของเว็บแอปพลิเคชั่น การพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บไซตโดยเชื่อมตอฐานขอมูลเพ่ือพัฒนาระบบงานธุรกิจ 

 
 

คธ 0417              การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML และ CSS 3(2-2-5) 
  BC 0417 Hypertext Markup Language and Cascading Style Sheet 
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หลักการ ทฤษฎีมาตรฐานภาษา HTML และ CSS รูปแบบคําสั่งภาษา HTML และ CSS การสรางเว็บเพจ
ดวยภาษา HTML และ CSS และเทคนิคการประยุกตใชภาษา HTML และ CSS ในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ
การพัฒนาเว็บไซต 

 
   

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

 
ความหมาย หลักการ และองคประกอบของโปรแกรมระบบจัดการเนื้อหา (Content Management 

System (CMS)) และโปรแกรมจําลอง Web Server เปรียบเทียบคุณลักษณะของโปรแกรม CMS การติดตั้ง
โปรแกรมจําลอง Web Server และโปรแกรม CMS การจัดการหมวดหมูและเนื้อหา การสรางและจัดการเมนู การ
จัดการระบบสมาชิกและกําหนดสิทธิการใชงาน การใชงานและปรับแตงเทมเพลต การใชเครื่องมือตางๆ ของ
โปรแกรม การติดตั้งและใชงานโปรแกรมเสริม การอัปโหลดและสํารองขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  

 
กลุม 2 คอมพิวเตอรกราฟก 

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

 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการวาดภาพ การใชเครื่องมือ และเทคนิคตางๆ สําหรับการออกแบบ

กราฟกข้ันสูงสําหรับงานธุรกิจ หลักการออกแบบและการสรางสรรคผลงานในรูปแบบอินโฟกราฟก และการ
เผยแพรผลงาน 

 
 

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

  
รูปแบบลักษณะและองคประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทและการใชงานของสื่อมัลติมีเดีย ความรู

เบื้องตนในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีโอในระบบดิจิทัล เทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการสรางสรรคผลงาน 

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

 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสรางภาพเคลื่อนไหว การออกแบบภาพรางเรื่องราวตามลําดับข้ันตอน 

(Story Board) การใชโปรแกรมสําเร็จรูปและเทคนิคการใช เครื่องมือตางๆ ของโปรแกรมสําหรับสราง
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ประเภทตางๆ การใสเสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว และการสรางชิ้นงาน
ภาพเคลื่อนไหวตามการออกแบบภาพรางเรื่องราวท่ีกําหนดไว  
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กลุม 3 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 

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

 
 หลักการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร การจัดการทรัพยากรเครือขายท่ีเชื่อมตอท้ังท่ีอยูใกลและไกล การ
จัดการบัญชีผูใชของเครือขาย การจัดการปริมาณการใชงานและการควบคุมการเขาถึงเครือขาย การจัดการระบบ
ความผิดพลาดของเครือขาย การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือขาย และการประยุกตใชเครื่องมือตางๆ 
สําหรับการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร 

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

 
ปฏิบัติ เก่ียวกับการติดตั้ งระบบปฏิบัติการบนเครื่องแมขาย การจัดการและกําหนดสิทธิผู ใช 

การจัดการเครื่องแมขาย การควบคุมระยะไกล การจัดการเว็บเซิรฟเวอร  ไฟลเซิรฟเวอร  ดีเอชซีพีเซิรฟเวอร 
โดเมนเนมเซิรฟเวอร พร็อกซีเซิรฟเวอร การติดตั้งและกําหนดการทํางานไฟรวอล เครื่องมือและโปรแกรม 
ในการจัดการเครื่องแมขาย 

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

 
เทคนิควิธีการรักษาความปลอดภัยทางดานเครือขาย ภัยคุกคาม รูปแบบและเทคนิคการบุกรุก การ

เขารหัสขอมูลและถอดรหัสขอมูล ระบบตรวจจับการบุกรุก เทคนิคการตรวจจับและการปองกันไวรัส หลักการ
ทํางานไฟรวอล การประเมินและการจัดการความเสี่ยง การกําหนดนโยบายดานความม่ันคง การกูคืนระบบ การ
ออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัย 

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

 
ฝกปฏิบัติดานคอมพิวเตอรธุรกิจในสถานประกอบการหรือหนวยงานท้ังภาครัฐหรือเอกชน การจัดทํา

แผนการฝกท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับวัตถุประสงค กระบวนการทํางาน การประเมินผลการทํางาน และ 
การปรับปรุงคุณภาพงานภายใตคําแนะนําชวยเหลือของผูมีประสบการณ 

 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 22 

 3.2 อาจารยผูสอน 
 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ประสบการณการสอน

และการทํางาน 

1 นางชนัญชิดา เพชรมณ ี บธ.ม. การบรหิารธุรกิจ 
ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 

- การฝกประสบการณ  งานดานพัสดุ(จดัซื้อ) 10 
ปและหัวหนาฝาย
บริหารบุคคล 3 ป 

2 น าย พิ พั ฒ น พ งษ  ห งษ
สัมฤทธ์ิ 

กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารทางการ
ศึกษา 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

- การออกแบบกราฟฟก 
- พาณิชยอิเลคทรอนิกส 
- กราฟฟกข้ันสูง 
- การออกแบบและพัฒนา
เวบ 
- โครงงานคอมพิวเตอรเพ่ือ
ธุรกิจ 

รายวิชาดานโปรแกรม
คอมพิวเตอร,การ
ออกแบบ 
สื่อสิ่งพิมพ 15 ป 

3 นายชด  นิตศิริ ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

- การประกอบคอมพิวเตอร 
และซอฟตแวร  

ผูจัดการฝายชาง บริษัท 
ATPEnterprise จํากัด 
และ 
สอนวิชาระบบ
คอมพิวเตอร,วิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
ธุรกิจ,วิชาเทคโนโลยี
มลัตมิีเดยี 8 ป 

  

 3.2.2 อาจารยประจํา 

ท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ประสบการณการสอน

และการทํางาน 

1 นางสาวลักษณา ชิณวงศ ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 2 
 

รายวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษา-
อนุปรญิญา 15 ป 

2 นางสุธีเทพ  สุริวงค ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา 
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 

- จังหวัดศึกษา  
 

สอนวิชาสงขลาศึกษา 
วิชาสังคมศาสตรกับการ
พัฒนา,การฝกงาน
,สัมมนาปกครองทองถ่ิน 

3 นางสาวพรเพ็ญ  ประกอบ
กิจ 

ศษ.ม.หลักสูตรและการนิเทศ 
ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

- ศิลปะและทักษะการใชชีวิต 
 

สอนในโรงเรยีนสังกัด 
สพฐ. 
18 ป และสอนรายวิชา
โครงการทางการศึกษา 
รายวิชาการฝกงานและ
รายวิชาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

4 นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

ศศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 

- การคิดสรางสรรคและการ
แกปญหา  

สอนประถม-
มัธยมศึกษา 15 ป ,วิชา
การศึกษาปฐมวัย,วิชา
สื่อการเรียนรูสําหรับเด็ก
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ท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ประสบการณการสอน

และการทํางาน 

ปฐมวัย 

5 นางสาวศุภมาส  อยูอริยะ ศ.ม.เศรษฐศาสตร 
ศ.บ.เศรษฐศาสตรการเงิน 

- หลักเศรษฐศาสตร 
- หลักการจัดการ 
- พาณิชยอิเลคทรอนิกส 

สอนหลักการจัดการ, 
หลักเศรษฐศาสตร,
องคการและการจัดการ 
18 ป 

6 นางสาวกฤษณวรรณ เสวี
พงศ 

กศ.ม.การวิจยัและการประเมิน 
ว.บ.อนามัยสิ่งแวดลอม 

- โครงงานคอมพิวเตอรเพ่ือ
ธุรกิจ  

การสอนรายวิชาการวิจัย
ทางสังคมศาสตรเบ้ืองตน,
วิจัยธุรกิจ 6 ป 

7 นางปาริชาต    ชูสุวรรณ กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา 

ค.บ.ภาษาอังกฤษ 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
1 
 

สอนภาษาอังกฤษ 5 ป 
สอนรายวิชาจิตวิทยา
สําหรับเด็กปฐมวัย และ
ร า ย วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
เบ้ืองตน 

 3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ประสบการณการ

สอนและการทํางาน 
1 นายวีระพจน กิมาคม วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

- การสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย 
- การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ  

สอนเทคโนโลย ี
อินเทอรเนต ,ระบบ
ฐานขอมูล, 
เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 

2 นางสาววิภาวี  สังขอน วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
กรมสรรพากรปตตานี 

3 นายโกศล  แสงแกว วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อส.บ.การไฟฟา 

- ระบบปฏิบัติการ
อินเตอรเนต  

สอนระบบเครือขาย
และฐานขอมลู,สอน
การประกอบ
คอมพิวเตอร,การ
เขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน 

4 นางสาวศลิษา บิลสัน ค.บ. คอมพิวเตอร - ระบบฐานขอมูล 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเรจ็รูป 
- การเขาใจดิจิตลั  

สอนCAI สื่อการเรียน
การสอนโดยโปรแกรม 
Autowareโครงสราง
ขอมูลและข้ันตอนวิธี  

5 นายสมพร  ขุมทอง กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา 
ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา 
 

- การออกแบบและสราง
ภาพเคลื่อนไหว  

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

6 นายพิชิต  เบญระเหม น.ม. นิติศาสตร 
น.บ. นิติศาสตร 

- กฎหมายธุรกิจ  นิติกร กรมสรรพากร 
ปตตานี 

7 นางสาววีระนุช สุขม ี วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร 

- การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเบ้ืองตน  

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร  
กปภ.เขต5  
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ท่ี ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา รายวิชา/สาขาวิชาท่ีสอน 
ประสบการณการ

สอนและการทํางาน 
8 นางสาวณัฐริกา อินทรส

ระ 
บธ.ม.การเงินและการธนาคาร 
บธ.บ.การบัญชี 
น.บ. นิติศาสตร 

- หลักการบัญชี ผูชวยผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน 
บริษัทฉลอง
อุตสาหกรรมนํ้ายาง
ขน 

9 นางสาวฟาธียาหเลรัก
มาน 

ศศ.ม. พัฒนามนุษยและสังคม 
บธ.บ. การจัดการ 

- พลเมืองกับความ
รับผิดชอบตอสังคม  

เจาหนาท่ีงานทะเบียน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 
สดนรายวิชาสังคมไทย 

10 นายมูฮมัหมดัยัมรี มะเซ็ง บธ.ม.บริหารธุรกิจ 
บช.บ.บัญชี 

- หลักการตลาด   
 

เจาหนาท่ีธุรกิจและ
การตลาด บริษัท CPF 

11 นางเพียงฤทัย แกวมีศร ี กศ.ม.การบริหารการศึกษา 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

- ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนา
ปญญา  

ครูสพฐ.สอนวิชา
ภาษาไทย รร.บานสุ
โสะ 15 ป 

12. นางยุวัลดา ชูรักษ ศศ.ม. การพัฒนามนุษยและสังคม 
บธ.บ. การจัดการ 

- การพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียน  

หัวหนางานสารบรรณ 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ 
อาจารยหัวหนา
สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม 

 
4.องคประกอบเกี่ยวกบัประสบการณภาคสนาม 

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจมีการฝกประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ผูเรียนได
ฝกปฏิบัติในหนวยงานองคกรท้ังภาครัฐ หรือเอกชน เก่ียวกับกระบวนการทํางาน การใชงานโปรแกรมจําเปนใน
หนวยงานตางๆ ภายใตคําแนะนําของผูมีประสบการณ 

4.1  มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม 
 ผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 4.1.1 มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม และรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย

จากสถานประกอบการในหนวยงานของภาครัฐ หรือเอกชน  
 4.1.2 มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาอยางตอเนื่อง และนํา

ระบบสารสนเทศไปประยุกตกับการดําเนินการทางธุรกิจ 
 4.1.3 สามารถระบุประเด็นปญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแกปญหาอยางมีคุณคาและ

สรางสรรค 
 4.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน 
4.2 ชวงเวลา 
 จํานวน 320 ชั่วโมง ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกบัการทําโครงงานหรืองานวจัิย 
      -ไมมี- 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 มีทักษะในการใชเทคโนโลยท่ีีทันสมัย - มอบหมายใหศึกษาคนควา จัดทํารายงานใน

เรื่องท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ 
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา - มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม นําเสนอ 

และรับฟงความคิดเห็นจากกลุมอ่ืนๆ 
1.3มีจิตบริการและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน - กิจกรรมการใหบริการดานคอมพิวเตอรแก

ชุมชน 
- สรางวัฒนธรรมองคกรภายในสาขาวิชา ใหมี
ความเอ้ือเฟอและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู 
  (1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม  
  (2) ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอ่ืน 
  (3) ขยันหม่ันเพียร อดทน  ใฝเรียนรู   
  (4) ประหยัด อดออม และเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา 
  กลยุทธการสอน 
  (1) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขากับรายวิชา 
  (2) การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ 
  (3) จัดทําโครงงานท่ีสะทอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธการวัดและประเมินผล 
   (1)ใชแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารยผูสอน กลุมเพ่ือนนักศึกษา  
   (2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา 
   (3) ผูเรียนประเมินตนเอง 
 2.1.2 ดานความรู 
 ผลการเรียนรู 
   (1) มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง 
   (2) มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา เขาใจความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
   (3) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผล
กระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
   (4) มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลย ี
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 กลยุทธการสอน 
  (1) กิจกรรมเนนผูเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําดวยตนเอง หรือการกระทําเปนกลุม 
  (2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาแสวงหาความรู สรุปองคความรูดวยตนเอง และ
นําเสนอความรูได 
  (3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณ 
  (4) ฝกทักษะตาง ๆ ท่ีเปนจุดเนนของแตละรายวิชา 
 กลยุทธการวัดและประเมินผล 
  (1) การกําหนดสัดสวนน้ําหนักการประเมิน ของแตละผลลัพธการเรียนรู 
  (2) การประเมินยอยเพ่ือปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม 
  (3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
  (4) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย   
 2.1.3 ทักษะทางปญญา 
 ผลการเรียนรู 
  (1) รูจักคิด วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา เชื่อมโยงความคิดอยางองครวม  
  (2) สามารถระบุประเด็นปญหา วางแผน เสนอแนะแนวทางการแกปญหาอยางมีคุณคาและ
สรางสรรค 
 กลยุทธการสอน 
  (1) การฝกทักษะยอย 
  (2) การจัดทําโครงการ หรือโครงงาน โดยการมอบหมายทํางานเปนกลุม 
  (3) การอภิปรายกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  (4) ฝกคิดดวยวิธีการตาง ๆ 
 กลยุทธการวัดและประเมินผล 
  (1) การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย 
   (2) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตาง ๆ 
   (3) ประเมินการทํางานรวมกัน 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ผลการเรียนรู 
  (1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน ทํางานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนําและผูตาม 
   (2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน 
   (3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพ่ึงตนเองได 
 กลยุทธการสอน 
  (1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ 
  (2) การฝกการทํางานเปนทีม 
  (3) ฝกบทบาทภาวะผูนํา และผูตาม 
 กลยุทธการวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการการทํางานเปนกลุม 
  (2) ประเมินผลงานของกลุม 
  (3) ประเมินภาวะผูนํา และผูตาม 
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 2.1.5ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู 

  (1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพ้ืนฐาน ในการศึกษาคนควาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม 
 (2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 (3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชวีิต 

  กลยุทธการสอน 
   (1) ฝกปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ 
   (2) ฝกการนําเสนอและการประเมินผลงานตาง ๆ 
   (3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน 
  กลยุทธการวัดและประเมินผล 
  (1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ 
  (2) ประเมินจากผลงานท่ีปฏิบัติ 
  (3) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตาง ๆ 
 

2.2หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
  ผลการเรียนรู 

(1)  ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม 

(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยง สามารถ
ตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีควรกระทํา 

กลยุทธการสอน 
(1) การรวมกันกําหนดกฎกติกาและขอบังคับในชั้นเรียนรวมกัน 
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงาม ดวยการชื่นชมนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมท่ีดี และ

ติดตาม ตกัเตือนนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 
(3) การมอบหมายหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม 
(4) ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา 

วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินจากการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบในชั้นเรียนอยางสมํ่าเสมอ และนําผล

ประเมินไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในงานของตนเองและ 

งานกลุม 
(3) ประเมินจากเหตุการณทุจริตในงานท่ีไดรับมอบหมายและการทดสอบ เชน การทุจริต

การสอบ การคัดลอกงานผูอ่ืน เปนตน 
 

 2.2.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรู 

 (1) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนื้อหารายวิชาท่ีศึกษา 
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 (2) สามารถประยุกตใชความรู และวิเคราะหปญหา แพแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ 

 (3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
กลยุทธการสอน 

(1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เชน การวิเคราะหกรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ เปนตน 

(2) จัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู เชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพท่ีเปนจริงในระหวางดําเนินการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนเชน 
ประเมินกระบวนการทํางาน ผลงาน และแบบฝกหัด เปนตน 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบยอยและการทดสอบปลายภาคการศึกษา 
 2.2.3 ทักษะทางปญญา 
  ผลการเรียนรู 

(1) สามารถคิดวิเคราะหประเด็นปญหาไดอยางเปนระบบและมีวิจารณญาณเพ่ือสามารถ
วางแผนการทํางานและแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี 

(2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะเพ่ือนําไปประยุกตกับการ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
  กลยุทธการสอน 

(1) กรณีศึกษาท่ีกระตุนใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชา เพ่ือการ
แกไขปญหา 

(2) การอภิปรายกลุม การระดมสมอง และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานการณตางๆ 
   วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลตามสภาพท่ีเปนจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การ
อภิปราย การระดมสมอง วิเคราะห สังเคราะห การบูรณาการความรูและทักษะ เปนตน 

(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ท่ีเนนใหนักศึกษาแกปญหา อธิบาย
แนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหา โดยการประยุกตความรูท่ีเรียนมา 

 

 2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ผลการเรียนรู 
(1) สามารถสื่อสารและประสานการทํางานกับกลุมคนท่ีหลากหลายท้ังภาษาไทยและ/หรือ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) มีความรับผิดชอบใน การกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
 

  กลยุทธการสอน 
มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม ท่ีตองประสานงานกับผู อ่ืน หรือคนควา 

หาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูท่ีมีประสบการณตลอดจนการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรับ
ฟงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนๆ ในชั้นเรียน 
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   วิธีการวัดและประเมินผล 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางานรวมกับเพ่ือนใน

ชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงาน ปญหา 

ท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน และการประสานงานท้ังภายในกลุมและกับบุคคลอ่ืน 
 

 2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลการเรียนรู 

(1) สามารถใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยตอการทํางานไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชขอมูลทางสถิติประยุกตตอปญหา 
ท่ีเก่ียวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอได
อยางเหมาะสม 
  กลยุทธการสอน 

(1) ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีเพ่ือการแกปญหาไดอยางเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ 

(2)  มอบหมายงานใหวิเคราะหขอมูลดานธุรกิจ และจัดใหอยูในรูปแบบสารสนเทศ  
ท่ีเหมาะสม 

(3) นำเสนอผลงานจากการคนควาขอมูลดวยการสื ่อสารในรูปแบบตางๆ และใช
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการนําเสนอ 
  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากการใชเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีหรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของมาพัฒนาธุรกิจท่ีทันสมัย 

(2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย สื่อสารถึงแนวความคิดการดําเนินธุรกิจ 
ขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชระบบการจัดการ และเทคโนโลยี  กรณี ศึกษาตางๆท่ี มีการนําเสนอใน 
ชั้นเรียน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น 
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3.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
กลุมวิชาภาษา                  
ภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาปญญา                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2                 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                 
การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 

                

ปญญาจากวรรณกรรม                 
ภาษาอังกฤษเพ่ือนันทนาการ                 
ภาษาประเทศเพ่ือนบาน                 
กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

                

จังหวัดศึกษา                 
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต                 
พลเมืองกับความรับผดิชอบตอสังคม                 
พลังของแผนดิน                  

กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

                

การเขาใจดิจิทัล                 
การคิดสรางสรรคและการแกปญญา                 
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รายวิชา 
1.ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพ่ือชีวิต                 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป                 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 

  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1.ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดานความรู 
3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร             

คธ 0402 หลักการจัดการ             

คธ 0403 หลักการตลาด             

คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ             

คธ 0405 หลักการบัญชี             

คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเทอรเน็ต             

คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟตแวร             

คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน             

คธ 0409 ระบบฐานขอมูล             

คธ 0410 การวิเคราะหและออกแบบระบบ             

คธ 0411 การสื่อสารขอมูลและระบบเครอืขาย             

คธ 0412 การออกแบบกราฟก             

คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ             

คธ 0414 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส             

คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอรเพ่ือธุรกิจ             

คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ             
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คธ 0417 การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML และ CSS             

คธ 0418 ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต             

คธ 0419 การออกแบบกราฟกข้ันสูง             

คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย             

คธ 0421 การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว             

คธ 0422 การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร             

คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย             

คธ 0424 ความม่ันคงดานเครือขาย             

คธ 0425 การฝกประสบการณ             
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หมวดที ่ 5 
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด) 

การวัดและการประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วาดวยเรื่องการจัด
การศึกษาต่ํากวาปริญญา พ.ศ. 2560 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
   2.1.1  แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา ประกอบดวย 

  (1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(2) กรรมการจากอาจารยประจํากลุมวิชา 

2.1.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา 
(1) กําหนดกระบวนการหรอืข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ 

รายวิชา 
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษาโดยกําหนด 

รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีตองดําเนินการของผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนรูท้ังรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ 

(3) กําหนดความรับผิดชอบและสิ่งท่ีอาจารยประจําวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบเพ่ือ
การเตรียมพรอมรับยการทวนสอบ ไดแก คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนสวนอ่ืน ๆ 
ท่ีกําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวชิา พรอมหลักฐานท่ีแสดงท่ีมาของคะแนนแตละสวน เชน 
กระดาษคําตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน  

(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
(5) จัดทํารายงานผลการสอบทวนประจําภาคการศึกษา 

2.1.3 กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับรายวิชา 
(1) กําหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  สุมรายวิชาใน

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี  
  (2) สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามท่ีกําหนดเกณฑการประเมินผลการ

เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาการใหคะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงาน 
จากการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรูดานตาง ๆ หรือแบบประเมินงานอ่ืน ๆ ท่ีมอบหมายของรายวิชา 

(3) ใชขอมูลท่ีเก่ียวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 ท่ีอาจารยประจําวิชาจัดทํา เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจําภาคการศึกษา 
ท่ีแสดงใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจดัการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร  ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรูท่ีกําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรอืหลักฐานท่ียืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด  
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร 
2.2.1 ใหแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูระดับหลักสูตร ประกอบดวย 

  (1) กรรมการจากสํานักวิชาการ 
  (2)  กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  (3)  ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ  

2.2.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร 
(1) กําหนดกระบวนการหรอืข้ันตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ 

หลักสูตร เพ่ือการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาท่ีมีผูสําเร็จการศึกษา 

โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีตองดําเนินการของผูท่ีเก่ียวของ 
(3) กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ท่ีตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเก่ียวของ

ทราบเพ่ือการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร   แหลงฝกปฏิบัติผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา 

(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
(5) จําทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษา  

2.2.3 กระบวนการหรือข้ันตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร 
(1) กําหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูลและผูใหขอมูล ท่ีสามารถนํามาใชวิเคราะห 

ผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูท่ีครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขาวิชา  เพ่ือประเมิน 
ความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน 

(2) พัฒนาเครื่องมือ ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตองใชดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลตามท่ีกําหนดไว 

(3) ใชขอมูลท่ีเก่ียวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเม่ือสิ้นสุด
ปการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ 

   (4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา ท่ีแสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจดัการเรียนรูของหลักสูตรเปนอยางไร ผูสําเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานท่ียืนยันวา
บรรลุตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้ 
 (1) เรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร 

 (2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
 (3) ใชเวลาการศึกษาไมกอน 5 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา 
 (4) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน 
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หมวดที ่ 6 
การพัฒนาอาจารย 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและแนะนําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนไดแกคูมือหลักสูตรคูมือนักศึกษากฎระเบียบขอบังคับและคูมือ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

1.2 สงเสริมใหอาจารยใหมเขารวมประชุมของทางวิทยาลัยชุมชนเพ่ือทราบถึงปรัชญาพันธกิจและ
วิสัยทัศนของการจัดการศึกษา 

1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแนวทางในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)  

1.4 จัดการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนและการประเมินผลรวมถึงการบูรณา
การเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนใหอาจารยเขาฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอนและการประเมินผลจากหนวยงานท้ังภายในและหนวยงานภายนอก 

2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือประยุกตใชความรูท่ีไดใหเกิดประโยชน
ตอการจัดการเรียนการสอน 

2.1.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) เพ่ือใหเกิด
การถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

2.2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม 
2.2.2 ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและหลักสูตร 
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม 
2.2.4 สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพัฒนาตนเองและเพ่ิมคุณวุฒิ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 37 

หมวดที ่ 7 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การกํากับมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้ 
 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือวางแผนกํากับและติดตามการดําเนินงานตางๆของ
หลักสูตร 
 1.2 สรางความตระหนักและความเขาใจใหแกบุคลากรโดยการจัดประชุมชี้ แจงในประเด็นสําคัญ 
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตลอดจนการประกันคุณภาพ 
 1.3 มีกระบวนการจัดทําหลักสูตรโดยดําเนินการจัดทําแผนการสอนและเกณฑการวัดและการประเมินผล 
  1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3กอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
  1.3.2 ประชุมวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมี
สวนรวมอยางนอยรอยละ80 
  1.3.3 จัดทํารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน30วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
  1.3.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน60วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษาแผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรยีนการสอน 
 1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา 
 1.6 มีการกํากับติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน และนําเอาขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกป
การศึกษา 
2.  บัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิต 
  หลักสูตรมุงพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานโดยการประเมินและทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในขณะท่ีนักศึกษากําลังศึกษาและประเมินผลการมีงานทําตลอดจน
ความพึงพอใจและความตองการของผูใชบัณฑิตมีการจัดการเพ่ือติดตามการประเมินผลและการทวนสอบเพ่ือการ
แกไขปรับปรุงเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคเปนไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย5ดานคือ1) คุณธรรมจริยธรรม2) ความรู3) ทักษะทางปญญา4) 
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีคุณลักษณะพิเศษตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยมีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานดังนี้ 

1. ติดตามสํารวจความตองการจําเปนของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 
3. จัดการประชุมโดยเชิญผูใชบัณฑิตเขามามีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร 
4. สรางความเชี่ยวชาญใหกับนักศึกษาดวยการลงมือทําดวยการเรียนรูจากการทํางาน (Work-based 

Learning)  
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5. จัดกิจกรรมเสริมใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนสังคมไทยและสังคมโลกติดตามสถานการณและ
วิกฤติทางดานเทคโนโลยีและดานธุรกิจ 

6. จัดกิจกรรมเสริมสรางการมีจิตสาธารณะโดยการบริการชุมชนดวยองคความรูใหกับชุมชน 
7. เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการทํางานแบบมีสวนรวมและการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรู 

3.  นักศึกษา 
อธิบายกระบวนการรับนักศึกษและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาการควบคุมการดูแลการให

คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการคงอยูการสําเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา มีดังนี้ 
3.1.1 ประชุมเตรียมความเจาหนาท่ีประจําศูนยการเรียนท้ัง 7 ศูนยการเรียน เพ่ือเตรียมความ

พรอมกอนประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม 
3.1.2 ประชาสัมพันธประกาศรับสมัครนักศึกษาผานสื่อตางๆ ไดแก เว็บไซตของวิทยาลัยชุมชน

สงขลา ไวนิล ใบปลิว และแนะแนวในสถานศึกษา เชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

3.1.3 ผูท่ีสนใจสามารถสมัครเรียนดวยตนเองท่ีวิทยาลัยชุมชนสงขลา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
โดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร ตามหลักเกณฑท่ีวิทยาลัยชุมชนสงขลากําหนด 

3.1.4 ประกาศรายชื่อผูสมัครท่ีผูผานเกณฑการท่ีกําหนด 
 3.2 กระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
  3.2.1 รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

3.2.2 นักศึกษาใหมลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที 1  
  3.2.3 เตรียมความพรอมกิจกรรมทางวิชาการ โดยนักศึกษาใหมเรียนปรับพ้ืนฐานในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 
4.  อาจารย 

อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารตั้งแตระบบการรับอาจารยใหมการคัดเลือกอาจารย 
คุณสมบัติความรูความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย 
 4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย มีดังนี้ 
  การรับและคัดเลือกอาจารยใหม  
  4.1.1 ประกาศรับสมัครอาจารยพิเศษ หลักสูตรระดับอนุปริญญา  ผานเว็บไชตของวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา 
  4.1.2 พิจาณาคุณสมบัติอาจารยพิเศษ ท้ังดานความรูและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และ
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกอาจารยพิเศษผานเว็บไซตของวิทยาลัยชุมชนสงขลา  
  4.1.3 ปฐมนิเทศอาจารยใหม กอนเปดภาคเรียน เพ่ือชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.  หลักสูตร 

การบริหารจัดการหลักสูตรใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่องการออกแบบหลักสูตรควบคุม
กํากับการจัดทํารายวิชาการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาการประเมิน
ผูเรียนการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริงมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผล
การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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5.1 การบริหารหลักสูตร มีดังนี้ 
 5.1.1 การสรางความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร  ดําเนินการโดยการประชุมสรางความเขาใจแกครู

และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
 5.1.2 การรับนักศึกษา จัดการชั้นเรียน วางแผนการเรียน จัดตารางสอน ดําเนินการโดย วาง

แผนการดําเนินงานการรับนักศึกษา จัดตารางสอนใหเหมาะสมแตละชั้นป 
 5.1.3 งานบริการเสริมวิชาการ ดําเนินการโดยการพัฒนาบุคลากรทางการสอน นิเทศ  

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 6.1 ระบบการดําเนินการของวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนรู มีดังนี้ 

 6.1.1 ดําเนินการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนของอาจารยผูสอนและนักศึกษา ทางดาน
อุปกรณโสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ เพ่ือใชในการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

 6.1.2 กําหนดแผนงบประมาณประจําป 2561เก่ียวกับครุภัณฑและการจัดหาวัสดุสําหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน ประจําป เชน การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยไดมีการตรวจสอบขอมูลครุภัณฑ 
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 

 6.1.3 บริหารจัดการการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมพรอมตอการเรียนการสอน และ
การบํารุงรักษากอนเปดภาคการศึกษา 

  
 7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตามประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปตามตัว
บ งชี้ ต ามกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ ระดั บ อุดม ศึกษาแห งช าติ ห รื อตั วบ งชี้ ท่ี ห ลั กสู ต ร พัฒ นา ข้ึน เอ ง 
โดยครอบคลุมหมวด1 – หมวด6 
 ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
 เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 40 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 

ปการศึกษา 
ป
ท่ี 
1 

ป
ท่ี 
2 

ป
ท่ี 
3 

ป
ท่ี 
4 

ป
ท่ี 
5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสตูร 

x x x   

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถามี) 

x x x   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x   

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

x x x   

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา x x x   
6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

(ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
x x x   

7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรยีนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

- x x   

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบัการปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําดานการจัดการเรยีนการสอน x x x   
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง x x x   
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม

นอยกวารอยละ 50 ตอป 
x x x   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑติใหม ท่ีมีตอคุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ท่ีมตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 - - - x x 
รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป      
ตัวบงช้ีบังคับ (ขอท่ี)      
ตัวบงช้ีตองผานรวม (ขอ)      

 
เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้   
         ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ท่ี 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ ท่ีมีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ และตัวบงชี้รวมในแต
ละป  
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หมวดที ่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีใชในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก โดยอาจารยผูสอนจะประเมินผูเรียนวามีความเขาใจหรือไมซ่ึงจะประเมินจาก
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายการตอบคําถามผลการปฏิบัติงานและการทดสอบยอยในทุกๆ หัวขอ
ทําใหอาจารยผูสอนสามารถประเมินเบื้องตนไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม อีกท้ังการทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียนก็สามารถวัดและประเมินผลไดวาผูเรียนมีความรูความเขาใจมากนอยเพียงใดหากพบวาผลการ
ประเมินมีปญหาอุปสรรคก็จะดําเนินการวิจัยการสอน เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธการสอนในโอกาสตอไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาผานระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนดาน
งานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ในทุกๆ ดาน ท้ังดานเทคนิคการสอน จรรยาบรรณวิชาชีพการตรงตอ
เวลา การชี้แจงเปาหมายและวัตถุประสงครายวิชา เกณฑการประเมินผลรายวิชา การใชสื่อและเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมกับการสอน และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยมี
คณะกรรมการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา 
ดํ าเนิ นการประเมินจากนั กศึ กษาโดยติดตามจากการปฏิ บั ติ งานในรายวิชาฝ กประสบการณ 

คอมพิวเตอรธุรกิจ ซ่ึงอาจารยนิเทศสามารถประเมินโดยสัมภาษณจากนักศึกษาเปนรายบุคคลได สําหรับศิษยเกานั้นจะ
ประเมินโดยใชแบบสอบถามการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หรืออาจสัมภาษณตัวแทนศิษยเกาตาม
โอกาสท่ีเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 ประเมินจากหนวยงานหรือองคกรชุมชน 
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานหรือชุมชนทองถ่ินท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือชุมชนทองถ่ิน 
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีคุณวุฒิสัมพันธกับสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมาใหความเห็นเชิงการ

พัฒนาคุณภาพจากขอมูลรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรหรือจากรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือการรับ
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน     
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา ผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูล
รายงานผลการประเมินการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม เพ่ือนําผลมาประชุมรวมกับอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ 
วางแผนปรับปรุงกลยุทธการสอนในปการศึกษาตอไป 
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 4.2 เม่ือครบรอบหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมวาผูสําเร็จการศึกษาบรรลุผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวังไวหรือไม และนําผลการ
วิเคราะหมาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรตอไป 

 4.3 สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ท้ังนี้
เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือชุมชนทองถ่ิน 
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