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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้มีการกำหนด
ปรัชญาของหลักสูตร เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการผลิตบัณฑิตตามพันธกิจ  โดยมุ่งเน้นความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะการปฏิบัติงาน และความตระหนักใน
ประโยชน์สาธารณะ โดยได้กำหนดความสำคัญของหลักสูตร  ในการผลิตบัณฑิต ตลอดจนวัตถุประสงค์ไว้
อย่างชัดเจน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

“สร้างบัณฑิตคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี สู่องค์กรภาครัฐและเอกชน” 

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์โดยการ
ประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการในองค์กร ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม
เป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติดังนั้นจึงเป็น
หลักสูตรที่มีความสำคัญ ในการที่จะหล่อหลอมให้ประชากรของประเทศมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะใน
การใช้ชีวิตและวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงมีความสำคัญ
ต่อการพัฒนาคนเพื่อรับใช้สังคมและตลาดแรงงาน  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 (1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

 (2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
สามารถประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
องค์กรภาครัฐและเอกชน 

 (3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และบริหารธุรกิจ 

 (4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เข้าใจด้านสังคม 
องค์กร และสังคมโลก มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ 

 (5) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
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สำหรับแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้กำหนด
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยได้กำหนดกลยุทธ์สำคัญที่จะต้องดำเนินการในการพัฒนา
สำหรับปรับปรุงหลักสูตร เพื่อความสำเร็จของแผนและตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่ชัดเจน โดยการกำหนดตัวบ่งชี้
ความสำเร็จนั้น ได้กำหนดโดยมีตัวบ่งชี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 แห่ง มคอ. 2 นี้และ
จะต้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังแผนในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่กำหนดไว้ต่อไปนี้ 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร /กลยุทธ์/ และหลักฐานตัวบ่งช้ี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ในการดำเนินการ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2552  

-  วิ จั ยป ระ เมิ นห ลั กสู ต รต าม
ระยะเวลาที่กำหนด (5 ปี) 
-  ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการ
ประเมิน ทุก 5 ปี 
-  ประเมินการประกันคุณภาพทุก
ปีอย่างต่อเนื่อง 

-  เอกสารการประเมินวิจัยหลักสูตร           
-  เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง/
หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ฯ (TQF) 
-  รายงานการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรในระดับดขีึ้นไป 

2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครัฐและเอกชนและการ   
เปลี่ ยนแปลงของสั งคมและ
ประเทศ 

-  สำรวจความต้องการของผู้ ใช้
บัณฑิต ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิต
ให ม่ เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า  3 .5  จ าก
คะแนนเต็ม 5 
- อัตราการมีงานทำของบัณฑิตที่
สำเร็จการศึกษาร้อยละ 80 ภายใน 6 
เดือน 

3. พัฒนาอาจารย์ เจ้าหน้าที่  
ด้านการวิจัยบริการวิชาการและ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

-  สนับสนุนทุนวิจัย 
-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการต่อสังคม 
-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม
พันธกิจ 

-มีงานวิจัย 
- มีกิจกรรมบริการวิชาการต่อสังคม
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

4. พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 

-  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาสื่อ
การสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  สนับสนุนส่ งเสริมการจัดทำ 

-  สื่อการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
-  มีมคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ในการดำเนินการ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ตอบสนอง
ศักยภาพของนักศึกษา 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนนอกชั้นเรียนและ
การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ 

ก่อนเปิดภาคเรียนในทุกรายวิชา 
- มีโครงการจัดการเรียนรู้นอกชั้น
เรียนและการประเมินผลการเรียนรู้
นอกชั้นเรียน 

5. ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร 

-  ป ระชุ มของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพ่ือติดตามวางแผน และ
ท บ ท ว น ก า รด ำ เนิ น ง าน ข อ ง   
หลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร  

-  รายงานการประชุม และมีอาจารย์
ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่ วนร่วมในการประชุมติดตาม 
วางแผน และทบทวนการดำเนินงาน
ของหลักสูตร 
- ความ พึ งพอใจของนั กศึ กษ าปี
สุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

6. เสริมสร้างความรู้และทักษะ
วิ ช าชี พ ข อ งนั ก ศึ ก ษ าแ ล ะ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

- จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยสร้าง
ความ ร่ วมมื อท างวิ ช าก ารกั บ
องค์กรวิชาชีพ หรือผู้ใช้บัณฑิต 

- จำนวนนักศึกษาและบัณฑิตที่เข้า
รับการอบรม 
- การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม ในระดับดีข้ึนไป 

 


