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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ฉบับปรับปรุง 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
คอมพิวเตอรธุรกิจ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย:
ชื่อภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
Associate Program in Business Computer

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

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

3. จํานวนหนวยกิตที่เรียน
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ระดับที่ 1 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
4.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
4.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟง พูด อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยไดเปน
อยางดี
4.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่นหรือหนวยงานอื่น
- ไมมี4.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ พ.ศ. 2554
เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561
5.2 ผานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
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5.3 สภาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนอนุ มั ติ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2561 เมื่ อ
วันที่ 12 กันยายน 2561
5.4 สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนใหความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่............./.............เมื่อวันที่
........../......../.........
6. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปพ.ศ.
2563
7. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญา สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ สามารถประกอบอาชี พ เป น
ผูปฏิบัติงานไดในหนวยงานของรัฐบาล และหนวยงานเอกชน ในตําแหนงงาน เจาหนาที่คอมพิวเตอร เจาหนาที่
บันทึกขอมูล เจาหนาที่ดูแลเว็บไซต เจาหนาที่ธุรการพนักงานทั่วไป เปนตน รวมทั้งเปนผูประกอบการเกี่ยวกับ
ธุรกิจคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต
8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
นางชนัญชิดา เพชรมณี

เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน
3919900057XXX

นายพิพัฒนพงษ
หงษสัมฤทธิ์

36699001497XXX

นายชด นิตศิริ

3901200004XXX

ตําแหน
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
งทาง
การศึกษา
วิชาการ
บธ.ม. การบริหารธุรกิจ
-

ศศ.บ.
กศ.ม.
วท.บ.

-

ค.ม.
วท.บ.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา
การจัดการทั่วไป
สถาบันราชภัฏสงขลา
เท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ มหาวิทยาลัย
สื่ อ ส า ร ท า ง ก า ร นเรศวร
ศึกษา
มหาวิทยาลัย
วิ ท ย า ก า ร นเรศวร
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตสาหกรรม
พระนคร
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตสาหกรรม
พระนคร
(เทคโนโลยี
อิเลคทรอนิกส)

ป
2559
2542
2549
2546
2549
2540

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา และหนวยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จํานวน 6
ศูนยการเรียน
10. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
10.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มุงพัฒ นาประเทศสูความมั่นคง มั่ งคั่ง และยั่งยืน ประกอบกับ ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อิ น เทอรเน็ ตส งผลกระทบด า นเศรษฐกิ จ ของการดําเนิ น ชีวิต การบริห ารประเทศจึ งใหค วามสําคัญ กับ การ
ขั บ เคลื่ อ นระบบเศรษฐกิ จ ด ว ยนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เรี ย กว า นโยบาย "ไทยแลนด 4.0"
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มีจุดมุ งหมายให ป ระเทศมี ความสามารถในการแข งขันระดับ โลก และรับ มือกับ การเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนากําลังคนใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งจําเปน สอด
รับกับความตองการของตลาดแรงงานที่ตองการบุคลากรที่มีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมถึงสามารถประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใชงานในดานตางๆ ขององคกรไดเปนอยางดี
10.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ มุ งพั ฒ นา
ศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โดย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะวัยรุนตองมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม ขณะที่ความกาวหนาในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมเฉกเชนเดียวกับระบบเศรษฐกิจ ผูคนในสังคมมีวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป การดําเนินชีวิตประจําวันไดรับอิทธิพลจากความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยเขามามีสวนรวมในการดําเนินชีวิตประจําวันจนอาจกลาวไดวาเปนสิ่งจําเปนในชีวิตไปแลว สงผลให
เกิดความสะดวกแกผูคนที่อยูหางไกลสามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว สามารถคนหาขอมูล
และเขาถึงแหลงความรูเพื่อพัฒนาตนเองและสงเสริมการเรียนรูไดตลอดชีวิต เพื่อเสริมสรางประโยชนใหกับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
11. ผลกระทบจาก ขอ 10.1 และ 10.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบสถานการณ ดานสั งคม วัฒ นธรรม และระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ สงผลให
หลั กสูต รอนุป ริญ ญา คอมพิ วเตอรธุรกิจ ตองดําเนิ น การปรับ ปรุงหลักสูตรเพื่ อให เปน ไปความต องการของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนตอบสนองการพัฒนาศักยภาพบุคคลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบยุทธศาสตรช าติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใตบ ริบ ทของ
วิทยาลัยชุมชนที่มุงพัฒนาคนในชุมชนใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู ทักษะทางปญญา ความสามารถดาน
สื่อสารและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต ที่มุงเนนใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชงานได
จริงในชีวิต ประจํ าวัน และการพั ฒ นางานของตนเองให มีศักยภาพ กาวทั น และปรั บ ตัวต อสถานการณ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
11.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
จากผลกระทบสถานการณ ภ ายนอกมี ความเกี่ย วของกับ พั น ธกิจของสถาบั น วิทยาลัย ชุมชนที่
จะตองมุงสูความเปนเลิศทางดานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญา เพื่อเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาสําหรับการศึกษาตอปริญญา และการประกอบอาชีพที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและชุมชน
เพื่อสรางความเขมแข็งและยั่งยืน กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม และระบบเศรษฐกิจ
มุงเนนการประยุกตใชศาสตรทางดานคอมพิวเตอรและบริหารธุรกิจ สนับสนุนการใชทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมั ย ใหม ให แก ชุ มชนท องถิ่ น ไดอยางมีป ระสิท ธิภ าพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒ นาและสรางความ
เจริญกาวหนาใหแกชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไปในอนาคต ดวยเหตุนี้ทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาจึง
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเปดหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ เนื่องจากเปนสาขาที่สามารถเตรียมความพรอม
นักศึกษาในการประกอบอาชีพ นําความรูจากสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจไปประยุกตใชกับการทํางานหรือการทํา
ธุรกิจในอนาคตได
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12. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
การจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป โดยใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
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หมวดที่ 2
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สรางสรรคเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เปนหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนาธุรกิจของชุมชน
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถและคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชีพ
คอมพิวเตอร
(2) มีความรู ความเขาใจทางคอมพิวเตอรเพื่อใชในทางธุรกิจ
(3) มีทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในธุรกิจ
(4) สามารถสื่อสารและสรางเครือขายเพื่อดําเนินงานทางธุรกิจ
(5) สามารถคิดวิเคราะหและนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2. แผนการพัฒนา/ปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ปรั บ ป รุ ง หลั ก สู ต รอนุ ป ริ ญ ญ า สาขาวิ ช า - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก มคอ.1
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
คอมพิ ว เตอรธุ ร กิ จ ให มี ม าตรฐานไม ต่ํ า กว า ที่ - ปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ป
- ร า ย งา น ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
สกอ. กําหนด
- นําผลที่ไดจาก มคอ. 7 มาดําเนินการ
หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงตามความตองการ - รายงานผลการประเมิน ความ
ของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ของผูประกอบการดานคอมพิวเตอรธุรกิจ พึ ง พอใจในการใช ผู สํ า เร็ จ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาของผูประกอบการ
- ผู ป ระกอบการมี ค วามพึ ง
พอใจในด า นความรู ทั ก ษะ
ความสามารถในการทํ างาน
ของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา โดย
เฉลี่ยในระดับดี
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
- ไมมี 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี –
2. การดําเนินการของหลักสูตร
2.1 ระยะเวลาของการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนมกราคม
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ – เดือนกรกฎาคม
2.1.3 ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา และสําเร็จการศึกษา
ไดไมกอน 5 ภาคการศึกษาปกติ
2.2คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับชวงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
เทียบเทา และคุณสมบัติอื่นๆใหเปนไปตามขอบังคับวิทยาลัยชุมชน
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
- นักศึกษาแรกเขามีพื้นฐานความรูดานคณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรมีความ
แตกตางกันมาก
- นักศึกษาจํานวนหนึ่งออกจากระบบการศึกษาเปนระยะเวลานาน จึงมีปญหาดานการปรับตัว เมื่อเขาสู
ระบบการศึกษาใหม
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา ขอ 2.3
2.4.1 จัดใหมีการทดสอบเพื่อประเมินพื้นฐานความรูใน 4 รายวิชา คือ รายวิชาวิทยาศาสตร รายวิชา
คณิตศาสตรรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาภาษาไทย
2.4.2 หากมีผลการประเมินไมผานเกณฑตามที่วิทยาลัยกําหนด จะตองเขาเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะ
รายวิชาที่ไมผาน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2561
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2562
2563
2564
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
90
30
30

2565
30
30
30
90
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ
คาตอบแทนผูสอน
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาบํารุงสถานที่และอุปกรณ
คาตอบแทนผูประสานงานและนักการดูแลสถานที่
รวม
คาใชจายรายหัวนักศึกษา

1/2561
162,000
6,000
3,000
6,000
19,800
203,360
6,560

2/2561
162,000
6,000
3,000
6,000
19,800
203,360
6,560

ภาคการศึกษา

1/2562
162,000
6,000
3,000
6,000
19,800
200,080
3,280

2/2562
162,000
6,000
3,000
6,000
19,800
200,080
3,280

1/2563
162,000
6,000
3,000
6,000
19,800
198,987
2,187

2/2563
162,000
6,000
3,000
6,000
19,800
198,987
2,187

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 แบงเป นหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
57
หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน
21
หนวยกิต
2.2 วิชาชีพ
จํานวน
36
หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
24
หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
จํานวน
9 หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน
จํานวน
3 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 การกําหนดรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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กําหนด ดังนี้

การกําหนดรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเปนไปตามหลักเกณฑที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ศท XX XX

ลําดับที่ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสกลุมวิชา
01 กลุมวิชาภาษา
02 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
03 กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
อักษรยอหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีหลักเกณฑกําหนดรหัสวิชา ดังนี้
คธ XX XX
ลําดับที่ของรายวิชาในสาขาวิชา
ลําดับที่ของสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
3.1.3.2 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา 9หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ศท 0104
การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
3 (2-2-5)
GE 0104
Development of Speaking and Writing Skills
ศท 0105
ปญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ศท 0107
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
3 (2-2-5)
GE 0107
Neighboring Countries Language
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(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
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
ชื่อรายวิชา
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
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับ
จํานวน24 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
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 ชื่อรายวิชา
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 เ ลื อ กเรี ย นรายวิ ช าจากกลุ ม วิ ช าภาษา มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร วิ ท ยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา57หนวยกิต
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน21หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
คธ 0401
หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
BC 0401
Principles of Economics
คธ 0402
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
BC 0402
Principles of Management
คธ 0403
หลักการตลาด
3(3-0-6)
BC 0403
Principles of Marketing
คธ 0404
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
BC 0404
Business Laws
คธ 0405
หลักการบัญชี
3(2-2-5)
BC 0405
Principles of Accounting
คธ 0406
ระบบปฏิบัตกิ ารและอินเทอรเน็ต 3(2-2-5)
BC 0406
Operating System and Internet
คธ 0407
การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟตแวร 3(2-2-5)
BC 0407
Computer Assembling and Software Installation
(2) วิชาชีพ
จํานวน
36 หนวยกิต
(2.1) วิชาบังคับ
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
คธ 0408
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5)
BC 0408
Introduction to Computer Programming
คธ 0409
ระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
BC 0409
Database Systems
คธ 0410
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
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BC 0410
คธ 0411
BC 0411
คธ 0412
BC 0412
คธ 0413
BC 0413
คธ 0414
BC 0414
คธ 0415
BC 0415

เลือกขามกลุมได

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

(2.2) วิชาเลือก
จํานวน
9 หนวยกิต
จั ด ให เ ลื อ กเป น กลุ ม วิ ช าต อ ไปนี้ เพื่ อ ส ง เสริ ม ทั ก ษะเฉพาะทาง หรื อ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
กลุม 1 การพัฒนาเว็บไซต
คธ 0416
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
BC 0416
Web Programming
คธ 0417
การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML
3(2-2-5)
และ CSS
BC 0417
Hypertext Markup Language
and Cascading Style Sheet
คธ 0418
ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต
3(2-2-5)
BC 0418
Website Content Management System
กลุม 2 คอมพิวเตอรกราฟก
คธ 0419
การออกแบบกราฟกขั้นสูง
3(2-2-5)
BC 0419
Advance Graphic Design
คธ 0420
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
BC 0420
Multimedia Technology
คธ 0421
การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
BC 0421
Animation Design
กลุม 3 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คธ 0422
การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
BC 0422
Computer Network Management
คธ 0423
ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย
3(2-2-5)
BC 0423
Network Operating Systems for Server
คธ 0424
ความมั่นคงดานเครือขาย
3(2-2-5)
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BC 0424
Network Security
(2.3) วิชาการฝกงาน จํานวน
3 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(ชั่วโมง)
คธ 0425
การฝกประสบการณ
3(320)
BC 0425
Field Experience in Business Computer
ค.หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 หนวยกิต
เลื อกเรีย นรายวิช าตางๆ ในสาขาวิช าเดี ย วกัน หรือตางสาขาวิช าก็ได หรือเลือกจาก
หลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เรียนมาแลว สวนรายวิชาที่
หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตในการขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได โดยมีจํานวนหนวยกิต
ไมนอยกวา 3หนวยกิต
3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
ปที่ 1

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 หนวยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ21 หนวยกิต
2) วิชาชีพ 36 หนวยกิต
- วิชาชีพบังคับ 24 หนวยกิต
- วิชาเลือก 9 หนวยกิต
-วิชาฝกงาน 3 หนวยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต
รวม
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
เฉพาะ
เฉพาะ

กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
เฉพาะ
ชีพ
ชีพ

กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ
บังคับ
บังคับ

ภาค
การศึกษาที่
1
6
9

ภาค
การศึกษาที่
2
3
6

15

6
15

จํานวนหนวยกิต
ปที่ 2
ภาค
ภาค
การศึกษาที่ การศึกษาที่
1
2
3
6
3
6
3
15

6
3
15

ปที่1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
คธ 0402 หลักการจัดการ
คธ 0403 หลักการตลาด
คธ0406 ระบบปฏิบตั ิการอินเตอรเนต
รวม
ปที่1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
คธ0405 หลักการบัญชี
คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟแวร
คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบือ้ งตน
คธ 0412 การออกแบบกราฟก
รวม

ปที่ 3

ภาค
ภาค
การศึกษาที่ การศึกษาที่
1
2
6
6
3
3
3
3
15

6
15

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
15(12-6-27)
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15(10-10-25)
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
ชีพ
ชีพ
เลือก

กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
บังคับ
บังคับ
-

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ชีพ
ชีพ
เลือก

กลุมวิชา
บังคับ
บังคับ
-

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เลือก
การฝกงาน
เลือกเสรี

กลุมวิชา
-

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะ
ชีพ
ชีพ

กลุมวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
บังคับ
บังคับ

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร
คธ 0409 ระบบฐานขอมูล
คธ 0411 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
คธ XXXX XXXXXXX
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0203 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
ศท 0104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
คธ 0410 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
คธ XXXX XXXXXXX
รวม
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0301 การเขาใจดิจิทลั
ศท0302 การคิดสรางสรรคและการแกปญหา
คธ XXXX XXXXXXX
คธ 0425 การฝกประสบการณ
คธ0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
รวม
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0201 จังหวัดศึกษา
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ
คธ 0414 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
คธ 0416 โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
รวม

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15(x-x-x)
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
15(x-x-x)
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(320)
3(2-2-5)
15(x-x-x)

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
15(9-12-24)
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3.1.6คําอธิบายรายวิชา

หมวดศึกษาทั่วไป

กลุมวิชาภาษา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
3 (2-2-5)
GE 0101
Thai for Intellectual Development
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะ
การสื่อสาร การจับใจความสําคัญในการอานและการฟง การมีวิจารณญาน วิเคราะห ตีความและประเมินคา การ
ฟงเชิงลึก สุนทรียสนทนา ความมีสนุ ทรียภาพทางภาษา การใชภาษาไทยในการแสวงหาความรู และสรางสรรค
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
GE 0102
English for Communication 1
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางพื้นฐาน และวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (2-2-5)
GE 0103
English for Communication 2
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนคําศัพท สํานวน โครงสรางระดับกลาง และ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา เพื่อติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทํางาน
หมายเหตุ : ตองผานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 มากอน
ศท 0104
GE 0104

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

ความสําคัญของทักษะการสื่อสาร การพูดอยางเปนทางการ การเลาเรื่องเพื่อสรางแรงบันดาลใจ การ
นําเสนอความคิดเห็นอยางเปนระบบ การนําเสนอผลงาน การเขียนความเรียง การเขียนรายงานการศึกษาคนควา
และการทํางาน และการเขียนสรุปความ ฝกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
ศท 0105
ปญญาจากวรรณกรรม
3 (2-2-5)
GE 0105
Wisdom through Literature
วรรณกรรม คุณคา และสุนทรียภาพจากวรรณกรรม การอาน การคิดวิเคราะห ประเมินคา
ทัศน คานิยม ความเชื่อ เพื่อเชื่อมโยงมนุษยกับผลงานสรางสรรคดานวรรณกรรม จากวรรณกรรมคัดสรร

โลก

ศท 0106
ภาษาอังกฤษจากนันทนาการ
3 (2-2-5)
GE 0106
English through Recreation
ฝกทักษะการฟงและการพูด โดยใชกิจกรรรมนันทนาการเปนสื่อชวยในการถายทอดความหมาย การ
นําคําศัพท สํานวน ประโยค และการออกเสียง สามารถสื่อความคิดและความหมายไดถูกตอง
ศท 0107

ภาษาประเทศเพื่อนบาน

3 (2-2-5)
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GE 0107
Neighboring Countries Languages
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน คําศัพทและสํานวนที่ใชสื่อสารในชีวิตประจําวัน ความเขาใจ ใน
วัฒนธรรมของเจาของภาษา (เลือกภาษาประเทศเพื่อนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน
ภาษาเขมร (Khmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
หรือภาษาพมา (Burmese))
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ศท 0201
จังหวัดศึกษา
3 (2-2-5)
GE 0201
Province Studies
บริบทชุมชนและจังหวัดของตนเอง ความเปนชุมชนและความเขมแข็งของชุมชน การศึกษาชุมชน
เครื่องมือสําหรับปฏิบัติการเรียนรูชุมชนในภาคสนาม ปญหาและแนวทางการพัฒนาชุมชน และการมีสวนรวม ใน
การพัฒนาชุมชน
ศท 0202
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0202
Arts and Skills for Self Development
การวางจุดมุงหมายและการจัดการชีวิต ปญญาทางอารมณ หลักธรรมที่ใชในการดําเนินชีวิต ภาวะ
ผูนํา การรูจักใชเงิน การพัฒนาตนและการเห็นคุณคาแหงตน สุนทรียภาพของชีวิต การเรียนรูบุคคล ในชุมชน
ที่เปนแบบอยางการดําเนินชีวิต และดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ศท 0203
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
3 (2-2-5)
GE 0203
Civics and Social Responsibility
ความเป น พลเมือง สิท ธิ เสรีภ าพ ความยุติธรรม หนาที่ความรับ ผิ ดชอบต อตนเองและสั งคม
คุณคาและเอกลักษณที่ดีงามอยางไทย การมีจิตอาสา และสํานึกสาธารณะ การมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย
วิเคราะหปญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
การจัดทําโครงการในบทบาทหนาที่ของพลเมือง
ศท 0204
พลังของแผนดิน
3 (2-2-5)
GE 0204
Vitality of the Land
ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหรือการจัดทําโครงงาน
กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี บังคับ ๖ หนวยกิต
ศท 0301
การเขาใจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GE 0301
Digital Literacy
ความเข าใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทําธุรกรรมออนไลน สังคม
ออนไลน การเรี ย นรู แ ละการสื บ ค น จากสื่ อ ดิ จิ ทั ล การวิ เคราะห แ ละรู เท า ทั น สื่ อ นํ าเสนอในรู ป แบบดิ จิ ทั ล
ผลกระทบ ความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการใชสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
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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
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
3 (2-2-5)
GE 0303
Science and Environment for Life
กระบวนการคิดและการแกปญหาทางวิทยาศาสตร มนุษยและสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากปญหา
สิ่งแวดลอม วิกฤตพลังงาน ภาวะโลกรอน และสารมลพิษในสิ่งแวดลอม การอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ศท 0304
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
3 (2-2-5)
GE 0304
Computer Program
โปรแกรมสํ าเร็จ รูป ในการทํ างาน การใช งานและบํารุงรั กษาคอมพิวเตอร ฝกโปรแกรมประมวล
ผลคํา ตารางคํานวณ และการนําเสนองาน ในการพิมพและจัดทํารูปแบบเอกสาร การแสดงผลดวยกราฟ การ
จัดการฐานขอมูลเบื้องตน การสรางการนําเสนองาน การทํามัลติมีเดีย
ศท 0305
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (2-2-5)
GE 0305
Mathematics in Daily Life
วิธีคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร การใหเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การวัดในมาตราวัดตางๆ การหาพื้นที่
ผิวและปริมาตร อัตราสวนและรอยละ การคํานวณภาษี กําไร คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และสวนลด ขั้นตอนในการ
สํารวจขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน และ
การตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน
หมวดวิชาเฉพาะ
คธ
BC 0401

0401หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics

3(3-0-6)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน และความยืดหยุน ตลาดในระบบเศรษฐกิจ
การผลิ ต ต น ทุ น การผลิ ต รายรั บ จากการผลิ ต การกํ า หน ดราคาและผลผลิ ต รายได ป ระชาชาติ
การออม การบริโภค การเงินการธนาคาร การลงทุน การคาระหวางประเทศ เงินเฟอ เงินฝด วัฏจักรเศรษฐกิจการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได ปญหาทางเศรษฐกิจ
คธ 0402
BC 0402

หลักการจัดการ
Principles of Management

3(3-0-6)

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ เทคนิคการจัดการ การวางแผนการจัด
องคการ การบริหารงานบุคคล การควบคุม การติดตามและประเมินผล การใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อการจัดการ
การประยุกตหลักการจัดการในงานอาชีพ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ
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คธ 0403
BC 0403

หลักการตลาด
Principles of Marketing

3(3-0-6)

หลักการ แนวคิด บทบาท พัฒนาการ ความสําคัญของการตลาด กิจกรรมและหนาที่ตางๆ ทางการตลาด
ลักษณะของตลาด พฤติกรรมของผูบริโภค กลยุทธการตลาด สวนประสมทางการตลาด การประยุกตใชเทคโนโลยี
สมัยใหมสําหรับการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
คธ 0404
BC 0404

กฎหมายธุรกิจ
Business Laws

3(3-0-6)

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

ระบบปฏิบัติการและอินเทอรเน็ต
Operating System and Internet

3(2-2-5)

ความหมาย องคประกอบ ประเภทของคอมพิวเตอรและระบบปฏิ บัติการ การใชงานระบบปฏิ บัติการบน
คอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณพกพา การจัดการแฟมขอมูล การดูแลและบํารุงรักษาระบบ การใชเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคนขอมูล จดหมายอิเล็กทรอนิกส พื้นฐานและการประยุกตใชการประมวลผลแบบคลาวด
(Cloud Computing) สื่อสังคมออนไลน จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชงานอินเทอรเน็ต
คธ 0407
BC 0407

การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟตแวร
Computer Assembling and Software Installation

3(2-2-5)

หลักการทํางานของอุปกรณตางๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร การเลือกใชอุปกรณคอมพิวเตอรตามลักษณะการ
ใชงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร การจัดการไบออส (BIOS) การติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุม
อุปกรณ และโปรแกรมประยุกต การปรับแตงระบบปฏิบัติการ และการแกไขปญหา
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คธ 0408
BC 0408

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
Introduction to Computer Programming

3(2-2-5)

ความหมาย ประเภท ของภาษาคอมพิ ว เตอร โปรแกรมแปลภาษาคอมพิ ว เตอร การเลื อ กใช
ภาษาคอมพิ วเตอร การแก ไขป ญ หาคอมพิ วเตอร ทักษะการวิเคราะหปญ หา การเขียนผังงาน และการเขีย น
ซูโดโคต การใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ประเภทขอมูล ตัวแปร คาคงที่ นิพจนและตัวดําเนินการ คําสั่งในการ
ควบคุ ม การรั บ และแสดงผลข อ มู ล การควบคุ ม ทิ ศ ทางการทํ างาน อาร เรย โปรแกรมย อ ย และการจั ด การ
แฟมขอมูล
คธ 0409
BC 0409

ระบบฐานขอมูล
Database Systems

3(2-2-5)

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

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design

3(2-2-5)

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

การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
Data Communication and Network System

3(2-2-5)

หลักการ องคประกอบ รูปแบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร สือ่ กลางและอุปกรณสําหรับ
การสื่ อ สาร ป ระเภ ท ของเครื อ ข า ย รู ป แบ บ การเชื่ อ มต อ ของเครื อ ข า ย ส ถาป ตยกรรมเครื อ ข า ย
การควบคุมและกําหนดเสนทางสงขอมูล และการประยุกตใชเครือขายเบื้องตนในงานธุรกิจ
คธ 0412
BC 0412

การออกแบบกราฟก
Graphic Design

3(2-2-5)

ทฤษฎี ก ารออกแบบกราฟ ก องค ป ระกอบศิ ล ป การถ า ยภาพ การวาดภาพ หลั ก การออกแบบที่ ดี
คุณสมบัติดานตางๆ ของภาพกราฟก ชนิดของขอมูลภาพกราฟก รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟก การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการสรางสรรคและเผยแพรผลงาน
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คธ 0413
BC 0413

การออกแบบและพัฒนาเว็บ
Web Design and Development

3(2-2-5)

ความหมาย ความสําคัญ หลักการออกแบบและสรางเว็บไซต องค ประกอบของเว็บไซต ประเภทของ
โปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต และการสรางเว็บไซตเพื่อประยุกตใชงานดานตางๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน
การพัฒนาเว็บไซต และการอัพโหลดเว็บเพจบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อการเผยแพร
คธ 0414
BC 0414

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce

3(2-2-5)

หลักการ แนวคิด และประเภทระบบการคาอิเล็กทรอนิกส การจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม ระบบการ
รั บ -จ า ยเงิ น บนอิ น เทอร เ น็ ต ระบบความปลอดภั ย การพั ฒ นาเว็ บ ไซต แ ละการจั ด การร า นค า ออนไลน
การจดโดเมนเนม ระบบการจัดสงสินคา การขนสงสินคา ชองทางการสื่อสารสมัยใหม การตลาดอิเล็กทรอนิกส
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
คธ0415
BC 0415

โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
Project in Business Computer

3(0-6-3)

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

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming

3(2-2-5)

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

การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML และ CSS
Hypertext Markup Language and Cascading Style Sheet

3(2-2-5)
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หลักการ ทฤษฎีมาตรฐานภาษา HTML และ CSS รูปแบบคําสั่งภาษา HTML และ CSS การสรางเว็บเพจ
ดวยภาษา HTML และ CSS และเทคนิคการประยุกตใชภาษา HTML และ CSS ในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
การพัฒนาเว็บไซต
คธ 0418
BC 0418

ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต
Website Content Management System

3(2-2-5)

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

การออกแบบกราฟกขั้นสูง
Advance Graphic Design

3(2-2-5)

การใช โปรแกรมสํ าเร็ จรู ป ด านการวาดภาพ การใชเครื่องมือ และเทคนิคตางๆ สําหรับ การออกแบบ
กราฟกขั้น สู งสํ าหรับ งานธุรกิ จ หลักการออกแบบและการสรางสรรค ผลงานในรูปแบบอิ น โฟกราฟก และการ
เผยแพรผลงาน
คธ 0420
BC 0420

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology

3(2-2-5)

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

การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว
Animation Design

3(2-2-5)

หลั กการ แนวคิ ด ทฤษฎี การสรางภาพเคลื่ อนไหว การออกแบบภาพรางเรื่องราวตามลํ าดั บ ขั้ น ตอน
(Story Board) การใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป และเทคนิ ค การใช เ ครื่ อ งมื อ ต า งๆ ของโปรแกรมสํ า หรั บ สร า ง
ภาพเคลื่ อ นไหว (Animation) ประเภทต า งๆ การใส เสี ย งประกอบภาพเคลื่ อ นไหว และการสร า งชิ้ น งาน
ภาพเคลื่อนไหวตามการออกแบบภาพรางเรื่องราวที่กําหนดไว
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กลุม 3 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คธ 0422
BC 0422

การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
Computer Network Management

3(2-2-5)

หลักการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร การจัดการทรัพยากรเครือขายที่เชื่อมตอทั้งที่อยูใกลและไกล การ
จัดการบัญชีผูใชของเครือขาย การจัดการปริมาณการใชงานและการควบคุมการเขาถึงเครือขาย การจัดการระบบ
ความผิดพลาดของเครือขาย การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือขาย และการประยุกตใชเครื่องมือตางๆ
สําหรับการจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
คธ 0423
BC 0423

ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย
Network Operating Systems for Server

3(2-2-5)

ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ ก ารบนเครื่ อ งแม ข า ย การจั ด การและกํ า หนดสิ ท ธิ ผู ใ ช
การจัดการเครื่องแมขาย การควบคุมระยะไกล การจัดการเว็บเซิรฟเวอร ไฟลเซิรฟเวอร ดีเอชซีพีเซิรฟเวอร
โดเมนเนมเซิ ร ฟ เวอร พร็ อ กซี เซิ ร ฟ เวอร การติ ด ตั้ งและกํ าหนดการทํ างานไฟร ว อล เครื่ องมื อและโปรแกรม
ในการจัดการเครื่องแมขาย
คธ 0424
BC 0424

ความมั่นคงทางดานเครือขาย
Network Security

3(2-2-5)

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

การฝกประสบการณ
Field Experience in Business Computer

3(320)

ฝกปฏิ บัติดานคอมพิวเตอรธุรกิจในสถานประกอบการหรือหนวยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน การจัดทํา
แผนการฝ ก ที่ มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค กระบวนการทํ า งาน การประเมิ น ผลการทํ า งาน และ
การปรับปรุงคุณภาพงานภายใตคําแนะนําชวยเหลือของผูมีประสบการณ
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3.2 อาจารยผูสอน
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ประสบการณการสอน
และการทํางาน
1 นางชนัญชิดา เพชรมณี
บธ.ม. การบริหารธุรกิจ
- การฝกประสบการณ
งานดานพัสดุ(จัดซื้อ) 10
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ปและหัวหนาฝาย
บริหารบุคคล 3 ป
2 น ายพิ พั ฒ น พ งษ ห งษ กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารทางการ - การออกแบบกราฟฟก
รายวิชาดานโปรแกรม
สัมฤทธิ์
ศึกษา
- พาณิชยอิเลคทรอนิกส
คอมพิวเตอร,การ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร
- กราฟฟกขั้นสูง
ออกแบบ
- การออกแบบและพั ฒ นา สื่อสิ่งพิมพ 15 ป
เวบ
- โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อ
ธุรกิจ
3 นายชด นิตศิริ
ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- การประกอบคอมพิวเตอร ผูจัดการฝายชาง บริษัท
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และซอฟตแวร
ATPEnterprise จํากัด
และ
สอนวิชาระบบ
คอมพิวเตอร,วิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
ธุรกิจ,วิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 8 ป

ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

3.2.2 อาจารยประจํา
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

1 นางสาวลักษณา ชิณวงศ

ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

2 นางสุธีเทพ สุริวงค

ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน

3 นางสาวพรเพ็ญ ประกอบ ศษ.ม.หลักสูตรและการนิเทศ
กิจ
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

4 นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย

กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
ศศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

ประสบการณการสอน
และการทํางาน
- ภาษาอังกฤษเพื่อการ
รายวิชาภาษาอังกฤษ
สื่อสาร 2
ระดับมัธยมศึกษาอนุปริญญา 15 ป
- จังหวัดศึกษา
สอนวิชาสงขลาศึกษา
วิชาสังคมศาสตรกับการ
พัฒนา,การฝกงาน
,สัมมนาปกครองทองถิ่น
- ศิลปะและทักษะการใชชีวิต สอนในโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
18 ป และสอนรายวิชา
โครงการทางการศึกษา
รายวิชาการฝกงานและ
รายวิชาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
- การคิดสรางสรรคและการ สอนประถมแกปญหา
มัธยมศึกษา 15 ป ,วิชา
การศึกษาปฐมวัย,วิชา
สื่อการเรียนรูส ําหรับเด็ก
รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
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ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

5 นางสาวศุภมาส อยูอริยะ ศ.ม.เศรษฐศาสตร
ศ.บ.เศรษฐศาสตรการเงิน
6 นางสาวกฤษณวรรณ เสวี กศ.ม.การวิจยั และการประเมิน
พงศ
ว.บ.อนามัยสิ่งแวดลอม
7 นางปาริชาต ชูสุวรรณ

กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

1

นายวีระพจน กิมาคม

วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร

2

นางสาววิภาวี สังขอน

3

นายโกศล แสงแกว

วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร
วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อส.บ.การไฟฟา

4

นางสาวศลิษา บิลสัน

ค.บ. คอมพิวเตอร

5

นายสมพร ขุมทอง

กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา

6

นายพิชิต เบญระเหม

7

นางสาววีระนุช สุขมี

น.ม. นิติศาสตร
น.บ. นิติศาสตร
วท.ม.การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

ประสบการณการสอน
และการทํางาน
ปฐมวัย

- หลักเศรษฐศาสตร
- หลักการจัดการ
- พาณิชยอิเลคทรอนิกส

สอนหลักการจัดการ,
หลักเศรษฐศาสตร,
องคการและการจัดการ
18 ป
- โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อ การสอนรายวิชาการวิจัย
ธุรกิจ
ทางสังคมศาสตรเบื้องตน,
วิจัยธุรกิจ 6 ป
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สอนภาษาอังกฤษ 5 ป
1
สอนรายวิ ช าจิ ต วิ ท ยา
สําหรับเด็กปฐมวัย และ
ร า ย วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
เบื้องตน
ประสบการณการ
สอนและการทํางาน
- การสื่อสารขอมูลและ
สอนเทคโนโลยี
ระบบเครือขาย
อินเทอรเนต ,ระบบ
- การวิเคราะหและ
ฐานขอมูล,
ออกแบบระบบ
เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
- การเขียนโปรแกรมบนเว็บ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
กรมสรรพากรปตตานี
- ระบบปฏิบัติการ
สอนระบบเครือขาย
อินเตอรเนต
และฐานขอมูล,สอน
การประกอบ
คอมพิวเตอร,การ
เขียนโปรแกรม
เบื้องตน
- ระบบฐานขอมูล
สอนCAI สื่อการเรียน
- โปรแกรมคอมพิวเตอร
การสอนโดยโปรแกรม
สําเร็จรูป
Autowareโครงสราง
- การเขาใจดิจิตลั
ขอมูลและขั้นตอนวิธี
- การออกแบบและสราง
นักวิชาการ
ภาพเคลื่อนไหว
คอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- กฎหมายธุรกิจ
นิติกร กรมสรรพากร
ปตตานี
- การเขียนโปรแกรม
นักวิชาการ
คอมพิวเตอรเบื้องตน
คอมพิวเตอร
กปภ.เขต5
รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน
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ที่

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา

รายวิชา/สาขาวิชาที่สอน

8

นางสาวณัฐริกา อินทรส
ระ

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

- หลักการบัญชี

9

นางสาวฟาธียาหเลรัก
มาน

ศศ.ม. พัฒนามนุษยและสังคม
บธ.บ. การจัดการ

- พลเมืองกับความ
รับผิดชอบตอสังคม

10 นายมูฮมั หมัดยัมรี มะเซ็ง บธ.ม.บริหารธุรกิจ
บช.บ.บัญชี
11 นางเพียงฤทัย แกวมีศรี กศ.ม.การบริหารการศึกษา
ศศ.บ. ภาษาไทย

- หลักการตลาด

12. นางยุวัลดา ชูรักษ

- การพัฒนาทักษะการพูด
และการเขียน

ศศ.ม. การพัฒนามนุษยและสังคม
บธ.บ. การจัดการ

4.องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม

- ภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
ปญญา

ประสบการณการ
สอนและการทํางาน
ผูชวยผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงิน
บริษัทฉลอง
อุตสาหกรรมน้ํายาง
ขน
เจาหนาที่งานทะเบียน
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
สดนรายวิชาสังคมไทย
เจาหนาที่ธุรกิจและ
การตลาด บริษัท CPF
ครูสพฐ.สอนวิชา
ภาษาไทย รร.บานสุ
โสะ 15 ป
หัวหนางานสารบรรณ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
อาจารยหัวหนา
สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจมีการฝกประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ผูเรียนได
ฝกปฏิบัติในหนวยงานองคกรทั้งภาครัฐ หรือเอกชน เกีย่ วกับกระบวนการทํางาน การใชงานโปรแกรมจําเปนใน
หนวยงานตางๆ ภายใตคําแนะนําของผูมีประสบการณ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม และรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
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 ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
-ไมมี-
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มอบหมายให ศึก ษาคน ควา จัด ทํารายงานใน
เรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหา - มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม นําเสนอ
และรับฟงความคิดเห็นจากกลุมอื่นๆ
1.3มีจิตบริการและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
- กิ จ กรรมการให บ ริ ก ารด า นคอมพิ ว เตอร แ ก
ชุมชน
- สรางวัฒ นธรรมองค กรภายในสาขาวิ ช า ให มี
ความเอื้อเฟอและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) มีระเบียบวินัย ประพฤติตนตามระเบียบของสังคม
(2) ซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง และผูอื่น
(3) ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝเรียนรู
(4) ประหยัด อดออม และเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา
กลยุทธการสอน
(1) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมโดยการบูรณาการเขากับรายวิชา
(2) การเรียนรูจากบุคคลตนแบบ
(3) จัดทําโครงงานที่สะทอนถึงคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1)ใชแบบสังเกตพฤติกรรมโดยอาจารยผูสอน กลุมเพื่อนนักศึกษา
(2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมและผลงานของนักศึกษา
(3) ผูเรียนประเมินตนเอง
2.1.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรู ความสามารถในการใชภาษาในการเรียนรูและพัฒนาปญญาไดอยางตอเนื่อง
(2) มีความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาของศิลปวัฒ นธรรม และภูมิปญญา เขาใจความสัมพั นธ
ระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(3) มี ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง และการเปลี่ย นแปลงที่ ส งผล
กระทบตอตนเองและผูอื่น
(4) มี ความรู ความเข าใจ เกี่ย วกับ หลักการและวิธีก ารทางวิท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร และ
เทคโนโลยี
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กลยุทธการสอน
(1) กิจกรรมเนนผูเรียนมีบทบาทในการคิดและการกระทําดวยตนเอง หรือการกระทําเปนกลุม
(2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาแสวงหาความรู สรุปองคความรูดวยตนเอง และ
นําเสนอความรูได
(3) เรียนรูจากสถานการณจริง การทํากิจกรรมโครงการ รวมทัง้ แลกเปลี่ยนประสบการณ
(4) ฝกทักษะตาง ๆ ที่เปนจุดเนนของแตละรายวิชา
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) การกําหนดสัดสวนน้ําหนักการประเมิน ของแตละผลลัพธการเรียนรู
(2) การประเมินยอยเพื่อปรับปรุง พัฒนา และการประเมินผลรวม
(3) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
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) การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(2) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตาง ๆ
(3) ประเมินการทํางานรวมกัน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) มีความสามัคคี สามารถอยูรวมกับผูอื่น ทํางานอยางมีสวนรวม มีภาวะผูนําและผูตาม
(2) มีจิตสาธารณะ เสียสละ เห็นคุณคาแหงการแบงปน
(3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม และสวนรวม สามารถพึ่งตนเองได
กลยุทธการสอน
(1) การมอบหมายงาน หรือโครงการ
(2) การฝกการทํางานเปนทีม
(3) ฝกบทบาทภาวะผูนํา และผูตาม
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการการทํางานเปนกลุม
(2) ประเมินผลงานของกลุม
(3) ประเมินภาวะผูนํา และผูตาม
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2.1.5ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) ใชวิธีทางคณิตศาสตรและสถิติพื้นฐาน ในการศึกษาคนควาและนําไปใชไดอยางเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารและใชภาษาอยางมีประสิทธิภาพ
(3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธการสอน
(1) ฝกปฏิบัติ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) ฝกการนําเสนอและการประเมินผลงานตาง ๆ
(3) ฝกทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูจากการปฏิบัติงาน
กลยุทธการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินกระบวนการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ
(3) ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาทักษะตาง ๆ
2.2หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู
(1) ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
(2) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยง สามารถ
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทํา
กลยุทธการสอน
(1) การรวมกันกําหนดกฎกติกาและขอบังคับในชั้นเรียนรวมกัน
(2) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม ดวยการชื่นชมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ดี และ
ติดตาม ตักเตือนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
(3) การมอบหมายหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม
(4) ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมิ น จากการปฏิ บั ติ ต นตามกฎระเบี ย บในชั้ น เรีย นอย างสม่ํ าเสมอ และนํ าผล
ประเมินไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
(2) ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบในหน า ที่ ที่ ได รั บ มอบหมายในงานของตนเองและ
งานกลุม
(3) ประเมินจากเหตุการณทุจริตในงานที่ไดรับมอบหมายและการทดสอบ เชน การทุจริต
การสอบ การคัดลอกงานผูอื่น เปนตน
2.2.2 ดานความรู
ผลการเรียนรู
(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหารายวิชาที่ศึกษา
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สถานการณ

(2) สามารถประยุกตใชความรู และวิเคราะหปญหา แพแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับ

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กลยุทธการสอน
(1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และการ
ประยุกตใชทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เชน การวิเคราะหกรณีศึกษา การเขียนแผนธุรกิจ เปนตน
(2) จั ด การเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ ผู เชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลตามสภาพที่เปนจริงในระหวางดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชน
ประเมินกระบวนการทํางาน ผลงาน และแบบฝกหัด เปนตน
(2) ประเมินผลจากการทดสอบยอยและการทดสอบปลายภาคการศึกษา
2.2.3 ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู
(1) สามารถคิดวิเคราะหประเด็นปญหาไดอยางเปนระบบและมีวิจารณญาณเพื่อสามารถ
วางแผนการทํางานและแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี
(2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะเพื่อนําไปประยุกตกับการ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
กลยุทธการสอน
(1) กรณีศึกษาที่กระตุนใหนักศึกษาไดประยุกตใชความรูและทักษะในสาขาวิชา เพื่อการ
แกไขปญหา
(2) การอภิปรายกลุม การระดมสมอง และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานการณตางๆ
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมิ นผลตามสภาพที่ เป นจริงจากผลงาน และการปฏิบั ติของนั กศึกษา เชน การ
อภิปราย การระดมสมอง วิเคราะห สังเคราะห การบูรณาการความรูและทักษะ เปนตน
(2) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาคการศึกษา ที่เนนใหนักศึกษาแกปญหา อธิบาย
แนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหา โดยการประยุกตความรูที่เรียนมา

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู
(1) สามารถสื่อสารและประสานการทํางานกับกลุมคนที่หลากหลายทั้งภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
กลยุทธการสอน
มอบหมายให นั ก ศึ ก ษาทํ า งานเป น กลุ ม ที่ ต อ งประสานงานกั บ ผู อื่ น หรื อ ค น คว า
หาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูที่มีประสบการณตลอดจนการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน และการรับ
ฟงความคิดเห็นจากบุคคลอื่นๆ ในชั้นเรียน
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ชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํางานรวมกับเพื่อนใน

(2) ประเมิ น จากความรับ ผิดชอบในงานที่ ไดรับ มอบหมาย ผลสัม ฤทธิ์ของงาน ป ญ หา
ที่เกิดขึ้นในการทํางาน และการประสานงานทั้งภายในกลุมและกับบุคคลอื่น
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู
(1) สามารถใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอการทํางานไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถแนะนํ า ประเด็ น การแกไขป ญ หาโดยใช ขอ มูล ทางสถิติ ป ระยุก ตต อป ญ หา
ที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอได
อยางเหมาะสม
กลยุทธการสอน
(1) ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือทางดานเทคโนโลยีเพื่อการแกปญหาไดอยางเหมาะสมใน
หลากหลายสถานการณ
(2) มอบหมายงานให วิ เคราะห ข อ มู ล ด า นธุ ร กิ จ และจั ด ให อ ยู ในรูป แบบสารสนเทศ
ที่เหมาะสม
(3) นำเสนอผลงานจากการคน ควา ขอ มูล ดว ยการสื ่อ สารในรูป แบบตา งๆ และใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนําเสนอ
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมิ น ผลจากการใชเทคนิคการนําเสนอโดยใชท ฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของมาพัฒนาธุรกิจที่ทันสมัย
(2) ประเมินผลจากความสามารถในการอธิบาย สื่อสารถึงแนวความคิดการดําเนินธุรกิจ
ข อ จํ า กั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช ร ะบบการจั ด การ และเทคโนโลยี กรณี ศึ ก ษาต า งๆที่ มี ก ารนํ า เสนอใน
ชั้นเรียน ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา ๓๐

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชา
กลุมวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปญญา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน
ปญญาจากวรรณกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อนันทนาการ
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
จังหวัดศึกษา
ศิลปะและทักษะการใชชีวิต
พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
พลังของแผนดิน
กลุม วิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
การเขาใจดิจิทลั
การคิดสรางสรรคและการแกปญญา

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
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3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู

2

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3












5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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รายวิชา

1.ดานคุณธรรม จริยธรรม
1

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวติ
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน


2




3


4


3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู
1



2


3

4
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2




4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3







5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

คธ 0401 หลักเศรษฐศาสตร
คธ 0402 หลักการจัดการ
คธ 0403 หลักการตลาด
คธ 0404 กฎหมายธุรกิจ
คธ 0405 หลักการบัญชี
คธ 0406 ระบบปฏิบัติการและอินเทอรเน็ต
คธ 0407 การประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งซอฟตแวร
คธ 0408 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
คธ 0409 ระบบฐานขอมูล
คธ 0410 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
คธ 0411 การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
คธ 0412 การออกแบบกราฟก
คธ 0413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
คธ 0414 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
คธ 0415 โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
คธ 0416 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

1.ดานคุณธรรม
จริยธรรม

3. ดานทักษะ
ทางปญญา

2. ดานความรู

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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คธ 0417 การเขียนเว็บเพจดวยภาษา HTML และ CSS
คธ 0418 ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต
คธ 0419 การออกแบบกราฟกขั้นสูง
คธ 0420 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คธ 0421 การออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว
คธ 0422 การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร
คธ 0423 ระบบปฏิบัติการเครื่องแมขาย
คธ 0424 ความมั่นคงดานเครือขาย
คธ 0425 การฝกประสบการณ
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หมวดที่ 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 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา
(1) กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
รายวิชา
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําภาคการศึกษาโดยกําหนด
รายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูทั้งรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาปฏิบัติ
(3) กําหนดความรับผิดชอบและสิ่งที่อาจารยประจําวิชาตองเตรียมและแจงใหทราบเพื่อ
การเตรียมพรอมรับยการทวนสอบ ไดแก คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนสวนอื่น ๆ
ที่กําหนดไวในเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของรายวิชา พรอมหลักฐานที่แสดงที่มาของคะแนนแตละสวน เชน
กระดาษคําตอบจากการสอบ แบบตรวจผลงาน/ชิ้นงาน
(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
(5) จัดทํารายงานผลการสอบทวนประจําภาคการศึกษา
2.1.3 กระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบระดับรายวิชา
(1) กําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบ เชน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ สุมรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี
(2) สุมตรวจสอบผลการใหคะแนนแตละสวนตามที่กําหนดเกณฑการประเมินผลการ
เรียนรูใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแตล ะรายวิชา โดยพิ จารณาการใหคะแนนจากรายงาน ชิ้น งานหรือผลงาน
จากการเรียนรู การประเมินพฤติกรรมจากการทํากิจกรรมการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรูดานตาง ๆ หรือแบบประเมินงานอื่น ๆ ที่มอบหมายของรายวิชา
(3) ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 ที่อาจารยประจําวิชาจัดทํา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาประจําภาคการศึกษา
ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวาคุณภาพของการจดัการเรียนรูของรายวิชาเปนอยางไร ผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนดไวในแตละรายวิชาในระดับใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวาผูเรียนบรรลุตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
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2.2. การทวนสอบระดับหลักสูตร
2.2.1 ใหแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร ประกอบดวย
(1) กรรมการจากสํานักวิชาการ
(2) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(3) ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา นั้น ๆ
2.2.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร
(1) กําหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับ
หลักสูตร เพื่อการตรวจสอบและประเมินความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ
(2) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานการทวนสอบประจําปการศึกษาที่มีผูสําเร็จการศึกษา
โดยกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่ตองดําเนินการของผูที่เกี่ยวของ
(3) กําหนดขอมูล แหลงขอมูล และผูใหขอมูล ที่ตองเก็บรวบรวมและแจงใหผูเกี่ยวของ
ทราบเพื่อการเตรียมพรอม ไดแก รายงานผลการจัดการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร แหลงฝกปฏิบัติผูใชบัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผูสําเร็จ
การศึกษาหลังจากสําเร็จการศึกษา
(4) ดําเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว
(5) จําทํารายงานผลการทวนสอบประจําปการศึกษา
2.2.3 กระบวนการหรือขัน้ ตอนการทวนสอบระดับหลกัสูตร
(1) กําหนดลักษณะขอมูล แหลงขอมูลและผูใหขอมูล ที่สามารถนํามาใชวิเคราะห
ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูที่ครอบคลุมผลการเรียนรูทุกดานตามมาตรฐานการเรียนรูสาขาวิชา เพื่อประเมิน
ความสําเร็จของการผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพของวิทยาลัยชุมชน
(2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ จํ า เป น ต อ งใช ดํ า เนิ น การเก็ บ
รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลตามที่กําหนดไว
(3) ใชขอมูลที่เกี่ยวของจากรายงานผลการจัดการเรียนรูของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.
6 และขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําเมื่อสิ้นสุด
ปการศึกษา มาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบ
(4) จัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา ที่แสดงใหเห็นในภาพรวมวา คุณภาพของการจดัการเรียนรูของหลักสูตรเปนอยางไร ผูสําเร็จการศึกษา
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรครบถวนเพียงใด พรอมแสดงขอมูลหรือหลักฐานที่ยืนยันวา
บรรลุตามมาตรฐานที่กําหนดไว
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
(1) เรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร
(2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
(3) ใชเวลาการศึกษาไมกอน 5 ภาคการศึกษา และไมเกิน 6 ปการศึกษา
(4) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน
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หมวดที่ 6
การพัฒนาอาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 ปฐมนิเทศอาจารยใหมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและแนะนําอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนไดแกคูมือหลักสูตรคูมือนักศึกษากฎระเบียบขอบังคับและคูมือ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
1.2 ส งเสริม ให อ าจารย ใหม เข า ร ว มประชุ ม ของทางวิท ยาลัย ชุม ชนเพื่ อ ทราบถึ งปรัช ญาพั น ธกิจ และ
วิสัยทัศนของการจัดการศึกษา
1.3 ชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแนวทางในการทําวิจัยเพื่ อพัฒ นาการเรียนการสอนการ
จั ด ทํ ารายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) รายละเอี ย ดของประสบการณ ภ าคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6)
1.4 จัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนและการประเมินผลรวมถึงการบูรณา
การเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนั บ สนุ น ให อ าจารย เข า ฝ ก อบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธการสอนและการประเมินผลจากหนวยงานทั้งภายในและหนวยงานภายนอก
2.1.2 สนับสนุนใหอาจารยเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อประยุกตใชความรูที่ไดใหเกิดประโยชน
ตอการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อใหเกิด
การถายทอดประสบการณและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาการเรียนการสอนและทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม
2.2.2 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวของเพื่อนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและหลักสูตร
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนและบริการสังคม
2.2.4 สงเสริมใหอาจารยมีโอกาสไปศึกษาหรือเขาฝกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาตนเองและเพิ่มคุณวุฒิ
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรดังนี้
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผนกํากับและติดตามการดําเนินงานตางๆของ
หลักสูตร
1.2 สร า งความตระหนั ก และความเข า ใจให แ ก บุ ค ลากรโดยการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงในประเด็ น สํ า คั ญ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตลอดจนการประกันคุณภาพ
1.3 มีกระบวนการจัดทําหลักสูตรโดยดําเนินการจัดทําแผนการสอนและเกณฑการวัดและการประเมินผล
1.3.1 มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3กอนเปดสอนในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
1.3.2 ประชุมวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตรโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมี
สวนรวมอยางนอยรอยละ80
1.3.3 จัดทํารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน30วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
1.3.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน60วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
1.4 มีการวางแผนการรับนักศึกษาแผนการจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอน
1.5 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษา
1.6 มีการกํากับติดตามประเมินการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1.7 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอสถาบัน
วิท ยาลั ย ชุ มชน และนํ าเอาข อเสนอแนะจากผลการประเมิน คุณ ภาพมาปรับ ปรุงหลัก สูตรอยางตอเนื่องทุก ป
การศึกษา
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิต
หลักสูตรมุงพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานโดยการประเมินและทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูในขณะที่นักศึกษากําลังศึกษาและประเมินผลการมีงานทําตลอดจน
ความพึงพอใจและความตองการของผูใชบัณฑิตมีการจัดการเพื่อติดตามการประเมินผลและการทวนสอบเพื่อการ
แกไขปรับปรุงเพื่อใหไดบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเปนไปมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อนุปริญญา และมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย5ดานคือ1) คุณธรรมจริยธรรม2) ความรู3 ) ทักษะทางปญญา4)
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีคุณลักษณะพิเศษตามที่หลักสูตรกําหนด
หลักสูตรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อใหตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยมีกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานดังนี้
1. ติดตามสํารวจความตองการจําเปนของผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง
2. สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
3. จัดการประชุมโดยเชิญผูใชบัณฑิตเขามามีสวนรวมในการวิพากษหลักสูตร
4. สรางความเชี่ยวชาญใหกับนักศึกษาดวยการลงมือทําดวยการเรียนรูจากการทํางาน (Work-based
Learning)
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5. จัดกิจกรรมเสริมใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนสังคมไทยและสังคมโลกติดตามสถานการณและ
วิกฤติทางดานเทคโนโลยีและดานธุรกิจ
6. จัดกิจกรรมเสริมสรางการมีจิตสาธารณะโดยการบริการชุมชนดวยองคความรูใหกับชุมชน
7. เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการทํางานแบบมีสวนรวมและการสรางเครือขายชุมชนการเรียนรู
3. นักศึกษา
อธิ บ ายกระบวนการรับ นั กศึ กษและการเตรีย มความพรอมกอนเขาศึกษาการควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการคงอยูการสําเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา มีดังนี้
3.1.1 ประชุมเตรียมความเจาหนาที่ประจําศูนยการเรียนทั้ง 7 ศูนยการเรียน เพื่อเตรียมความ
พรอมกอนประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม
3.1.2 ประชาสัมพันธประกาศรับสมัครนักศึกษาผานสื่อตางๆ ไดแก เว็บไซตของวิทยาลัยชุมชน
สงขลา ไวนิ ล ใบปลิ ว และแนะแนวในสถานศึ กษา เช น สํ านั กงานส งเสริ มการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
3.1.3 ผูที่สนใจสามารถสมัครเรียนดวยตนเองที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา
โดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร ตามหลักเกณฑที่วิทยาลัยชุมชนสงขลากําหนด
3.1.4 ประกาศรายชื่อผูสมัครที่ผูผานเกณฑการที่กําหนด
3.2 กระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.2.1 รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
3.2.2 นักศึกษาใหมลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที 1
3.2.3 เตรียมความพรอมกิจกรรมทางวิชาการ โดยนั กศึกษาใหมเรียนปรับพื้ นฐานในรายวิช า
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
4. อาจารย
อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารตั้งแตระบบการรับอาจารยใหมการคัดเลือกอาจารย
คุณสมบัติความรูความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย
4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย มีดังนี้
การรับและคัดเลือกอาจารยใหม
4.1.1 ประกาศรับสมัครอาจารยพิเศษ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ผานเว็บไชตของวิทยาลัย
ชุมชนสงขลา
4.1.2 พิจาณาคุณสมบัติอาจารยพิเศษ ทั้งดานความรูและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา และ
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกอาจารยพิเศษผานเว็บไซตของวิทยาลัยชุมชนสงขลา
4.1.3 ปฐมนิเทศอาจารยใหม กอนเปดภาคเรียน เพื่อชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5. หลักสูตร
การบริหารจัดการหลักสูตรใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่องการออกแบบหลักสูตรควบคุม
กํากับการจัดทํารายวิชาการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาการประเมิน
ผูเรียนการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริงมีวิธีการประเมินที่หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผล
การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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5.1 การบริหารหลักสูตร มีดังนี้
5.1.1 การสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร ดําเนินการโดยการประชุมสรางความเขาใจแกครู
และบุคลากรที่เกี่ยวของ
5.1.2 การรับนักศึกษา จัดการชั้นเรียน วางแผนการเรียน จัดตารางสอน ดําเนิน การโดย วาง
แผนการดําเนินงานการรับนักศึกษา จัดตารางสอนใหเหมาะสมแตละชั้นป
5.1.3 งานบริการเสริมวิชาการ ดําเนินการโดยการพัฒนาบุคลากรทางการสอน นิเทศ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 ระบบการดําเนินการของวิทยาลัยในการสนับสนุนการเรียนรู มีดังนี้
6.1.1 ดําเนิ นการสํ ารวจความตองการสิ่งสนั บ สนุ นของอาจารยผูส อนและนักศึกษา ทางด าน
อุปกรณโสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ เพื่อใชในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
6.1.2 กํ า หนดแผนงบประมาณประจํ าป 2561เกี่ ย วกั บ ครุ ภั ณ ฑ แ ละการจั ด หาวั ส ดุ สํ า หรั บ
สนับสนุนการเรียนการสอน ประจําป เชน การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยไดมีการตรวจสอบขอมูลครุภัณฑ
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
6.1.3 บริหารจัดการการใชหองเรียน หองปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพรอมตอการเรียนการสอน และ
การบํารุงรักษากอนเปดภาคการศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตามประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปตามตัว
บ งชี้ ต ามกรอบ มาตรฐาน คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษ าแห งช าติ ห รื อ ตั ว บ งชี้ ที่ ห ลั ก สู ต รพั ฒ น าขึ้ น เอง
โดยครอบคลุมหมวด1 – หมวด6
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง 2561 หนา 40

ป
ที่
1
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน x
การดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
x
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา / สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ x
มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม x
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา x
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4
x
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก ผลการประเมินการดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบั การปฐมนิเทศ หรือ คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
x
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง x
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ / หรือ วิชาชีพ ไม
x
นอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย / บัณฑิตใหม ที่มีตอ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ที่มตี อบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) ในแตละป
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ)
ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปการศึกษา
ป ป ป ป
ที่ ที่ ที่ ที่
2 3 4 5
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
- x x x
- - x x

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมิน ดังนี้
ตัวบงชี้บังคับ (ตัวบงชี้ที่ 1 - 5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และมีจํานวนตัวบงชี้ ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้รวมโดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับ และตัวบงชี้รวมในแต
ละป
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ใชในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก โดยอาจารยผูสอนจะประเมินผูเรียนวามีความเขาใจหรือไมซึ่งจะประเมินจาก
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายการตอบคําถามผลการปฏิบัติงานและการทดสอบยอยในทุกๆ หัวขอ
ทําใหอาจารยผูสอนสามารถประเมินเบื้องตนไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม อีกทั้งการทดสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียนก็สามารถวัดและประเมินผลไดวาผูเรียนมีความรูความเขาใจมากนอยเพียงใดหากพบวาผลการ
ประเมินมีปญหาอุปสรรคก็จะดําเนินการวิจัยการสอน เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาผานระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชนดาน
งานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ในทุกๆ ดาน ทั้งดานเทคนิคการสอน จรรยาบรรณวิชาชีพการตรงตอ
เวลา การชี้แจงเปาหมายและวัตถุประสงครายวิชา เกณฑการประเมินผลรายวิชา การใชสื่อและเทคโนโลยีอยาง
เหมาะสมกั บ การสอน และคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ตลอดจนการประเมิ น การสอนของอาจารย ผู ส อนโดยมี
คณะกรรมการนิเทศการสอน/การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษยเกา
ดํ า เนิ นการประเมิ น จากนั กศึ ก ษาโดยติ ด ตามจากการปฏิ บั ติ ง านในรายวิ ช าฝ ก ประสบการณ
คอมพิวเตอรธุรกิจ ซึ่งอาจารยนิเทศสามารถประเมินโดยสัมภาษณจากนักศึกษาเปนรายบุคคลได สําหรับศิษยเกานั้นจะ
ประเมินโดยใชแบบสอบถามการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หรืออาจสัมภาษณตัวแทนศิษยเกาตาม
โอกาสที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ประเมินจากหนวยงานหรือองคกรชุมชน
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานหรือชุมชนทองถิ่นที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือชุมชนทองถิ่น
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่คุณวุฒิสัมพันธกับสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมาใหความเห็นเชิงการ
พัฒนาคุณภาพจากขอมูลรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรหรือจากรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการรับ
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูล
รายงานผลการประเมิ น การสอน รายงานผลการดําเนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการดําเนิน การของ
ประสบการณภาคสนาม เพื่อนําผลมาประชุมรวมกับอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา และอาจารยพิเศษ
วางแผนปรับปรุงกลยุทธการสอนในปการศึกษาตอไป
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4.2 เมื่อครบรอบหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จั ด การหลั กสู ตรในภาพรวมว า ผู สํ าเร็จ การศึก ษาบรรลุ ผ ลการเรีย นรูตามที่ คาดหวังไวห รือ ไม และนํ าผลการ
วิเคราะหมาวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรตอไป
4.3 สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้
เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือชุมชนทองถิ่น

