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เอกสารหมายเลข มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
คอมพิวเตอรธุรกิจ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ Associate of Business Administration Program in Business Computer
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) อนุปริญญาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ชื่อยอ (ไทย)
อ.บธ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Associate of Business Administration (Business Computer)
ชื่อยอ (อังกฤษ) A.BA. (Business Computer)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
-ไมมี4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 90 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร 3 ป
5.2 ภาษาที่ใช

การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย เอกสารและตําราในวิชาหลัก เปนตําราภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ

5.3 การรับเขานักศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถฟง พูด อาน เขียนและเขาใจภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
- ไมมี 5.5 การใหอนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรอนุปริญญา คอมพิวเตอรธุรกิจ พ.ศ. 2549
 สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2556 วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
 สภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้ง ที่ 6/2556 วันที่ 26 เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2556
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมที่จะเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานตามคุณวุฒิระดับอนุปริญญาสาขาวิชา
การจัดการทั่วไปในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) ผูประกอบการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) เจาหนาที่บันทึกขอมูล
(3) เจาหนาที่คอมพิวเตอร
(4) เจาหนาที่ดูแลเว็บไซต
(5) นักเขียนโปรแกรม
(6) เจาหนาที่สํานักงานธุรการ
(7) ผูประกอบการผานสื่อออนไลน
(8) ผูชวยอาจารย วิทยากร
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

3589900043979 นายเลอสรร กวีวัฒน

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
ครู คศ.1

3520600014827 นายอิศรา จันทิมางกูร

ครู คศ.1

3100500427511 *นายจีรัง คํานวนตา

-

คุณวุ
ฒิ
สูงสุด
วท.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จาก
ป

วิทยาการคอมพิวเตอร
บริหารธุรกิจ

รภ.เชียงใหม
ม.บูรพา

2543
2551

การบริหารงานบุคคล
บริหารและการจัดการ
ธุรกิจ

ม.พายัพ
ม.นเรศวร

2542
2546

ม.เกษตรศาสตร

2540
2543

วศ.บ. คอมพิวเตอร
MICT Master of ICT

Wallongong U.

หมายเหตุ : * เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีสัญญาจางกับวิทยาลัยชุมชน
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน และหนวยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
11. สถานการภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาตองทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันประเทศสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian
Nation หรือ ASEAN : อาเซียน) จะมีการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2558 โดยมีเปาหมายให
อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานมีฝมืออยางเสรี และ
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การเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริมการรวมกลุมสาขาสําคัญของอาเซียนใหเปนรูปธรรม โดยให
ลดภาษีสินคาเปน 0% ภายในป 2553 เปดตลาดภาคบริการและเปดเสรีการลงทุน
เพื่อรองรับกับโครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong
Subregion : GMS) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคา การลงทุนอุตสาหกรรม
การเกษตร บริการ และยกระดับความเปนอยูของประชาชนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง โดยสนับสนุนใหมีการติดตอและ
การแขงขันระหวางกันนั้น รัฐบาลจากประเทศสมาชิก GMS จึงไดกําหนดแนวพื้นที่เศรษฐกิจในลุมแมน้ําโขงจํานวน 9
เสนทางหลัก ใหเปนแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค หนึ่งในเสนทางที่ขณะนี้กําลังเริ่มปรากฏผลเชิงรูปธรรม
ไดแก เสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเสนทาง
หมายเลข 9 (R9) โดยเปนเสนทางเชื่อมโยงในกลุมประเทศอินโดจีน และจีนตอนใตตามกรอบยุทธศาสตรความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ พมา สปป. ลาว เวียดนาม กัมพูชา จีนตอนใตและไทย (Greater
Mekong Subregion : GMS) เพื่อใหสอดคลองกับความรวมมือของ ASEAN ทางดานคมนาคม ขนสง ตามแนว
เสนทางตะวันออก–ตะวันตก (เวียดนาม-ลาว-ไทย-พมา) คือ เสนทาง EWEC (East-West Economic Corridor)แนว
ระเบียงตะวันออก-ตะวันตก จากดานัง-สะหวันนะเขต แมฮองสอน-ขอนแกน พิษณุโลก-ตาก(ดานแมสอด) , เมียวดี -มะ
ละแมง
ปจจุบันจังหวัดแมฮองสอนเปนตลาดการคาชายแดน (ไทย-ลาว) สูตลาดการคาอาเซียน ทั้งในระดับทองถิ่น
ประเทศ และระหวางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในประชาคมอาเซียน ไดถูกแนวทางการคาเสรีซึ่งเปนการคาที่ไร
ขอบเขตพรมแดนระหวางประเทศ ดังตัวอยางที่เกิดเขตการคาเสรีหรือเขตเศรษฐกิจเสรีขึ้นอยางมากมายหลายแหงใน
โลกเปนแนวโนมที่จะตองเกิดการขยายตัวขึ้นในทั่วทุกดินแดน การดําเนินการคาในยุคการคาเสรีเชนนี้ องคกรธุรกิจไม
วาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก กลางหรือขนาดใหญ เปนการคาในระดับทองถิ่นจนถึงระดับสากล ตางตองการองคความรู
เทคนิค เทคโนโลยี เครื่องมือที่สรางศักยภาพในการแขงขัน ซึ่งระบบประมวลผล เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขายการ
สื่อสาร และตัวขอมูลหรือสารสนเทศเอง ลวนแตเปนเครื่องมือทรัพยสินที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ในการสรางศักยภาพ
ในการแขงขันใหแกองคกรธุรกิจในระดับตางๆ
เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่เปนระบบที่ทําใหเกิดการเชื่อมโยงระบบประมวลผล และสราง
การสื่อสารในระดับบุคคลและองคกร สามารถสรางประโยชนแกองคกรธุรกิจไดดวยบริการตางๆ ที่มีในระบบดวยการ
เชื่อมโยงระบบการคาแบบอิเล็กทรอนิกสไปยังองคกรธุรกิจอื่นๆ นํามาซึ่งประสิทธิภาพความรวดเร็วถูกตองแมนยํา
ขยายขอบเขตของการคาออกไปจากเดิม และยังเปนแหลงที่สามารถคนหาฐานความรูตางๆ ที่จะนํามาเปนประโยชน
ตอการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจในยุคการคาเสรีไดอีกดวย
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การใชงานระบบสารสนเทศ ทั้งคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารผานอินเทอรเน็ตที่มีความกวางขวาง
ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะ ยังอาจมีภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับการดําเนินธุรกิจจากระบบดังกลาว อาทิ เชน การจารกรรม
ขอมูล ความลับทางการคา ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งซอฟตแวรและฮารดแวร โดยเฉพาะขอมูล สารสนเทศ ภั ย
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดทั้งภายนอกและภายในองคกรดวยความตั้งใจ หรือความพลั้งเผลอ สถิติดานอาชญากรรม การ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอรและในระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเกิดเพิ่มขึ้นมากมายตามปริมาณการใชงาน
นักคอมพิ ว เตอร ที่จ ะทํางานให แก องค กรทางธุ ร กิ จ จะต องเป น ผู ที่มองเห็ น ความสําคั ญ ในเรื่องคุ ณธรรม
จริยธรรมอยางสูงยิ่ง ตระหนักถึงผลประโยชนของผูใชบริการเปนหลัก สามารถปกปองทรัพยสินและใชทรัพยสินที่
เกี่ยวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตางๆ ไมวาจะเปนความเจริญกาวหนาทางสังคม
วั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี ดั งนั้ น วิ ท ยาลั ย ชุ มชนแม ฮองสอน จึ งได ต ระหนั กถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปรับเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแขงขันใน
ระบบการคาเสรีที่จะเขามามีบทบาท อันจะสงผลกระทบตอธุรกิจภายในประเทศในทุกระดับ ดวยการผลิตบุคลากรทาง
คอมพิวเตอร ที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานในองคกรทางธุรกิจ มีความเขาใจในสถานการณทางธุรกิจ สามารถนําหรือ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม มาใช ใ นกิ จ การธุ ร กิ จ รวมถึ ง การดู แ ลระบบประมวลผลให ส ามารถทํ า งานอย า งมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู เทคโนโลยี ใหมเพื่อประยุกตใชกับองคกรธุรกิจ และมีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักการ พันธกิจของวิทยาลัยชุมชน ที่เนนการจัดการศึกษา
เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลในชุมชน ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ผลิตบุคลากรที่มีความรูความสามารถใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตในงานทางดานธุรกิจในชุมชน รวมทั้งมีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี เพื่อพัฒนาชุมชนของตนใหมีความเขมแข็ง และนําความรูที่ไดรับเปนแนวทางในการ
แสวงหาความรูไดตลอดชีวิต
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ใหบริการหลักสูตรอื่นในรายวิชาการบริหารธุรกิจ เชน รายวิชาหลักการจัดการ หลักเศรษฐศาสตร เปนตน
13.3 การบริหารจัดการ
ดํ าเนิ น การโดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต ร ซึ่ งมี หั ว หน าสาขาวิ ช าเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กโดยทํ างาน
ประสานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเปนมาตรฐานใน
การติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สรางโอกาสทางการศึกษาใหสมาชิกชุมชนไดพัฒนาตนเอง ใหเปนผูชํานาญงานดานคอมพิวเตอร และเพิ่ม
คุณคาเพื่อการสรางสรรคใหเกิดประโยชน ในการดําเนินชีวิตและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในมิติตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ
และดานสังคม แกชุมชนและทองถิ่น
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาเปนบุคคลที่
1.2.1 เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ตาม
จรรยาบรรณของนักวิชาชีพคอมพิวเตอร
1.2.2 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการทางคอมพิวเตอร และหลักการทางธุรกิจ
1.2.3 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในธุรกิจ
1.2.4 เพื่อใหผูเรียนสามารถสื่อสารและประสานการทํางานรวมกับหนวยงานองคกร หนวยงาน ชุมชน
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศทางธุรกิจ
1.2.5 เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห และนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2. แผนปรับปรุงพัฒนา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

- ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
สาขาวิช าคอมพิ วเตอร ธุรกิ จ มคอ.1
ให มี ม าตรฐานไม ต่ํ า กว า ที่ - ปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ป
สกอ. กําหนด
- นําผลที่ไดจาก มคอ.7 มา
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงตาม
กับความตองการของธุรกิจ
ความตองการของผูประกอบการ
และการเปลี่ยนแปลงของ
ด า นคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ใหมีประสบการณจากการนํา
ความรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
ไปปฏิบัติงานจริง

หลักฐานตัวบงชี้

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
ก า ร ใ ช ผู สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
ผูประกอบการ
- ผู ป ระกอบการมี ค วามพึ ง พอใจในด า น
ความรู ทั ก ษะ ความสามารถในการ
ทํางานของผูสําเร็จการศึกษา โดยเฉลี่ย
ในระดับดี
- ฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรใหมี - จํ า นวนครั้ ง ที่ บุ ค ลากรได รับ การพั ฒ นา
ทักษะ ความสามารถ และเทคนิค ดานเทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน
วิธีการจัดการเรียนการสอน และ และการวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล

หนา 6
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษา
ฤดูรอน หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษาเทียบเคียงกับภาคการศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี –
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม
ภาคฤดูรอน
เดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม
ตลอดปการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูส ําเร็จการศึกษาระดับชวงชั้นที่ 4 หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทา
และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนกําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ขาดทักษะและความรูพื้นฐาน ที่นํามาใชกับวิชาการจัดการทั่วไป
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
มีการทดสอบวัดความรูพื้นฐานกอนเปดภาคเรียน และจัดใหมีการเรียนปรับพื้นฐานวิชาความรูที่เกี่ยวของ
สําหรับนักศึกษาที่ทดสอบไมผานเกณฑ ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และ
วิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน
2.5 แผนการรับนักศึกษาละผูสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 3 ป
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2556
30
30
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2557
30
30
60
-

2558
30
30
30
90
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายจาย( หนวย: บาท )
รายละเอียดรายจาย
1/2556

2/2556

ภาคฤดู
รอน

ภาคการศึกษา

1/2557

2/2557

ภาคฤดู
รอน

1/2558

รวม

คาตอบแทนครูผูสอน 60,750 68,850

44,550 68,850 76,950 48,600 72,900 441,450

คาวัสดุ อุปกรณ
การศึกษา
คาบํารุงสถานที่
( สาธารณูปโภคและ
คาอินเตอรเน็ต)
รวมทั้งสิ้น

27,000 27,000

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 189,000

3,000

3,000

3,000

90,750 98,850

3,000

3,000

3,000

3,000

21,000

74,550 98,850 106,950 78,600 102,900 651,450

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนระบบทวิภาค และเปนไปตามขอบังคับวิทยาลัยชุมชนวาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามวิทยาลัย
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการโอนผลการเทียบยกเวนรายวิชาตามหลักสูตรวิทยาลัย
ระดับอนุปริญญา พ.ศ.2545
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีโครงสรางหลักสูตรดังตอไปนี้
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 90 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร แบงออกเปนหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30
หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 57
หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน
21
หนวยกิต
2.2 วิชาชีพ
ไมนอยกวา 36
หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
จํานวน
24
หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
ไมนอยกวา 9
หนวยกิต
2.2.3 วิชาการฝกงาน
จํานวน
3
หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
3
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชาและรหัสรายวิชา
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชาของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามหลักเกณฑของวิทยาลัยชุมชนกําหนด
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ มีหลักเกณฑกําหนดรหัสวิชาดังนี้
บธ 01 01
ลําดับที่รายวิชาของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ลําดับของสาขาวิชาในหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจ
รายวิชาในโครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
ศท 0103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
ศท 0104
ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
English Speaking and WritingSkills
ศท 0105
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
Languages of Neighboring Countries
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ไมนอยกวา
โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human Development
ศท 0202 มนุษยกับวัฒนธรรม
Human and Culture
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

30 หนวยกิต
12 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ไมนอยกวา
โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
Province Studies
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
Thai Social and Development
ศท 0303 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ไมนอยกวา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
ศท 0404 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science for Life
โดยมีการจัดการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังนี้
(1) รายวิชาที่บังคับเรียน จํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต
(1.1) กลุมวิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
(1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
(1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
(1.4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

6 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

จํานวน 9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
จํานวน 3 หนวยกิต
3(2-2-5)
จํานวน 6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
จํานวน 3 หนวยกิต
3(2-2-5)

ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนสามารถเสนอการจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะการบูรณาการได
โดยจัดใหสอดคลองกับปรัชญาของสถาบัน วัตถุประสงค ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของหลักสูตร และ
ใหนําเสนอ สํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
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(2) รายวิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร และ
สังคมศาสตร รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ไมนอยกวา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
บธ 0101
หลักเศรษฐศาสตร
(Principles of Economics)
บธ 0102
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
บธ 0103
หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
บธ 0104
กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
บธ 0105
หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)
บธ 0106
หลักการเงิน
(Principles of Finance)
บธ 0107
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
(Business Program Package)
บธ 0108
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System)

57 หนวยกิต
21 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

* รายวิชา บธ 0101-0106 เปนวิชาบังคับ
2) กลุมวิชาชีพ
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
2.1 วิชาบังคับ
จํานวน 24 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
บธ 0109
ระบบคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
(Computer System)
บธ 0110
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Computer Programming)
บธ 0111
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
(Data Structure and Algorithm)
บธ 0112
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Introduction to Computer Network)
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บธ 0113
บธ 0114
บธ 0115
บธ 0116
2.2 วิชาเลือก
รหัสวิชา
บธ 0117
บธ 0118
บธ 0119
บธ 0120
บธ 0121
บธ 0122
บธ 0123

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
(System Analysis and Design)
ระบบฐานขอมูล
(Database System)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
(Web Base Programming)
โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
(Project in Business Computer)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

ชื่อรายวิชา
การออกแบบสิ่งพิมพทางธุรกิจ
(Business Printing Design)
การจัดการองคความรู
(Knowledge Management)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(Multimedia Technology)
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Commerce)
การจัดการหวงโซอุปทาน
(Supply Chain Management)
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Laws and Ethics for Information Technology)
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object-Oriented Programming)

2.3 วิชาการฝกงาน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
บธ 0124
การฝกงาน
(On the Job Training)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

3(2-2-5)

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

จํานวน 3 หนวยกิต
น(ชั่งโมง)
3(320)
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนรายวิชาตางๆ จากหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือตางสาขาวิชาก็ได หรือเลือกจากหลักสูตรอื่นใดในระดับเดียวกันจากวิทยาลัยชุมชนอื่นๆ โดยไมซ้ําซอนกับวิชาที่
เรียนมาแลว และตองเปนรายวิชาที่อยูในระดับเดียวกันกับที่กําลังศึกษาอยู รายวิชาที่หลักสูตรระบุไมใหนับหนวยกิตใน
การขอจบหลักสูตรจะเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีไมได
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3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
จํานวนหนวยกิต
หมวดวิชา
ปที่ 1
ปที่ 2
1.หมวดศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะ 57 หนวยกิต
2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพ 36 หนวยกิต
1) วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
2) วิชาเลือก 9 หนวยกิต
3) วิชาการฝกงาน 3 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต

รวม

ภาค
ภาค
การศึกษา 1 การศึกษา 2

12

6

-

6

12

3
15

ภาคฤดู
รอน

3

ภาค
ภาค
การศึกษา 1 การศึกษา 2

ปที่ 3

ภาคฤดู
รอน

ภาค
การศึกษา 1

6

-

-

3

6

9

-

-

-

9

15

9
6
15

6
3
9

6
3
3
15

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา
หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพบังคับ

รหัสวิชา
ศท 0101
ศท 0201
ศท 0401
ศท 0403

รหัสวิชา
ศท 0102
ศท 0303
บธ 0101
บธ 0102
บธ 0109

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
รวม

หนวยกิต (ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 3-0-6 )
12

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
อาเซียนศึกษา
หลักเศรษฐศาสตร
หลักการจัดการ
ระบบคอมพิวเตอร
รวม

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

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา
ศท 0104
บธ 0103
บธ 0105

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ

รหัสวิชา
ศท 0105
ศท 0203
บธ 0104
บธ 0106
บธ 0107

หมวดวิชา
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพเลือก
วิชาชีพเลือก

หมวดวิชา
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาเลือกเสรี

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพเลือก
วิชาการฝกงาน

รหัสวิชา
บธ 0110
บธ 0111
บธ 0112
บธ xxxx
บธ xxxx

รหัสวิชา
บธ 0113
บธ 0114
xx xxxx

รหัสวิชา
ศท 0301
บธ 0115
บธ 0116
บธ xxxx
บธ 0123

ปที่ 1 ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา
ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
หลักการตลาด
หลักการบัญชี
รวม
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
สุนทรียภาพของชีวิต
กฎหมายธุรกิจ
หลักการเงิน
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
รวม

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

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

ปที่ 2 ภาคฤดูรอน

หนวยกิต (ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 3-0-6 )
3( 2-2-5 )
9

ชื่อวิชา
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ระบบฐานขอมูล
วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต ( ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( x-x-x )
9

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
จังหวัดศึกษา
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
วิชาเลือก
การฝกงาน
รวม

หนวยกิต ( ท-ป-ศ)
3( 2-2-5 )
3( 2-2-5 )
3( 0-6-3 )
3( x-x-x )
3(320)
15
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ก
3.2 ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
สูงสุด

สาขาวิชา

3589900043979 นายเลอสรร กวีวัฒน

ครู คศ.1

3520600014827 นายอิศรา จันทิมางกูร

ครู คศ.1

วท.บ.
บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร
บริหารธุรกิจ
การบริหารงานบุคคล
บริหารและการจัดการ
ธุรกิจ

3100500427511 *นายจีรัง คํานวนตา

-

วศ.บ.
MICT

คอมพิวเตอร
Master of ICT

สําเร็จการศึกษา

จาก
รภ.เชียงใหม
ม.บูรพา
ม.พายัพ
ม.นเรศวร

ป
2542
2551
2542
2546

ม.เกษตรศาสตร 2540
Wallongong U. 2543

หมายเหตุ : * เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มสี ัญญาจางกับวิทยาลัยชุมชน
ที่
1.

2.

3.
4.

4.

3.2.2 อาจารยประจํา
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

วาที่ ร.ต.มนตรี วงษรีย

บธ.บ.การ
จัดการธุรกิจการ
ทองเที่ยว
กศ.ม.เทคโนโลยี
การสื่อสาร
การศึกษา
นางสาวเอมอร ลิม้ วัฒนา ศศ.บ.สารสน
เทศศาสตร
ศศ.ม.สื่อศิลปะ
และการ
ออกแบบสื่อ
วท.บ.วิทยาการ
นายเลอสรร กวีวัฒน
นายอิศรา จันทิมางกูร

นายสุรินทร มหาวรรณ

สถาบันการศึกษา

ปที่จบ

ม.นเรศวร

2540

ม.นเรศวร

2545

ม.มหาสารคาม

2546

ม.เชียงใหม

2549

รภ.เชียงใหม

คอมพิวเตอร
บธ.ม.บริหารธุรกิจ ม.บูรพา
บธ.บ.การ
ม.พายัพ
บริหารงานบุคคล
บธ.ม.บริหารและ ม.นเรศวร
การจัดการธุรกิจ

สัปดาห สัปดาห

สัปดาห

สัปดาห

8 ชม./ 8 ชม./

8 ชม./

8 ชม./

2543

8 ชม./ 8 ชม./

8 ชม./

8 ชม./

2551
2542

8 ชม./ 8 ชม./

8 ชม./

8 ชม./

8 ชม./ 8 ชม./

8 ชม./

8 ชม./

2546

ค.บ.การวัดผล

มรภ.เชียงใหม

2545

ศษ.ม.วัดและ
ประเมินผลฯ

ม.เชียงใหม

2548

(คอมพิวเตอรศึกษา)

ภาระงานสอน(ชั่วโมง)
2556 2557
2558
2559
8 ชม./ 8 ชม./ 8 ชม./ 8 ชม./

สัปดาห สัปดาห

สัปดาห สัปดาห
สัปดาห สัปดาห

สัปดาห สัปดาห

สัปดาห

สัปดาห
สัปดาห

สัปดาห

สัปดาห

สัปดาห
สัปดาห

สัปดาห
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ที่

ชื่อ-สกุล

5.

สถาบันการศึกษา

ปที่จบ

มรภ.เชียงใหม

2546

ม.เชียงใหม
รภ.พิบลู สงคราม

2548
2545

สัปดาห สัปดาห

สัปดาห

สัปดาห

8 ชม./ 8 ชม./

8 ชม./

8 ชม./

7.

นายนพรัตน สิทธิโชคธนา บธ.บ.เศรษฐ
ศาสตรธุรกิจ
รักษ
ศษ.ม.เศรษฐศาสตร
ศศ.บ การจัดการ
นางสุพิชยกาญจน
ทั่วไป
มวนทอง
บธ.ม.การบัญชี
ศศ.บ.นิเทศ
นางสาวสิริกร สมควร

ภาระงานสอน(ชั่วโมง)
2556 2557
2558
2559
8 ชม./ 8 ชม./ 8 ชม./ 8 ชม./

ม.ภาคกลาง
ม.เชียงใหม
ม.เชียงใหม

2548
2547
2549

4 ชม./ 4 ชม./

4 ชม./

4 ชม./

7.

นายพรศักดิ์ คําทอง

มสธ.

2535

4 ชม./ 4 ชม./

4 ชม./

4 ชม./

8.

นางสาวจีรวรรณ ศิริบุญ

2549

4 ชม./ 4 ชม./

4 ชม./

4 ชม./

6.

คุณวุฒิ

ศาสตร
ศศ.ม.สื่อศิลปะ
และการออกแบบ

นศ.บ.นิเทศ
ศาสตร

บธ.บ.การจัดการ มรภ.เชียงใหม
ทั่วไป
บธ.ม.บริหารรัฐกิจ ม.บูรพา

3.2.3 อาจารยพิเศษ

ลําดับที่
ชื่อ –สกุล
1.
นายศุภชัย นาคเนียม
2.

นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์

3.

นายปุรเชษฐ มธุรส

4.

วาที่ ร.ต.อาคม ไทยเจริญ

5.

นายสถาพร สุริยน

6.

นายชาญชัย วิทยาพูน

7.

นายวสันต วัฒนวิถี

8.

นางมัสรัตน แสงแกว

คุณวุฒิ
วศ.บ.คอมพิวเตอร
วศ.ม.เทคโนโลยีการสื่อสาร
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกล
วท.ม.อุปกรณการแพทย
บธ.บ.คอมพิวเตอร
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
บธ.บ.คอมพิวเตอรธรุ กิจ
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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สถานที่ทํางาน

ธุรกิจสวนตัว
(รานคอมพิวเตอร)
ผูประสานงานโครงการ IT Valley
ผูจัดการกาดคําพลาซา
ครู คศ.1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1

อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยาลัยแมฮองสอน (ม.ราชภัฎเชียงใหม)
ครูฝกฝมือแรงงานชั้น 2 (คอมพิวเตอร)
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดแมฮองสอน
ศศ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ
การสื่อสาร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮอ งสอน
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา (คอมพิวเตอร) จนท.คอมพิวเตอร
สํานักงานที่ดินจังหวัดแมฮองสอน
บช.บ.การบัญชี
ครูผสู อน
บช.ม.การบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแมฮองสอน

4. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกงาน
จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจจากผู ใ ช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา มี ค วามต อ งการให ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี
ประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้น ในหลักสูตรนี้จึงมีรายวิชาการฝกงานซึ่งจัดอยูในกลุมวิชาชีพที่
นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนกอนจบการศึกษา

หนา 16
4.1. ผลการเรียนรูของการฝกงาน
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนในการ
เรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อสงเสริมการนําระบบสารสนเทศเขาไปสนับสนุนในการดําเนินงานทางธุรกิจ
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงเวลา และเข าใจวั ฒ นธรรมขององค ก ร ตลอดจนสามารถปรั บ ตั ว ให เ ข ากั บ สถาน
ประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา จํานวน 15 สัปดาห
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ตามขอกําหนดในคูมือการทําโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานทางคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนการทําโครงงานเพื่อการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศขนาดเล็กที่ชวยสนับสนุนการทํางานทางธุรกิจ โดยนักศึกษาเขาไปวิเคราะหและออกแบบระบบงานจริง
ในองคกร SME แลวนําเสนอขอกําหนดรายละเอียดระบบสารสนเทศ (System Specification) และนักศึกษา
พัฒนาโปรแกรมตามขอกําหนดของระบบ และนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน
5.2 ผลการเรียนรู
นักศึ กษาสามารถทํ างานเป นกลุ ม มีความเชี่ ย วชาญในการใช เครื่ องมือ โปรแกรม ในการทํ าโครงงาน
มีผลงานทีส่ ามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) ประกาศตารางการทํางานโครงงาน
2) แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน
3) จัดทําคูมือการทําโครงงาน
4) ประกาศเกณฑการใหคะแนนในแตละกระบวนการของการดําเนินงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการติดตามความกาวหนาในการทําโครงงานตามเกณฑการใหคะแนนตามกระบวนการ
ของการดําเนินการจัดทําโครงงาน
2) ประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
3) การนําเสนอโปรแกรมและการทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในเบื้องตน
โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม โดยการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู และกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.1 ศึกษาคนควา และติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม

- มอบหมายใหศึกษาคนควา จัดทํารายงาน ในเรื่องที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ

1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

- กรณีศึกษาใหนักศึกษาบูรณาการกระบวนการในการนํา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาแก ป ญ หาในงานด า นธุ ร กิ จ
นําเสนอ และรับฟงความคิดเห็นจากกลุม อื่นๆ

1.3 สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือทําธุรกิจคอมพิวเตอร - มอบหมายให ทํ าโครงงานคอมพิ ว เตอร เกี่ ย วกั บ การ
ในชุมชน และสรางสรรคงานทางธุรกิจใหเกิดประโยชนแก พั ฒ นาระบบที่ ส นั บ สนุ น งานในชุ มชน และกํ า หนด
ชุมชนและทองถิ่นได
ชวงเวลาในการสงงานเพื่อนําเสนอตามทีก่ ําหนดทันเวลา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความรับผิดชอบ และมุงมั่นในการพัฒนาตน
(2) มีจิตสํานึกตอสังคม
(3) มีความตองการที่เปนกุศล และมีสวนชวยเหลือเกื้อกูลสังคม
2.1.1.2 กลยุทธการสอน
(1) การสรางแรงจูงใจ การชักจูงโนมนาวใหเห็นคุณคาและความจําเปนในการพัฒนาตน
(2) กรณีศึกษาตัวอยางของบุคคลที่ไมประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จในการพัฒนาตน
(3) การจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาจิตสํานึกตอสังคม
2.1.1.3 การประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาตน
(2) ตรวจผลการเรียนรูจากกรณีศึกษา
(3) ตรวจผลการจัดทําโครงการ
2.1.2 ดานความรู
2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความเขาใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปญญา
(2) มีความเขาใจ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม
2.1.2.2 กลยุทธการสอน
(1) การบรรยาย ประกอบสื่อและการซักถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของ
• กระบวนการพัฒนามนุษย
• ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม
• กระบวนการพัฒนาจิต และกระบวนการพัฒนาปญญา
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(2) การมอบหมายงานใหอาน ทําความเขาใจ เกี่ยวกับจุดมุงหมายของวิชาการ
ศึกษาทั่วไป
(3) บรรยายเกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน
(4) ใชกระบวนการจิตปญญา
2.1.2.3 การประเมินผล
(1) การทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน
(2) การตรวจผลงานจาการศึกษาคนควา
2.1.3 ดานทักษะทางปญญา
2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะ สังเคราะห เชื่อมโยงเหตุปจจัยและแนวปฏิบัติอยางเปนองครวม
(2) สามารถพัฒนาสติใหเกิดการตื่นรูอยูตลอดเวลา
2.1.3.2 กลยุทธการสอน
(1) บรรยายสรางความคิดรวบยอดในการคิด
(2) กรณีศึกษา
(3) การจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
2.1.3.3 การประเมินผล
(1) ประเมินการนําเสนอผลงานของกรณีศึกษาและการจัดทําโครงงาน
(2) ตรวจสอบการประเมินตนเองของนักศึกษาในดานการพัฒนาจิต
(3) สังเกตพฤติกรรมการควบคุมและกํากับตนเองของนักศึกษา
2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความรัก ปรารถนาดี เอื้ออาทร และชวยเหลือเกื้อกูลกับผูอื่น
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและวางแผนดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2.1.4.2 กลยุทธการสอน
มอบหมายงานเปนกลุม และมอบใหแตละมีสวนรวมในการทํางานกลุม
2.1.4.3 การประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางานกลุม
(2) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ไดรับมอบหมาย
2.1.5 ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความเขาใจเทคนิคคณิตศาสตรพื้นฐานในการศึกษาคนควา และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา
(2) สามารถเลือกใชรูปแบบการสื่อสาร และนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางานได
2.1.5.2 กลยุทธการสอน
(1) ฝกแกปญหาหรือโจทยที่จําเปนตองใชแบบจําลองคณิตศาสตรหรือสถิติ
(2) ฝกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางาน
(3) ฝกการนําเสนอผลงานรายบุคคล/รายกลุม
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2.1.5.3 การประเมินผล
(1) ประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางาน
(2) ประเมินความสามารถในการแกปญหา
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ภายใตกรอบ
จรรยาบรรณของวิชาชีพคอมพิวเตอร
(2) ตระหนักและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.
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(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และทํางานดานคอมพิวเตอรเปน
ทีมได
(4) สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระทําของตนเอง อันอาจจะนําไปสูขอขัดแยง
ตาง ๆ และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทําได
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) จัดใหมีการบรรยาย อภิปราย พรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาที่เกี่ยวของประกอบ
(2) ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาในดานการทํางานวิชาชีพคอมพิวเตอร
(3) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานจรรยาบรรณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรมาใหความรู
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากจํานวนครั้งในการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนกลุม
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีความรู ความสามารถ ในการใชงานคอมพิวเตอรเพื่อ
สรางสรรคงานทางธุรกิจใหเกิดประโยชนแกชุมชนและทองถิ่น ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่สําคัญของวิชาที่ศึกษา
(2) มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหและแกปญหาดานระบบสารสนเทศเบื้องตนได
(3) สามารถออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบสารสนเทศเบื้องตนได
(4) แสวงหาความรู และติดตามความกาวหนาของคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(5) มีความรูความเขาใจทางดานเทคนิค และพัฒนาการใหมๆ ในการปฏิบัติวิชาชีพคอมพิวเตอร

หนา 20
2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) จัดใหมีการบรรยาย อภิปราย พรอมยกตัวอยางประกอบ
(2) สาธิตขั้นตอนวิธีการใชงาน และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริงโดยใชคอมพิวเตอร
(3) สอนใหผูเรียนไดมีโอกาสไดฝกทักษะ และลงมือปฏิบัติจริง
(4) มอบหมายใหศึกษาคนควา จัดทํารายงาน
(5) ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการทํางาน
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานของนักศึกษา
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห และนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สถานการณและผูใช
(2) สามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับการใชงาน
(3) สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชนได
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ยกตั ว อย างกรณี ศึกษาให นั กศึ กษาอภิ ป รายถึ งกระบวนการในการแก ป ญหาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) นําเสนอตัวอยางผลของการนําระบบสารสนเทศไปใชในองคกรธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
(3) มอบหมายใหทําโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลจากการมีสวนรวมในการอภิปรายถึงกระบวนการในการแกปญหาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอโครงงานของนักศึกษา
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการดานสารสนเทศจากผูใช
(2) สามารถสื่อสารและประสานการทํางานกับผูรวมงานได
(3) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
(4) มีจิตอาสาในการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน
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2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมคายอาสาใหบริการดานระบบสารสนเทศแกชุมชน
(2) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม นําเสนอ และรับฟงความคิดเห็นจากกลุมอื่นๆ
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน
(2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
สังเกตจากพฤติ กรรมที่แสดงออกในการรวมกิ จกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูลที่ได
2.2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถวิเคราะห และนําเสนอขอมูลทางสถิติเพื่อใชบอกสถานภาพขององคกรได
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สอนเทคนิคการนําเสนอขอมูลทางดานสถิติ ใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกันการนําไปใชกับงาน
ตางๆ
(2) มอบหมายงานใหวิเคราะหขอมูลดานธุรกิจ และจัดใหอยูในรูปสารสนเทศ
(3) นําเสนอผลงาน
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา ( Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชา

กลุมภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
ศท 0202 มนุษยกับวัฒนธรรม
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
ศท 0303 อาเซียนศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม
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ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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ทักษะการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
ศท 0404 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู
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ความสัมพันธ
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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ทักษะการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หนา 24
วัตถุประสงคของหลักสูตรสําหรับหมวดวิชาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความรับผิดชอบ และมุงมั่นในการพัฒนาตน
1.2 มีจิตสํานึกตอสังคม
1.3 มีความตองการที่เปนกุศล และมีสวนชวย
เหลือเกื้อกูลสังคม

2. ความรู
2.1 มีความเขาใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม
พัฒนาจิต และพัฒนาปญญา
2.2 มีความเขาใจ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีความรัก ปรารถนาดี เอื้ออาทร และชวยเหลือ
เกื้อกูลกับผูอื่น
4.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและวางแผน
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีความเขาใจเทคนิคคณิตศาสตรพื้นฐานใน
การศึกษาคนควา และเสนอแนะแนวทางใน
การแกไขปญหา
5.2 สามารถเลือกใชรูปแบบการสื่อสาร และ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู
และการทํางานได

3. ทักษะทางปญญา
3.1 สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะ สังเคราะห
เชื่อมโยงเหตุปจจัยและแนวปฏิบัติอยางเปน
องครวม
3.2 สามารถพัฒนาสติใหเกิดการตื่นรูอยูตลอดเวลา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

หลักเศรษฐศาสตร
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2. ความรู
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3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หลักการจัดการ



















หลักการตลาด




















กฎหมายธุรกิจ



หลักการบัญชี



หลักการเงิน





โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ





ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ



ระบบคอมพิวเตอร



การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน



โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
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หนา 26

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน





การวิเคราะหและออกแบบระบบ



ระบบฐานขอมูล



การเขียนโปรแกรมบนเว็บ



โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ



การออกแบบสิ่งพิมพทางธุรกิจ



การจัดการองคความรู



เทคโนโลยีมัลติมีเดีย



พาณิชยอิเล็กทรอนิกส



การจัดการหวงโซอุปทาน



การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การฝกงาน
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2. ความรู
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3. ทักษะทาง
ปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ


















หนา 27
1. คุณธรรม จริยธรรม
1) มีระเบียบ วินยั ความซือ่ สัตยและความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และสังคม ภายใตกรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพ
คอมพิวเตอร
2) ตระหนักและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติวา ดวยการ
กระทําความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
3) มีภาวะความเปนผูน ําและผูตาม รับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น และทํางานดานคอมพิวเตอรเปนทีมได
4) สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระทําของ
ตนเอง อันอาจจะนําไปสูขอขัดแยงตาง ๆ และสามารถ
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทําได
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการดาน
สารสนเทศจากผูใช
2) สามารถสื่อสารและประสานการทํางานกับผูรวมงานได
3) มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรบั มอบหมาย
4) มีจิตอาสาในการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชุมชน

2. ความรู
1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่
สําคัญของวิชาที่ศึกษา
2) มีความรู ความเขาใจ สามารถวิเคราะหและแกปญหาดาน
ระบบสารสนเทศเบื้องตนได
3) สามารถออกแบบ ติดตั้ง และปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เบื้องตนได
4) แสวงหาความรู และติดตามความกาวหนาของคอมพิวเตอร
อยางตอเนื่อง
5) มีความรูความเขาใจทางดานเทคนิค และพัฒนาการใหมๆ
ในการปฏิบัติ วิชาชีพคอมพิวเตอร
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบนั ตอการ
ทํางานที่เกีย่ วกับคอมพิวเตอร
2) สามารถวิเคราะห และนําเสนอขอมูลทางสถิติเพื่อใชบอก
สถานภาพขององคกรได
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งปากเปลาและการ
เขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม

3. ทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห และนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยาง หลากหลายรูปแบบที่
เหมาะสมกับสถานการณและผูใช
2) สามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศให
เหมาะสมกับการใชงาน
3) สามารถวิเคราะหประเด็นปญหาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทในชุมชนได

หนา 28

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและประเมินผลการเรียน เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาลัยชุมชน ระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2545
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาดําเนินการ ดังนี้
(1) สุมทวนสอบในบางรายวิชา ปการศึกษาละ 1ครั้ง โดยคณะกรรมการที่แตงตั้งจากสภาวิชาการ
(2) มีการประเมินขอสอบโดยเจาหนาที่วัดผล และกรรมการสภาวิชาการที่ไดรับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาดําเนินการ ดังนี้
(1) ติ ด ตามผลการมี ง านทํ าของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามโครงการติ ด ตามผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญา
(2) การตอบแบบประเมินหรือสัมภาษณผูประกอบการ เกี่ยวกับความพึงพอใจในผูสําเร็จการศึกษาที่
สําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
(1) เรียนครบตามโครงสรางหลักสูตร หนวยกิต และรายวิชาตามที่วิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร
(2) ไดคาระดับผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเทา
(3) ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา
(4) ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
(1) เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
(2) ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่วิทยาลัยกําหนด
(3) ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ (1) และ (2) ยื่นคํารองแสดง ความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ
พิจารณาเสนอชื่อตอสภาวิทยาลัยชุมชนแมฮองสอนเพื่ออนุมัติใหอนุปริญญาในภาคการศึกษานั้น

หนา 29

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มีการปฐมนิเ ทศแนะแนวการจัด การเรี ยนการสอนใหกับครู ผูส อน กอนเป ดการศึกษาทุกภาคเรีย น
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนระดับอนุปริญญา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง
(2) การสนับสนุนการฝกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ และเขารวมการประชุมทาง
วิชาการในองคกรตางๆ
(3) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) มีสวนรวมในจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการจัดการทั่วไป
(2) มีการสนับสนุนใหอาจารยทําเอกสารประกอบการสอนหรืองานวิจัยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หนา 30
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูดูแลและกํากับการจัดทําโครงสรางหลักสูตร แผนการ
เรียน การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาภาระงาน การพิจารณาครูผูสอน งบประมาณ
1.2 กํากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยหัวหนาสาขาวิชา ไดแก การ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
1.3 แตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยที่ปรึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
1.4 จัดการประเมินและวิเคราะหขอสอบในสาขาวิชาใหไดมาตรฐาน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
สาขาวิชาจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตําราสื่อการ
เรี ย นการสอน โสตทั ศ นู ป กรณ อ ย า งเพี ย งพอ เพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นและสร า ง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
สาขาวิชามีความพรอมดานสถานที่ ความพรอมของหองเรียน หนังสือ ตํารา วีดีทัศน อุปกรณดาน
คอมพิวเตอร สื่อมัลติมีเดียและสื่ออื่นๆ ตลอดจนระบบการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับหองสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ตํารา และอุปกรณที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน
การสอน เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสาน
การจัดหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชามีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆที่
จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ สามารถมีสวนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตําราและอุปกรณสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนแกหองสมุด
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความพอเพียงของทรัพยากร สาขาวิชามีเจาหนาที่ประจําหองสมุด ซึ่งจะประสานงาน
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหองสมุด และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือตํารา นอกจากนี้มี
เจาหนาที่ดานโสตทัศนูปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความ
พอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย

หนา 31
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคั ด เลื อกอาจารยใหมต ามระเบีย บและหลั กเกณฑของวิ ทยาลั ย โดยอาจารย ใหม ต องมี วุ ฒิ
การศึ กษาระดั บ ปริ ญญาโทที่ เ กี่ ย วข องกั บ คอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ หรื อระดั บ ปริ ญญาตรี ที่มีป ระสบการณ ด า น
คอมพิวเตอรธุรกิจไมต่ํากวา 10 ป
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิ ชาเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการทําใหหลักสูตรบรรลุตามเปาหมาย และผลิต
บัณฑิตใหเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารย พิเ ศษถื อวามีความสําคัญมาก เพราะเปนผู ถายทอดประสบการณต รงจากการ
ปฏิบัติใหแกนักศึกษา อาจารยพิเศษเปนผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือ
ปริญญาตรีทางคอมพิวเตอรธุรกิจที่มีประสบการณ 10 ปขึ้นไป
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรูดาน
การจัดการทั่วไป
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และตองสามารถใหบริการแกอาจารย
สามารถใชสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนไดอยางคลองแคลว ซึ่งจําเปนตองใหมีการ
ฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ การจัดสภาพแวดลอมใหมีความพรอมในการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนการดูแลและปรับปรุงสื่อและอุปกรณใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา
5. การสนับสนุนและการใหคําปรึกษา
5.1 การสนับสนุนและการใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆแกนักศึกษา
สาขาวิชาการคอมพิวเตอรธุรกิจมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน
โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของสาขาวิชา
ทุกคนตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา
เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการทํากิจกรรม
แกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดที่ ส ามารถยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ ผูใชบัณฑิต
(1) มีการจัดทําวิจัยเพื่อสํารวจความตองการของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทุกปการศึกษา
(2) นําผลที่ไดจากการวิจัย มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษา เพื่อติดตาม
การดําเนินการ TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป และมีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชกําหนดดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงานดังนี้
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่4
(1) อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย า งน อ ยร อ ยละ 80 มี ส ว นร ว มในการ X
X
X
X
ประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการดํ า เนิ น การของ
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 2.ที่สอดคลองกับกรอบ X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และ/หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ 3.และ มคอ 4.อยางนอย X
X
X
X
กอนเปดการสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
X
X
X
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ 5 และ X
แบบรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม มคอ 6
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 7.ภายใน X
X
X
X
60วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา
X
X
X
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ X
กําหนดใน มคอ 3.อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแต
ละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
X
X
X
ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มอค.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรับการปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการ X
X
X
X
เรียนการสอน
X
X
X
(9) อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยาง X
นอยปละ 1 ครั้ง
X
X
X
(10)บุ คลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ ามี ) ได รั บ การพั ฒ นาทาง X
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยรอยละ 50 ตอป
(11)ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษาใหมที่มี
X
X
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
X
X
(12)ระดับความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษาใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ) แตละป
9
10
12 12
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที)่
1-5 1-5 1-5 1-5
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) (80%)
7
8
10 10
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หมวดที่ 8 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับสาขาวิชา และ /หรือ
การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงระหวางและหลังการสอนควรมีการ
วิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําไดโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงและมอบใหประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําไดโดย
- ประเมินนักศึกษาในแตละวิชา
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรและ/หรือทีมผูสอน
- ภาพรวมของหลักสูตร ทําการประเมินโดยผูสําเร็จการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
- นักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษา
- ผูวาจาง/ผูมีสวนไดสวนเสีย
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจผลสัมฤทธิ์ของผูสําเร็จการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต อ งผ านการประกั น คุ ณภาพหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อนุปริ ญญา สาขาวิชาการจั ดการทั่ว ไป และตั วบงชี้เพิ่ มเติ มขางตน รวมทั้งผานการประเมินการประกั น
คุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินนักศึกษา ผูวาจาง ผูทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห ทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ ( ถามี )
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ภาคผนวก ก
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุมภาษา
ศท 0101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการรับสาร การฟงจับใจความสําคัญ การฟง
เชิงลึก การอาน ทักษะการอานเร็ว การอานจับใจความ การอานตีความ การอานเพื่อหาขอมูลจําเพาะ ทักษะ
การสงสาร การพูด การพูดตอสาธารณะ การนําเสนอความคิดและผลงาน การเขี ยน การเขียนบันทึก การยอ
ความ การเขียนรายงาน การเขียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ศท 0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐาน สําหรับการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ศท 0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสรางระดับกลางสําหรับการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน

ศท 0104

ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
English Speaking and Writing Skills

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ทักษะการ พูด และเขียนภาษาอังกฤษ เนนเรื่ององคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
ที่มีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆโดยใชคําศัพทและโครงสรางระดับสูง
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ศท 0105

ภาษาประเทศเพื่อนบาน
Languages of Neighboring Countries

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
เลือกศึกษาภาษาประเทศเพื่อนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตั้งของวิทยาลัยชุมชน เชน ภาษาเขมร
(Kmer Language) ภาษาจีน (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia) และภาษา
พมา (Burmese) เปนตน
ไวยากรณขั้นพื้นฐาน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและบทความสั้นๆ คําศัพทที่ใช
สื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทายและกลาวลา แนะนําตนเองและผูอื่น การแลกเปลี่ยนขอมูลสวนตัว
การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ การบอกความจําเปนฉุกเฉิน ฟงและใหขอมูลขาวสารและคําแนะนํา แสดง
ความรูสึก และแสดงความคิดเห็น ความเขาใจในวัฒนธรรมตางชาติ ซึ่งสอดแทรกอยูในภาษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุมมนุษยศาสตร
ศท 0201

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนามนุษยใหเ ปนมนุษย ที่สมบูรณ การเสริมสรางความสัมพัน ธระหวางมนุษยกับ สิ่งที่มนุษย
เกี่ยวของ การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง การเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนาจิตใจ และความสามารถทางเชาวปญญา
การพัฒนาปญญาใหเปนแกนกลางของการพัฒนามนุษย
ศท 0202

มนุษยกับวัฒนธรรม
Human and Culture

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความคิดและความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมหรือการหลอหลอมทางวัฒนธรรม
(Socialization) ความขัดแยงทางวัฒนธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การแสวงหาคุณคาและ
ความหมายของมนุษยในมิติทางวิทยาศาสตร สังคมและศาสนา

หนา 37
ศท 0203

สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมายของสุนทรียศาสตรและสุนทรียภาพ ความสําคัญและคุณคาความงามตอชีวิต ประสบการณ
ทางความงามจากการเคลื่อนไหวรางกาย ความงามจากการมองเห็น ความงามจากการไดยิน การตัดสินคุณคาทาง
สุนทรียศาสตร รั บรูค วามงามและชื่ นชมผลงานดา นทั ศนศิ ลป ดนตรี และศิลปะการแสดง ความสัม พันธ ของ
ศิลปกรรมทองถิ่นกับศิลปกรรมไทยตางภาค การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถิ่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุมสังคมศาสตร
ศท 0301

จังหวัดศึกษา
Province Studies

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การเรี ย นรู เ รื่ อ งของจั ง หวั ด อั น เป น ที่ ตั้ ง ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ในด า นประวั ติ ศ าสตร ภู มิ ศ าสตร
ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินคา พืชพรรณ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลสําคัญ ภูมิปญญาทองถิ่น ปญหาและแนวทางการพัฒนา
จังหวัด การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบ การสังเคราะหแนวทางแกไขปญหาและปองกัน และแนวทางการ
พัฒนา
ศท 0302

สังคมไทยกับการพัฒนา
Thai Social and Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
สภาพปจจุบัน อนาคต ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะหเหตุ
ป จ จั ย และผลกระทบ การสั งเคราะห แ นวทางแก ไขป ญ หาและป อ งกั น และแนวทางการพั ฒ นา ลั กษณะ
โครงสรางทางสังคมไทยและสังคมหลังสมัยใหม (Post Modern)
ศท 0303

อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ประวั ติความเป น มา พั ฒนาการประชาคมอาเซีย น กลไกอาเซี ยน กฎบัต รอาเซี ย น สภาพสั งคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมกลุมประชาคมอาเซียน การวิเคราะหเหตุปจจัย ผลประโยชนและผลกระทบ
การสังเคราะหแนวทางแกไขปญหาและปองกัน และแนวทางการพัฒนา

หนา 38
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการและการใชงานขอมูล การใชโปรแกรมระบบ
และโปรแกรมประยุกต ฝกการสืบคน การสื่อความหมายและการนําเสนอ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
จากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศท 0402

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญของการคิด กลไกทางสมอง การพัฒนาการคิดของมนุษย การคิดรูปแบบ
ตาง ๆ ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การใหเหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย กระบวนการคิด วิเคราะห
และสังเคราะห การตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผล ขอมูล หลักฐานมาประกอบการตัดสินใจ การฝกทักษะการคิด
ศท 0403

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของสภาวะแวดลอม สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดลอม ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยและ
สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดลอม ภาวะมลพิษและการแกปญหา
เกี่ ย วกั บ มลพิ ษ การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล อมของโลก การอนุ รั กษ พลั งงาน การอนุ รั กษ และการพั ฒ นา
สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศท 0404

วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science for Life

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
กระบวนการวิทยาศาสตร ความรูและเจตคติวิทยาศาสตร วิธีการวิทยาศาสตร การใชหลักวิทยาศาสตร
ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การดูแลรักษาสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร

หนา 39
หมวดวิชาเฉพาะ
บธ 0101

หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics

3(3-0-6)

หลักการจัดการ
Principles of Management

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูทั่วไปทางเศรษฐศาสตร ตลาดในระบบเศรษฐกิจ ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค
อุปทาน และความยืดหยุน ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต รายรับจากการผลิต การกําหนดราคาและผลผลิตใน
ตลาดลักษณะตางๆ รายไดประชาชาติ การเงินการธนาคาร การบริโภค การออม และการลงทุน การคาระหวาง
ประเทศ เงินเฟอ เงินฝด วัฏจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได
บธ 0102

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการจัดการ แนวคิดการจัดการ หลักและกระบวนการจัดการธุรกิจ
เทคนิคตางๆ ในการจัดการ การวางแผนการจัดองคการ การบริหารงานบุคคล การควบคุม การติดตามและ
ประเมินผล การนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการจัดการ การประยุกตหลักการจั ดการในงานอาชีพ ความ
รับผิดชอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ
บธ 0103

หลักการตลาด
Principles of Marketing

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทบาทและความสํ าคัญของการตลาดที่มีต อสังคม เศรษฐกิ จ พัฒ นาการของแนวความคิ ด
การตลาด กิจกรรมและหนาที่ตางๆ ทางการตลาด ลักษณะและพฤติกรรมการซื้อแตละตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการกําหนดสวนประสมการตลาด กลยุทธการตลาดที่เหมาะสมสําหรับแตละสวนประสม การประยุกต
เทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในกิจกรรมการตลาด จริยธรรมการตลาดและความรับผิดชอบตอสังคม
บธ 0104

กฎหมายธุรกิจ
Business Law

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
การตีความ การอุดชองวางของกฎหมาย หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใชสิทธิ รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย บุคคล ทรัพย นิติกรรมและสัญญาหนี้ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได สัญญาซื้อขาย สัญญา
ขายฝาก สัญญาเชาทรัพย เชาซื้อ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย สัญญาค้ําประกัน สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา
สัญญาตัวแทนและนายหนา ประกันภัย ทรัพยสินทางปญญา

หนา 40
บธ 0105

หลักการบัญชี
Principles of Accounting

3(2-2-5)

หลักการเงิน
Principles of Finance

3(3-0-6)

โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
Business Program Package

3(2-2-5)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติแมบทบัญชี หลักการบัญชี วิเคราะหการคา บันทึกรายการในสมุดรายรับขั้นตน สมุด
บัญชีแยกประเภท จัดทํางบทดลอง การปรับปรุงปดบัญชีและกระดาษทําการ การทํางบการเงินของกิจการ
ให บ ริ การและกิ จ การซื้ อ มาขายไป และการบั ญชี สํ า หรั บ กิ จ การที่ เ ข า จดทะเบี ย นภาษี มูล ค าเพิ่ ม คุ ณธรรม
จริยธรรมวิชาการบัญชี
บธ 0106

คําอธิบายรายวิชา
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงินของธุรกิจ สภาพแวดลอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องตน
การวิเคราะหทางการเงิน การบริหารสินทรัพยของธุรกิจ มูลคาของเงินตามเวลา การวิเคราะหโครงการลงทุน
การจัดหาเงินทุน ตนทุนเงินทุนและโครงสรางเงินทุนของธุรกิจ การวิเคราะหความเสี่ ยงและผลตอบแทน การ
วิเคราะหจุดคุมทุน และนโยบายเงินปนผลของธุรกิจ ตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการดําเนินงานดาน
การเงิน
บธ 0107

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะพื้น ฐานเกี่ย วกับ หลักการใชโ ปรแกรมประมวลผลคํ า ตารางคํานวณ และการ
นําเสนองาน ในการพิมพและจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลดวยกราฟ การจัดการฐานขอมูลเบื้องตน การสราง
การนําเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกตใชโปรแกรมกับงานธุรกิจ
อยางเหมาะสม
บธ 0108

คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศอันจะเป นประโยชนในการจัดการ การรวบรวมขอมูลใน
องคกรธุรกิจ องคประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานั้น
การจัดเก็บและการนํ าขอมูลมาใช ทั้งในระบบเดิมและระบบที่ใชคอมพิว เตอร บทบาทและหน าที่ของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองคกร สภาพแวดลอมภายในองคกร ผลกระทบตอระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ การประยุกตใชระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานตางๆ รวมถึงระบบสํานักงานอัตโนมัติ

หนา 41
บธ 0109

ระบบคอมพิวเตอร
Computer System

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การศึกษาความเปนมาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร สวนประกอบและหนา ที่การทํางานของอุปกรณ
คอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน การจัดเก็บขอมูล ระบบแฟมขอมูล
วิเคราะหและแกปญหาการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน
บธ 0110

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
Introduction to Computer Programming

3(2-2-5)

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithm

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
การเขียนผังงาน ภาษาสําหรับเขียนโปรแกรม ประเภทขอมูลแบบตางๆ คาคงที่ ตัวแปรนิพจนและตัว
กระทําการ คําสั่งในการควบคุมการทํางาน อารเรย โปรแกรมยอย อารกิวเมนต วิธีการนําขอมูลเขา -ออกอยาง
งาย การเขียนโปรแกรมเพื่อทํางานกับแฟมขอมูล รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เทคนิคการแกปญหาตางๆ
บธ 0111

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางขอมูลแบบตางๆ ทั้งแบบเชิงเสน อารเรย ลิงคลิสต แสตก คิว และแบบไมใชเชิงเสน
ตนไม กราฟ เครือขาย การนําโครงสรางขอมูลไปประยุกตใชในงานตางๆ เทคนิคการเรียงลําดับ คนหาขอมูล
การประยุกตใชโครงสรางขอมูลเพื่อแกปญหาในธุรกิจ ภาคปฏิบัติใชโปรแกรมภาษาที่กําหนดเขียนโปรแกรม
ประยุกตโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแกปญหาในงานธุรกิจ
บธ 0112

เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
Introduction to Computer Network

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารขอมูล สวนประกอบสําคัญในการสื่อสารขอมูล การสงผานขอมูลใน
แบบต างๆ การมั ล ติ เ พล็ กซิ ง สถาป ต ยกรรมการสื่ อสาร การควบคุ มการส งข อมู ล การหาเส น ทางส งข อมู ล
ประเภทของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
บธ 0113

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Design

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ หลักการ
เกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ การวางแผนแกปญหา ความจําเปนขอบขายของการวิเคราะห วัฏจักรของ
ระบบ การออกแบบระบบ การศึกษาความเปน ไปได การออกแบบการนําข อมูลเขาและขอมูลออก การ
ออกแบบแฟมขอมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบ การนําไปใชงานรวมถึงการแกไขและ
บํารุงรักษา ลักษณะของการออกแบบระบบที่ดี การจัดทําเอกสารประกอบการออกแบบ

หนา 42
บธ 0114

ระบบฐานขอมูล
Database System

3(2-2-5)

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Base Programming

3(2-2-5)

โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
Project in Business Computer

3(0-6-3)

การออกแบบสิ่งพิมพทางธุรกิจ
Business Printing Design

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
แนวคิ ด เบื้ องต น เกี่ ยวกั บการจั ด การฐานข อมูล ความสํ าคัญของระบบฐานข อมูล องคป ระกอบของ
ฐานขอมูล ประเภทของแบบจําลองฐานขอมูล โครงสรางของฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล การนอรมัลไลซ
ขอมูล ภาษาจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมู ล ระบบปองกันความมั่นคงของขอมูล
และการประยุกตใชระบบการจัดการฐานขอมูล
บธ 0115

คําอธิบายรายวิชา
ระบบอินเตอรเน็ต แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสรางของเว็บไซต การจั ดทําหนาเว็บ
และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บพื้นฐานดวย เอชทีเอมแอลและซีเอสเอส ภาษาและโปรแกรมตางๆ สําหรับการ
พั ฒ นาแอพลิ เ คชั น บนอิ น เตอร เ น็ ต สภาวะแวดล อมของเว็ บ แอปปลิ เ คชั น หลั ก การทํ า งาน และการเขี ย น
โปรแกรมฝงเซิรฟเวอร และฝงไคลเอนต การบันทึกขอมูลผานฟอรม การเชื่อมตอกับโปรแกรมบนเว็บเซิรฟเวอร
การเก็บสถานะดวยกลไกคุกกี้ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซตโดยเชื่อมตอฐานขอมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจ
การคาบนอินเตอรเน็ต ความมั่นคงและแนวทางดานความมั่นคงของโปรแกรมเว็บ
บธ 0116

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดโครงงานดานธุรกิจ ชุมชน หรือดานอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยนําความรูดาน
คอมพิวเตอรมาประยุกต โดยฝกการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน
บธ 0117

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับหลักการ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อจัดรูปแบบเอกสารและ
ออกแบบสิ่งพิมพที่ใชในการทําธุรกิจ เชน แบบฟอรม ซองจดหมาย จดหมายเวียน นามบัตร ฉลากติดผลิตภัณฑ
ปายโปสเตอร แผนพับ เปนตน โดยการศึกษาวิธีการจัดทําดวยตนเองในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงาน การทําการตลาดและสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรและผลิตภัณฑ รวมถึงการจัดทําเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส เชน Acrobat ที่นิยม สงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) และจัดเก็บเพื่อลดความ
สิ้นเปลืองของการใชกระดาษในธุรกิจได

หนา 43
บธ 0118

การจัดการองคความรู
Knowledge Management

3(2-2-5)

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology

3(2-2-5)

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce

3(2-2-5)

การจัดการหวงโซอุปทาน
Supply chain management

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษานัยสําคัญของสังคมที่มีความรูเปนพื้นฐาน ( Knowledge – Based Society ) การเชื่อมโยง
ความรู กับการปฏิบัติและการดํารงชีวิต การตัดสินใจ โดยอาศัยฐานความรูและภูมิปญญา การจัดระบบความรู
การบริหารจัดการความรู และการสรางเครือขายการเรียนรู เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต
รวมทั้งการกําหนดยุทธศาสตรการจัดการความรู
บธ 0119

คําอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการของมัลติมีเดีย ลักษณะและองคประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ประเภทและการใชงานของสื่อ
มัลติมีเดีย ความรูเบื้องตนในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอในระบบดิจิตอล เทคโนโลยีที่ใช
ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานสื่อมัลติมีเดีย การผลิตสื่อมัลติมีเดียจากโปรแกรมตางๆ
บธ 0120

คําอธิบายรายวิชา
หลักการเบื้องตนของระบบอินเตอรเน็ต โครงสรางพื้นฐานของระบบการคาอิเล็กทรอนิกส และหลักการ
เบื้องตนในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม ประเภทของระบบการคาอิ เล็กทรอนิกส ระบบการแลกเปลี่ยน
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือ EDI ระบบการรับ-จายเงินบนอินเตอรเน็ต ระบบความปลอดภัย ปญหาอุปสรรคของ
การคาอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาและจัดตั้งเวบไซต การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษาระบบการจัดสงสินคา การ
ขนสงสินคา การตลาดอิเล็กทรอนิกส และกฎหมายที่เกี่ยวของ และศึกษาเทคโนโลยีการคาอิเล็กทรอนิกสใน
อนาคต
บธ 0121

คําอธิบายรายวิชา
ความหมายและบทบาทการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ความสั มพันธระหวางหวงโซอุปทานและ
กลยุทธของธุรกิจ เครื่องมือและทักษะที่จําเปนในการพัฒนาผลลัพธที่หลากหลายของหวงโซอุปทานและโลจิ
สติกส การใหบริการลูกคา การปรับปรุงการใหบริการลูกคา การพิจารณาผูจัดจําหนายวัตถุดิบ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจั ดการโลจิสติกส การจัดการสินคาคงคลัง การพยากรณ การขนสงและการบริการ อุปกรณตางๆที่
จําเปนในการจัดการโลจิสติกส การจัดซี้อในโซอุปทาน การจัดองคกรโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
แกไขปญหาและประเด็นความรวมมือกันภายในบริษัท และระหวางบริษัทที่เกี่ยวของ

หนา 44
บธ 0122

กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Laws and Ethics for Information Technology)

3(3-0-6)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค ในอาชีพ คอมพิวเตอร
บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานในหนาที่ เจตคติที่ดีในงานอาชีพคอมพิวเตอร กฎหมายที่เกี่ยวของ
บธ 0123

คําอธิบายรายวิชา
ความเป น มาของการเขี ย นโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ แนวคิ ด โปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ คลาส ออปเจก และ
องคประกอบตางๆ ของออปเจก วงจรชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอรฟซึม การนําคลาสมาใชงาน
เหตุการณตางๆ ที่ใชกับวัตถุ การใชเอพีไอ การเชื่อมตอฐานขอมูล การจัดการความผิดปกติโดย Exception
ภาคปฏิบัติใชโปรแกรมเครื่องมือชวยพัฒนาเพื่อทดลองเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุประยุกตใชในงานธุรกิจ ดวยภาษา
ที่กําหนด
บธ 0124

การฝกงาน
On the Job Training

3(320)

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือหนวยงานทั้งภาครัฐหรือเอกชน เริ่มจากการจัดทําแผนการฝกที่มี
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค กระบวนการทํางาน การทํางานรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบ การประเมินผล
การทํางาน และการปรับปรุงคุณภาพงานภายใตคําแนะนําชวยเหลือของผูมีประสบการณ

หนา 45

ภาคผนวก ข

ตารางเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

หนา 46

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : อนุปริญญาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Associate of Science Program
in Business Computer
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อยอ (ไทย) : อ.วท. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ปรัชญาหลักสูตร

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Associate of Business Administration
Program in Business Computer
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ชื่อยอ (ไทย) : อ.บธ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ปรัชญาหลักสูตร

เหตุผลในการแกไข

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ รายวิ ช าในหลั ก สู ต รและ
เปนผูชํานาญการดานคอมพิวเตอรเพื่อการสรางสรรคธุรกิจใหเกิดประโยชน สรางโอกาสทางการศึกษาใหสมาชิกชุมชนไดพัฒนาตนเอง ใหเปนผูชาํ นาญ เ ป น ไ ป ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
แกชุมชนและทองถิ่น
งานดานคอมพิวเตอร และเพิม่ คุณคาเพื่อการสรางสรรคใหเกิดประโยชน ใน ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(มคอ.)
การดําเนินชีวิตและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในมิติตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ
และดานสังคม แกชุมชนและทองถิ่น
- เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา ทั้ง 5 ดาน
1. เพื่อใหมีความรู ความสามารถ ทักษะประสบการณ ในการนํา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย
- เพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล อ งกั บ ความ
คอมพิวเตอรเขามาใชในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
สุจริต ขยันหมั่นเพียร ตามจรรยาบรรณของนักวิชาชีพคอมพิวเตอร
ตองการของตลาดแรงงาน และผูสําเร็จการศึกษา
2. เพื่อใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนาและสามารถ
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการทางคอมพิวเตอร และ
สามารถเทียบโอนหลักสูตรเขาสูสถาบันการศึกษา
แกปญหาดานคอมพิวเตอรธรุ กิจไดอยางมีประสิทธิภาพ ประยุกต สืบคน หลักการทางธุรกิจ
ขอมูลและวิเคราะหปจจัยทางธุรกิจได
3. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ ในระดับที่สูงขึ้นได
3. เพื่อใหผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย สุจริต
ดําเนินงานในธุรกิจ
ขยันหมั่นเพียร ดวยความสํานึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความ
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถสื่อสารและประสานการทํางานรวมกับหนวยงาน
รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม
องคกร หนวยงาน ชุมชน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศทางธุรกิจ
4. เพื่อใหมีความสามารถในการคิดและการแกปญ
 หาในการ
5. เพื่อใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห และนําเสนอขอมูลสารสนเทศได
เรียนรู การปฏิบตั ิงาน และการสรางสรรคสิ่งใหม
อยางเหมาะสมมากขึ้น
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โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 57
2.1 วิชาแกน
21
2.2 วิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 36
- วิชาบังคับ
24
- วิชาเลือก
ไมนอยกวา 9
- วิชาการฝกงาน
3
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 3
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา
ศท0101
ศท0102
ศท0103
ศท0104
ศท0105

ชื่อวิชา
สมรรถภาพทางภาษาไทย
Thai Language Competency
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
Reading and Writing Skills in English
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
Languages of Neighboring Countries

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 90
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 57
2.1 พื้นฐานวิชาชีพ
21
2.2 วิชาชีพ
ไมนอยกวา 36
- วิชาบังคับ
24
- วิชาเลือก
ไมนอยกวา
9
- วิชาการฝกงาน
3
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 3
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ศท0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ศท0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
ศท0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
ศท0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
English Speaking and Writing Skills
ศท0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
Languages of Neighboring Countries

เหตุผลในการแกไข
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1. วิชาแกน เปนวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2. วิชาเฉพาะดาน เปนวิชาชีพ
เพื่อความเหมาะสม และมีความสอดคลอง
การวิชาชีพทางคอมพิวเตอร

- ปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความ
ตองการและบริบทของจังหวัดแมฮองสอน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถเทียบ
โอนหลั ก สู ต รเข า สู ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
ระดับสูงขึน้ ได
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รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ศท0201
ศท0202
ศท0203
ศท0204

ชื่อวิชา
ความจริงของชีวิต
Truth of Life
การพัฒนาตน
Self Development
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
มนุษยและคุณคา
Human and Value

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ศท0301
ศท0302
ศท0303
ศท0304

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Dicision Making
การเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for
Leaning
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science and Life Development
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา
ศท0201
ศท0202
ศท0203

ชื่อวิชา
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human
Development
มนุษยกับวัฒนธรรม
Human and Culture
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รหัสวิชา
ศท0401
ศท0402

3(3-0-6)

ศท0403

3(3-0-6)

ศท0404

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for
Learning
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science for Life

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เหตุผลในการแกไข
- ปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความ
ตองการและบริบทของจังหวัดแมฮองสอน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถเทียบ
โอนหลักสูตรเขาสูสถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นได

- ปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความ
ตองการและบริบทของจังหวัดแมฮองสอน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถเทียบ
โอนหลักสูตรเขาสูสถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นได
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กลุมวิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชา
ศท0401
ศท0402
ศท0403
ศท0404

ชื่อวิชา
จังหวัดศึกษา
Province Studies
วิถีไทย
Thai Living
สังคมโลก
Global Society
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
Laws and Human Rights

หมวดวิชาเฉพาะ
1.วิชาแกน
รหัสวิชา
วท 0201
วท 0202
วท 0203
วท 0204
วท 0205
วท 0206
วท 0207

ชื่อรายวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics
หลักการจัดการ
Principles of Management
หลักการตลาด
Principles of Marketing
กฎหมายธุรกิจ
Business Law
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information System
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
Business Program Package

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555
กลุมวิชาสังคมศึกษา
รหัสวิชา
ศท0301

3(3-0-6)

ศท0302

3(3-0-6)

ศท0303

3(3-0-6)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ชื่อวิชา
จังหวัดศึกษา
Province Studies
สังคมไทยกับการพัฒนา
Thai Social and Development
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

หมวดวิชาเฉพาะ
1.วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
บธ 0101

ชื่อรายวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
Principle of Economics
บธ 0102 หลักการจัดการ
Principle of Management
บธ 0103 หลักการตลาด
Principle of Marketing
บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
บธ 0105 หลักการบัญชี
Principle of Accounting
บธ 0106 หลักการเงิน
Principle of Finance

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

เหตุผลในการแกไข
- ปรับปรุงใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
- เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับความ
ตองการและบริบทของจังหวัดแมฮองสอน
- เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถเทียบ
โอนหลั ก สู ต รเข า สู ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
ระดับสูงขึ้นได
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลั ก สู ต รและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ แ ล ะ
ความก า วหน า ของเทคโนโลยี ท างด า น
คอมพิ ว เตอร และผู สํ า เร็ จ การสามารถ
เทียบโอนหลักสูตรเขาสูสถาบันอุดมศึกษา
ในระดับสูงขึ้นได

หนา 50
2.วิชาเฉพาะดาน
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หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555
1.วิชาพื้นฐานวิชาชีพ(ตอ)

2.1 วิชาบังคับ

รหัสวิชา
วท 0208

ชื่อรายวิชา
องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
Computer System

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

วท 0209

เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
Multimedia Technology
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithm
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
Introduction to Computer
Network
ระบบฐานขอมูล
Database System
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Design
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
Computer Programming 1
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต
Internet Technology

3(2-2-5)

วท 0210
วท 0211
วท 0212
วท 0213
วท 0214
วท 0215

3(3-0-6)

รหัสวิชา
บธ 0107

ชื่อรายวิชา
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจ
Business Program Package
บธ 0108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information system
* รายวิชา บธ 0101-0106 เปนวิชาบังคับ
2.วิชาชีพ
2.1 วิชาบังคับ

3(2-2-5)

รหัสวิชา
บธ 0109

3(2-2-5)

บธ 0110

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

บธ 0111
บธ 0112
บธ 0113
บธ 0114
บธ 0115
บธ 0116

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ชื่อรายวิชา
ระบบคอมพิวเตอร
Computer System
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบือ้ งตน

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithm
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน

3(3-0-6)

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
System Analysis and Design
ระบบฐานขอมูล
Database System
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Base Programming
โครงงานคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ
Project in Business Computer

3(2-2-5)

Introduction to Computer Programming

Introduction to Computer Network

3(2-2-5)

3(2-2-5)

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

เหตุผลในการแกไข
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลั ก สู ต รและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ แ ล ะ
ความก า วหน า ของเทคโนโลยี ท างด า น
คอมพิ ว เตอร และผู สํ า เร็ จ สามารถเที ย บ
โอนหลั ก สู ต รเข า สู ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
ระดับสูงขึ้นได
หมายเหตุ
1. ในรายวิชาองคประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร เปลี่ยนชื่อเปน วิชาระบบ
คอมพิวเตอร
2. ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร1 เปลี่ยนชื่อเปน วิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
3. ในรายวิชาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เปลี่ยนชื่อเปน วิชาเครือขายคอมพิวเตอร
เบื้องตน
4. ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ หลักสูตรเกา น(ท-ป-ศ) 3(3-0-6)
แกไขในหลักสูตรปรับปรุงเปน น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
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2.2.วิชาเลือก
รหัสวิชา
วท 0216
วท 0217
วท 0218
วท 0219
วท 0220
วท 0221
วท 0222
วท 0223
วท 0224

ชื่อวิชา
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร 1
Selected Topics in Business
Computer 1
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร 2
Selected Topics in Business
Computer 2
องคการและการจัดการ
Organization Management
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System
การจัดการความสัมพันธลูกคา
Customer Relationship
Management
ระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชี
Accounting and Financial
Information System
ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย
Human Resource Information
System
การพัฒนางานบนเว็บ
Web Programming
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronics Commerce

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2 วิชาเลือก
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

บธ 0117 การออกแบบสิ่งพิมพทางธุรกิจ
Business Printing Design
บธ 0118 การจัดการองคความรู
Knowledge Management
บธ 0119 เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย
Multimedia Technology
บธ 0120 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
Electronic Commerce
บธ 0121 การจัดการหวงโซอุปทาน
Supply Chain Management
บธ 0122 กฎหมายและจริยธรรมสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Laws and Ethics for Information
Technology
บธ 0123 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming

เหตุผลในการแกไข
น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลั ก สู ต รและกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ แ ล ะ
ความก า วหน า ของเทคโนโลยี ท างด า น
คอมพิวเตอร และผูสําเร็จการสามารถเทียบ
โอนหลั ก สู ต รเข า สู ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใน
ระดับสูงขึ้นได

หนา 52
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2.2.วิชาเลือก (ตอ)
รหัสวิชา
วท 0225
วท 0226
วท 0227
วท 0228

ชื่อวิชา
การออกแบบสิ่งพิมพทางธุรกิจ
Business Printing Design
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
Computer Programming 2
การประกอบธุรกิจ
Business Operation
โครงงานพิเศษ
Project

4.วิชาการฝกงาน
รหัสวิชา
วท 0229

ชื่อวิชา
การฝกงาน
On the Job Training

หมวดวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xx xxx วิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555

เหตุผลในการแกไข

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-6-3)

น(ท-ป-ศ)
3(200)

น(ท-ป-ศ)
3(x-x-x)

4.วิชาการฝกงาน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

บธ 0124 การฝกงาน
On the Job Training
หมวดวิชาเลือกเสรี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
xx xxx วิชาเลือกเสรี

น(ท-ป-ศ)
3 (320 ชม.)

น(ท-ป-ศ)
3(x-x-x)

เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ได อ ย า ง
ครบถวน และสอดคลองกับความตองการ
ของหนวยงาน / สถานประกอบการ
(ไมมีการเปลี่ยนแปลง)
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ภาคผนวก ค

ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

หนา 54

ภาคผนวก ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน

