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หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (ต่อเนื่อง) 

(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2556) 

 
 
ชื่อสถาบันการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
 

หมวดที ่1.  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Technology  Program in Business  Computer  
   (Continuing Program) 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต  (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
  ชื่อย่อ : ทล.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor  of  Technology  (Business Computer) 
  ชื่อย่อ : B.Tech. (Business Computer) 

 

3. วิชาเอก 
  ไม่มี   
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง  2 ปี) 
 
 5.2  ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย 
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 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน ซ่ึงจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ท าความร่วมมือ
กับวิทยาลัยฯ เช่น บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักซ์ (ประเทศไทย) บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์
อุตสาหกรรม จ ากัด  บริษัทแคนนอนไฮเทค (ประเทศไทย) จ ากัด  
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต..พุทธศักราช  2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) 
  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
- ระยะเวลาที่เปิดด าเนินการ  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา  2556 
- ได้รับเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ในการประชุม 
    ครั้งที ่2/2556  เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 

  - ได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรจากคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
    และการ ฝึกอบรมวิชาชีพ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 
             พ.ศ. 2556 

- ได้รับอนุมัติและเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในการประชุม 
   ครั้งที่ 5/2556  เมื่อวันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 

 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2557 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ในหน่วยงานเอกชน 

8.1.1 หัวหน้างานพัฒนาระบบงาน ธุรกิจ 
8.1.2 หัวหน้าหรือผู้ช่วยบริหารโครงการ 
8.1.3 ผู้ดูแลระบบงานในองค์กร 
8.1.4 ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8.1.5 นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
8.1.6 นักออกแบบและพัฒนาเว็บ 
8.1.7 นักออกแบบกราฟิก 
8.1.8 เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.2 ในหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
8.2.1 หัวหน้าหรือผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 
8.2.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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8.2.3 ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 
8.3 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว 

8.3.1 รับพัฒนาโปรแกรม 
8.3.2 รับพัฒนางานมัลติมีเดีย 
8.3.3 ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
8.3.4 ด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
8.3.5 รับวางระบบเครือข่าย 
8.3.6 รับพัฒนา Application บนมือถือ 

 
9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชนชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  ความสอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในพื้นที่ 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559 )ที่สนับสนุน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจ
และสังคมในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีรากฐานส าคัญอยู่ที่ต้นทุนประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและศักยภาพ
ของบุคลากรปัจจุบันการลงทุนด้วยธุรกิจอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้เป็นที่ทราบ

ที ่
ต าแหน่ง 

ทาง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
ปีการ 
ศึกษา 

ที่ส าเร็จ 
1 ครู ช านาญ

การพิเศษ 
นายชูศักดิ์ ศรีบุตรชิน 
 XXXXXXXXXXXXX 

คม. 
 

คบ. 
 

- คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
- คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   มหาสารคาม 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   มหาสารคาม 

2555 
 
2537 
 

2 ครู ช านาญ
การพิเศษ 

นายค าพา  ขันตี 
XXXXXXXXXXXXX 

ค.อ.ม. 
 
 

ว.ท.บ. 
 

- เทคโนโลย ี
 คอมพิวเตอร ์
 
- คอมพิวเตอร ์
 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

2555 
 
 
2536 
 

3 คร ู
ช านาญการ 

นางสุปรียา พิมพ์ทอง 
XXXXXXXXXXXXX 

วท.ม. 
 
 

คบ. 

- เทคโนโลย ี
 สารสนเทศและ 
 อินเทอรเน็ต 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
- วิทยาลัยครูเพชรบุรี 

2549 
 
 
2536 
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กันดีว่าสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ  
โดยจะเป็นอัตราใหม่ และทดแทนอัตราเดิมท่ีว่างลง ในงานด้านระบบการวางแผน การควบคุม การปฏิบัติงาน
และการตรวจสอบในงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงจ าเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมและทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ อย่างเป็นระบบ  
ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสาน ร่วมกับ  
จุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์สถาบันการอาชีวศึกษาถาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก ตรงกับความต้องการส าหรับการพัฒนาประเทศ 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   จากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดนที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง 
(Ubiquitous Computing) ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายความเร็วสูงและ/หรืออินเทอร์เน็ต ประกอบ
กับราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลงรวมทั้งสมรรถนะของเทคโนโลยีไร้สายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์แบบ
พกพาที่สามารถสื่อสารข้อมูลมัลติมีเดียได้สะดวกและรวดเร็วน าสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่
จ าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือ จึงจ าเป็นต้องใช้นักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเป็นมืออาชีพ  
มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ช่วยชี้น าและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้อง  
และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องกระท าในเชิงรุกโดยพัฒนา
หลักสูตรนี้ให้มีมาตรฐานและคุณภาพเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากลโดยการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีความพร้อมที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีและมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยต้อง
ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ที่มุ่งจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักเทคโนโลยีสายปฏิบัติการที่มีคุณธรรม 
และพ่ึงพาตนเองได ้
 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
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    รายวิชาทักษะชีวิต เช่น กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ท าการสอนโดยคณาจารย์ประจ าที่มีความเชี่ยวชาญ 
ตามทักษะความรู้ 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
   ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากหมวดวิชาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ด้านเนื้อหาสาระการจัดตารางเรียนและสอบและความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านอาชีวศึกษาที่มีความรอบรู้และมีสมรรถนะในการปฏิบัติและพัฒนางานระดับเทคโนโลยี 
ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สามารถจัดการและควบคุมการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัย 
ที่เหมาะสมในการท างานสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และสถานประกอบการ  สามารถประกอบอาชีพ
อิสระ  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1.2  ความส าคัญ 
   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อม
แข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มีคุณภาพ 
สามารถประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการด าเนินงานด้านธุรกิจในหน่วยงานต่าง ๆ 
การมีข้อมูลและสารสนเทศที่สมบูรณ์ ทันสมัย ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ต่อการวางแผนในการตัดสินใจ  
ย่อมเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
  1.3.1  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถจัดการและ
ควบคุมการท างาน บูรณาการความรู้ ทักษะ  และการคิดนอกกรอบ น าไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   โดยค านึงถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
  1.3.2  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตระหนัก
ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
  1.3.3  เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  1.3.4  เพ่ือสร้างความพร้อมให้กับบัณฑิตในการแสวงหาความรู้ในระดับสูง การศึกษาค้นคว้าวิจัย  
ที่เป็นประโยชน์ต่องานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
   
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 การจัดการศึกษา 
   การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาในระบบทวิภาคใช้ระยะเวลา 2 ปีการศึกษาโดยก าหนดให้ 1 ปี
การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน และ 1 ภาคเรียนปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์ 
ส าหรับภาคเรียนฤดูร้อน การก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคเรียน
ปกติ  หรือตามที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา 
 1.2 การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  
   จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  จ านวน  1 ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 9 สัปดาห์ 
  1.2.1  รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  1.2.2  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36  
ชั่วโมงเท่ากับ  1  หน่วยกิต 
  1.2.3  รายวิชาปฏิบัติใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนามไม่น้อยกว่า54ชั่วโมง  
เท่ากับ  1  หน่วยกิต 
  1.2.4  การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ   1   หน่วยกิต 
  1.2.5  การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง เท่ากับ  
1 หน่วยกิต 
  1.2.6  การท าโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  54  ชั่วโมง  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคี 
  ไม่มี 

 1.4 การก าหนดจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ 
  1.4.1 การระบุจ านวนหน่วยกิตให้ระบุตามความหมายของ  น (ท-ป-ศ) 
   น หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 
   ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
   ป หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   ศ หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 
  1.4.2 การจัดชั่วโมงเรียน 
         ในการจัดชั่วโมงเรียนนั้น ให้พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ดังนั้นจึงควรจัดชั่วโมงให้ได้ศึกษาค้นคว้าทั้งใน
และนอกเวลาเรียน  โดยจ าแนกการจัดเวลาเรียนรู้ประจ ารายวิชา  รูปแบบและวิธีการค านวณชั่วโมงศึกษา
ค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์  ดังนี้ 
   1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 
   2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 
   3) ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา 
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หมายเหตุ  หากน าผลหารค านวณท่ีได้มีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษดังนี้ 
     -  น้อยกว่า   0.5  ให้ตัดทิ้ง 
     -  ตั้งแต่   0.5   ขึ้นไปให้ปัดเป็น 1 
   ทั้งนี้ ในการก าหนดชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาดังกล่าวข้างต้น บางรายวิชาอาจไม่มี
การศึกษาค้นคว้านอกเวลา  เช่น วิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์อาชีพ วิชาโครงการ เป็นต้น โดยให้  
ใช้เลข  0  แทนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  -  ภาคการศึกษาท่ี  1   เดือน  พฤษภาคม   ถึงเดือน  กันยายน    
  -  ภาคการศึกษาท่ี  2   เดือน  ตุลาคม   ถึงเดือน  กุมภาพันธ์    
  -  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือน  มีนาคม   ถึงเดือน  พฤษภาคม  
   -  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00  น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 20.00 
น. 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  (1)  ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     (2)  มีความประพฤติเรียบร้อย 
    (3)  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
     (4)  มีภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง 
     (5)  มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความ 
บริสุทธิ์ใจ 
     (6)  มีเจตคติท่ีดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงเรียนทฤษฎีต่อสัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมงเรียนปฏิบัติต่อสัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลาต่อสัปดาห์ 

  น     (ท – ป – ศ) 

วิธีค ำนวณ 
 ชั่วโมงศึกษาค้นคว้านอกเวลา  =  ชั่วโมงเรียนทฤษฎี × 2  +  ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ 
     2.5 
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     (7)  เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการและได้รับค ายินยอมเข้าศึกษาต่อจาก 
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
     (8)  เป็นผู้ผ่านการประเมินความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อจากคณะกรรมการสอบคัดเลือกของ 
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  (1) นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้และทักษะวิชาชีพที่แตกต่างกัน เนื่องจากส าเร็จการศึกษามาจาก
หลากหลายสถาบันการศึกษา 
  (2) ปัญหาเรื่องการปรับตัวของนักศึกษาส่วนหนึ่งต่อระบบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี เช่น 
ความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การท างานที่ได้รับมอบหมาย  การท างานเป็นกลุ่ม เป็นต้น  
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  (1) มีระบบการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาเพ่ือปรับความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็นในรายวิชาที่มี
ปัญหา 
  (2) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า ดูแล ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 
คาดว่าจะจบการศึกษา - 20 20 20 20 

  

 2.6  ระบบการศึกษา 
  ระบบการศึกษาเป็นเป็นการศึกษาในชั้นเรียนและด าเนินการในระบบทวิภาคี พรบ.การอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 มาตรา 8  และเป็นไปตามระเบียบการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันการอาชีวศึกษา 
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีสายเทคโลยีหรือสายปฎิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.2556 ส่วนที่ 4 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวม  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 
             3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
  1) หมวดวิชาทักษะชีวิต        ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต) 
 1.2) กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์       (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต) 
 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร ์                 (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต) 
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  2) หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ           ไม่น้อยกว่า   51 หน่วยกิต 
 2.1)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ               ( 30 หน่วยกิต) 
 2.2)  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก    (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 
 2.3)  โครงการพัฒนาทักษะวชิาชีพ                                     (  6 หน่วยกิต) 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 

             3.1.3  รายวิชา ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา เวลาเรียนและหน่วยกิต  ดังนี้ 
     รับเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) ของหลักสูตรประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้งสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มานับรวมในหมวดวิชาทักษะชีวิต 

       รหัสวิชา ให้ใช้ตัวเลข 8 ตัว ในลักษณะ  XXXX–XXXX   ตามค าชี้แจงการก าหนด
รหัสวิชา  ระดับปริญญาตรี 

    ชื่อวิชา  ให้เขียนชื่อวิชาเป็นภาษาไทยในบรรทัดแรก   และวงเล็บชื่อวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อไป   หากมีรายวิชาที่ต้องเรียนก่อน ให้ระบุรหัส
วิชาและชื่อวิชานั้นด้วย  

    เวลา-หน่วยกิต ให้ระบุจ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ และ
จ านวน ชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  น (ท-ป-ศ)  โดยคิดค่าหน่วย  

                                          กิตตามที่ก าหนด 
                 1)  หมวดวิชาทักษะชีวิต   ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า  15  หนว่ยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ   (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
 รหัสวิชา           ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
4000-1101   ภาษาไทยเพื่อปฏิบัตงิานอาชีพ       3 (3-0-6) 

 (Thai for Careers)  
4000-1102       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ      3 (3-0-6) 

 (Thai for Communication and Presentation) 
4000-1103    การเขียนรายงานในงานอาชีพ               3 (3-0-6) 

 (Report  Writing) 
4000-1201    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู ้        3 (2-2-5) 

 (English for Communication and Study Skills) 
4000-1202     การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ                 3 (2-2-5) 

 (Reading and Writing English in Careers) 
4000-1203     ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอในงานอาชีพ      3 (2-2-5)       

             (English for Presentation in Careers) 
4000-1204    ภาษาอังกฤษทักษะวชิาชีพ      3 (2-2-5) 

       (English for Vocational Skills) 
4000-1205    ภาษาอังกฤษโครงงานอาชีพ      3 (2-2-5) 

       (English Project Work for Careers) 
  1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 
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 รหัสวิชา           ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
4000-1301 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร      3 (2-2-5) 

 (Science for Agricultural Technology)     
4000-1302 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยปีระยุกต์       3 (2-2-5)  

 (Science for Applied Technology)   
4000-1303 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเครื่องกล      3 (2-2-5) 

 (Science for Mechanical Technology) 
4000-1304 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการก่อสร้าง      3 (2-2-5) 

 (Science for Construction Technology)    
4000-1305 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยไีฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์      3 (2-2-5) 

 (Science for Electrical and Electronical Technology) 
4000-1306 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพอลิเมอร์       3 (2-2-5) 

 (Science for Polymer Technology) 
4000-1307 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปกรรมและอัญมณี      3 (2-2-5) 

 (Science for Art and Jewellery Technology)    
4000-1401 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ       3 (3-0-6)        

 (Mathematical  for  Decision  Making) 
4000-1402  สถิติเพื่องานอาชพี           3 (3-0-6) 
  (Statistics for Careers)   
  1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 
 รหัสวิชา           ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
4000-1501   ประชาคมอาเซียนศึกษา      3 (3-0-6) 

 (Asian Community Study) 
4000-1502        ชีวิตและสังคม                     3 (3-0-6) 

 (Life  and  society ) 
4000-1503       การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชพี      3 (3-0-6) 

 (Vocational Moral Development)  
4000-1504       การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในงานอาชีพ      3 (3-0-6)  

 (Environmental Development in Careers)   
4000-1505 ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว                3 (3-0-6) 

 (Thai Culture for Tourism) 
4000-1506 การเมืองไทยยุคปัจจบุัน                3 (3-0-6) 

 (Thai Politics) 
4000-1507 การรู้สารสนเทศ                 3 (3-0-6) 

 (Information Literacy) 
4000-1508 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ า      3 (3-0-6)  

 (Modern Management and Leadership) 
4000-1509 หลักจริยศาสตร์ในการประกอบอาชีพ      3 (3-0-6) 

 (Ethics in Work) 
 

4000-1601 ค่ายพักแรม      3 (3-0-6)        
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  (Camping)   
4000-1602 การยศาสตร์และจติวิทยาความปลอดภัยในการท างาน      3 (3-0-6)        

 (Ergonomics and Psychology for work safety)  
4000-1603 ผู้น าเกมและนันทนาการส าหรับการท่องเที่ยว         3(3-0-6)         

 (Game and Recreation Leader for Tourism 
4000-1604 กีฬาเพื่อสุขภาพ      3 (3-0-6)        

 (Sports for Health)     
4000-1605 กายใจที่เป็นสุขในการท างาน        3 (3-0-6)       
  (Health and Happiness for Work) 
4000-1606 ผู้น าเกมและการจัดการนนัทนาการในงานอุตสาหกรรม        3 (3-0-6)         

 (Games and Recreation Leader for Industrial Trades) 
4000-1607 นันทนาการเพื่องานอาชพี       3 (3-0-6)       
 (Recreation for Careers)  
4000-1608 108 กีฬาพัฒนาคุณภาพในการประกอบอาขีพ      3 (3-0-6)        

 (Sport Varieties for Careers) 
4000-1609 ศิลปะการต่อสูป้้องกันตัว      3 (3-0-6)        

 (Martial Arts) 
4000-1610 การเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด      3 (3-0-6) 

   (Leader of Marketing Events) 
4000-1611 การส่งเสริมสุขภาพในการท างาน      3 (3-0-6) 

 (Health Promotion for Work) 
4000-1612 การจัดการความรู ้      3 (3-0-6) 

 (Knowledge Management) 
4000-1613 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ      3 (3-0-6) 

 (Human Relations in Organization) 
 
  2)  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ       ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ   ( 30 หน่วยกิต) 
 รหัสวิชา           ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
4204-2001  การพัฒนาเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ    3(2-2-5) 
          (Web Development for Business) 
4204-2002 การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
  (Management  of Internet Network) 
4204-2003 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในงานธุรกิจ       3(2-2-5)     
 (Software Packages in Business) 
4204-2004      การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ 3(1-4-4) 
                       (Interactive   Multimedia Development) 
4204-2005 การจัดการสารสนเทศกระบวนการทางธุรกิจ             3(2-2-5) 
                     (Business Process Information Management)   
4204-2006   ความปลอดและการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 (Information Technology Security and Risk of System) 
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4204-2007 เทคโนโลยีส าหรับการบริหารจัดการความรู้ 3(2-2-5)
 (Technology for Knowledge Management) 
4204-2008 การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
   (Business Data Exchange) 
4204-2009 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) 
                       (Cloud Computing) 
4204-2010 การพัฒนาโปรแกรมในระบบงานธุรกิจด้วยภาษาเชิงวัตถุ 3(1-4-4) 
  (Business Application Development Using OOPL)   
  2.2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต) 
 ให้เลือกเรียนรายวิชา 4204-2101 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
และเลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
 รหัสวิชา           ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
4204-2101          เทคโนโลยีการพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 (Mobile Commerce Technology) 
4204-2102   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลลูกค้า      3(2-2-5) 
                     Information System for Customer Management) 
4204-2103   โปรแกรมประยุกต์ทางด้านการผลิตและการจัดส่ง   3(2-2-5) 
                     (Applications in Manufacturing and Logistics) 
4204-2104   ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  3(1-4-4) 
                      (E-Business) 
4204-2105    การตัดต่อภาพวิดิทัศน์ดจิิตอล 3(1-3-3) 
  (Digital Video Edition)  
4204-2106   โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและบัญชี 3(2-2-5) 
                     (Applications for Finance and Accounting) 
4204-2107   จริยธรรมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2)                             
                     (Computer Professional Ethics) 
4204-2108   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(2-2-5)          
                    (Information Systems Analysis and Design) 
4204-2109   หลักและวิธีการเชิงวัตถุ          3(2-2-5) 
                     (Object Orientation and Methodology) 
4204-2110    การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-2-5) 
 (Object – Oriented Programming) 
4204-2111    กฎหมายเก่ียวกับสารสนเทศ 2(2-0-4) 
                  (Information Law) 
4204-2112   การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน 3(2-2-5) 
                     (User Interface Design and Development) 
4204-2113   การศึกษาเปรียบเทียบระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
                     (Comparison of Operating Systems) 
4204-2114    เหมืองข้อมูล  3(2-2-5) 
                    (Data Mining) 
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4204-2115   เครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5)    
                     (Computer Network) 
4204-2116    คลังข้อมูล 3(2-2-5) 
                    (Data Warehouse)  
4204-2117    ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 
                      (Decision Support System)  
4204-2118   หลักการบัญชี 2(1-2-3)                      

  (Principle of Accounting) 
4204-2119   การบัญชีเพื่อการจัดการ  2(1-2-3)                           
                    (Accounting  for Management)   
 ต้องเรียนรายวิชา หลักการบัญชี (Principle of Accounting) 
 รหัสวิชา           ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
4204-2120  โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อใช้ในงานวิจัย 3(2-2-5) 
                     (Statistical  Package  for Research) 
4204-2121   เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
                     (Database System Technology) 
4204-2122    การจัดการธุรกิจ  3(2-2-5) 
                      (Business Management) 
 4204-2123    สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   4(2-4-6) 
                          (Seminar in Business Computer) 
  2.3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ   (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต) 
 รหัสวิชา           ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ) 
4204 - 8501  โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                  6 (*-*-*) 
4204 - 8502  โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1                 3 (*-*-*) 
4204 - 8503  โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2                 3 (*-*-*) 
 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
                        ให้เลือกเรียนจากรายวิชาที่ก าหนด หรือ รายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรสถาบัน และ/หรือ
รายวิชาที่พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชา  
ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรนี้ 
  รับเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) ของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้งสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
มานับรวมในหมวดวิชาทักษะชีวิต  
  
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้
ก าหนดรายวิชาฝึกงานทางวิชาชีพเป็นวิชาบังคับและให้มีแผนการเรียนส าหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน  
ในรูปแบบสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง เว้นแต่กรณีที่นักศึกษามีปัญหาไม่สามารถ 
ไปฝึกงานได้ ก็จะเป็นการอนุโลมให้เรียนรายวิชาเลือกเฉพาะด้านแทน 
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 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
  (1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ  
   ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
  (2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
  (3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
  (4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับ 
   สถานประกอบการได้ 
  (5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ปีที่ 1  ของภาคการศึกษาที่ 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน  และปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบเต็มเวลาทั้งภาคการศึกษาครบตามจ านวนชั่วโมง  
ที่ก าหนดของการฝกประสบการณ์วิชาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี  ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง  เทากับ 1 หนวย
กิต  โดยนักศึกษาศึกษางาน และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มีครูฝึกในสถานประกอบการเป็ นผู้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และมีอาจารย์ประจ าวิชานิเทศและจัดสอนเสริมในสมรรถนะรายวิชาที่สถาน
ประกอบการจัดฝึกได้ไม่ครบถ้วน 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
   ให้นักศึกษาจัดท าโครงงานวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยน าความรู้จากการศึกษาในด้าน
ธุรกิจและทักษะทางคอมพิวเตอร์มาพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจหรือน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานในองค์กรธุรกิจ เ พ่ือให้ เกิดการปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมตามลักษณะ
กระบวนการวิจัย นักศึกษามีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ในปีการศึกษาที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานควบคุมดูแล และประเมินผลโครงงาน 
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน หรือคณะกรรมการโครงงานที่สถาบันแต่งตั้ง  โดยใช้เวลาในการศึกษา  
และจัดท าโครงงานไม่น้อยกว่า  54  ชั่วโมงเท่ากับ 1 หน่วยกิต ให้คณะกรรมการโครงงานด าเนินการควบคุม
และประเมินผลโครงงาน โดยแบ่งเรียนใน 2 ภาคการศึกษา 2 รายวิชา คือ รหัสวิชา 4204-8501 โครงการ
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ1 จ านวน 3 หน่วยกิต และรหัสวิชา 4204-8502 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ2 จ านวน 3 หน่วยกิต 
 
 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบาย
ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท า
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการท า
โครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  และภาคการศึกษาท่ี 2 
 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  จ านวน  6  หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการก าหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอโปรแกรม  
และการท างานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการท างานหลัก  
ของโปรแกรม และการจัดสอบการน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
 
 
 


