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หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา BCM4802 ชื่อวิชาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

BCM4802
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Project in Business Computer

๒. จานวนหน่วยกิต
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

๓(๐-๖-๓)

บริหารธุรกิจ
วิชาเฉพาะด้าน

๔. อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
๔.๑ อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.วนิดา สุวรรณนิพนธ์
อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร
ผศ.ดร.สุพัตรา
กาญจโนภาส
อาจารย์ ดร. ลดาพร พิทักษ์
พยนต์ธร สาเร็จกิจเจริญ
อาจารย์ อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง
๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
พยนต์ธร สาเร็จกิจเจริญ
๕. สถานที่ติดต่อ
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จานวนผู้เรียนที่รับได้ ประมาณ

คณะวิทยาการจัดการ

๑/๒๕๖๓ ชั้นปีที่ ๔
๒ หมู่เรียน จานวน ๕๕ คน
หน้า | ๑
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๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี)
๙. สถานที่เรียน
๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

ไม่มี
ไม่มี
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ ๓ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวดที่๒จุดมุง่ หมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะสามารถพัฒนาระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือทดลองใช้นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อ
แก้ปัญหาในงานต่างๆ ได้
๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินผลการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่พัฒนาขึ้นได้
๓. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารและดาเนินงานร่วมกับผู้อื่นได้
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้รวบยอดในวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในงานที่นักศึกษาสนใจ
และปรับปรุงเรื่องแนวทางในการประเมินผลงานของนักศึกษาทุกคน/ทุกกลุ่มเรียน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้มากขึ้น

หมวดที่๓ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับจัดทาโครงงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การกาหนดหัว ข้อโครงงาน การวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบ การพัฒนาระบบ ทดสอบระบบ และการจัดทาเอกสารประกอบโครงงาน
๒. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)
-

สอนเสริม
(ชั่วโมง)
-

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง)
๙๐

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)
การศึกษาด้วยตนเอง ๓ ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ทอี่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง ๕๗๑๑ อาคาร ๕๗ คณะวิทยาการจัดการเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
ตามความต้องการ ๓ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทที่ างาน หมายเลข ๐๒-๑๖๐๑๕๑๐
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Line) ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) หน้า | ๒
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หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

(๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม

(๓) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ

(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์

(๕) เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

(๖) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

(๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ข้อปฎิบัติในการเรียนแบบออฟไลน์และออนไลน์ การส่งโครงงาน และให้
อธิบายถึงโตรงงงานที่ทามีผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคมอย่างไร
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) สังเกตพฤติกรรมจากการทาตามข้อปฎิบ้ติในการเขาเรียนแบบออฟไลน์และออนไลน์ การสงโครงงานตาม
เวลาที่กาหนด และจากการแสดงแนวคิดวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา

(๑) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทสี่ าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา

(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

(๓) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกาหนด

(๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต์

(๕) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง

(๖) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๗) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง

(๘) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ วิธีการสอน
หน้า | ๓
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(๑) บรรยายแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ พร้อมยกตัวอย่าง โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่นา่ สนใจ
(๒) จัดทาโครงงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์
(๓) ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวข้องกับโครงงานที่สามารถบูรณาการกับองค์ความรู้ดา้ นบริหารธุรกิจ
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลจากการทดสอบย่อย
(๒) ประเมินผลจากตัวโครงงาน และการแสดงความคิดเห็นทัง้ แบบออฟไลน์และแบบออนไลน์
(๓) ประเมินผลจากแผนงานและเอกสารโครงงานทีน่ าเสนอ
๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

(๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

(๔) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายเนื้อหาการเรียนแบบออฟไลน์และออนไลน์ในเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของโครงงาน
(๒) วิเคราะห์โครงงานและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากความเข้าใจในการทาโครงงาน
(๒) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น การสรุป การตอบปัญหาทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

(๑) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบท
บาทของผูน้ า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน

(๓) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม

(๔) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม

(๕) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทัง้ แสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม

(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับโครงงานที่ทาแล้วนาเสนอแบบออฟไลน์และออนไลน์
๔.๓ วิธีการประเมินผล
หน้า | ๔

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

(๑) ประเมินจากการนาเสนอความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน ตอบข้อซักถาม ได้อย่างมีเหตุผลและชัดเจน
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

(๑) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(๒) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์

(๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสม

(๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) อธิบายแบบออฟไลน์และออนไลน์เรื่องรูปแบบสื่อสารให้นักศึกษาและเตรียมความพร้อมพร้อมทาสื่อที่ใช้
นาเสนอ
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากรูปแบบการสื่อสาร และการทาสื่อนาเสนอ

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล
๑.แผนการสอน
จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน และ
(ชั่วโมง)
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

๑

- อธิบายการเรียนการสอน ของรายวิชา การ
วิเคราะห์ ออกแบบระบบ และทดสอบระบบ
- ชี้แจงรายละเอียดและข้อตกลงการทาโครงงาน
- แนะนาการพิจารณาเลือกหัวข้อ Project

๖

ติดต่อหน่วยงาน

๖

- ส่งหัวข้อโครงงาน
- เก็บข้อมูล
- แนะนาการเขียนเค้าโครงและบทที่ 1

๖

๒
๓

๔

- ส่งเค้าโครงงาน
- นาเสนอเค้าโครงงาน
- ประกาศหัวข้อโครงงานที่ผ่านและอาจารย์ที่

๖

ผู้สอน

กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่
การเรียน การทางาน และ การส่ง
งาน

อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นักศึกษาติดต่อหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ
ให้ นั ก ศึ ก ษาและอาจารย์ สื่ อ สาร
ผ่าน Google Meet ตามช่วงเวลา
ที่ ก าหนด เพื่ อ ตรวจสอบหั ว ข้ อ
โครงงานพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการพิจารณาเค้า
โครงงานเพื่อประเมินให้คะแนน
พร้อมประกาศผล

อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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๕-๖

๗

๘
๙

๑๐

๑๑-๑๒

๑๓

๑๔
๑๕
๑๖

ปรึกษา
- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
- ศึกษาด้วยตนเองเพื่อพัฒนาระบบงาน

นักศึกษาดาเนินการศึกษาดัวย
ตัวเองและเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้คาแนะนา และประเมิน
- นาเสนอความคืบหน้า
-ให้นักศึกษาและอาจารย์สื่อสาร
- แนะนาการเขียนบทที่ 3 วิธีดาเนินการ
ผ่าน Google Meet ตามช่วงเวลา
ที่กาหนด
๖
-นักศึกษานาเสนอความคืบหน้า
และอาจารย์ประเมินผล
สัปดาห์สอบกลางภาค
คณะกรรมการพิจารณาการ
- นาเสนอบทที่ 1 – 3 ด้วย PowerPoint
๖
นาเสนอเพื่อประเมินให้คะแนน
- บรรยาย
- แก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษา
- ให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไข
๖
- - แนะนาการเขียนบทที่ 4 และ 5
ปรับปรุง
- ให้นักศึกษาและอาจารย์สื่อสาร
- เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ผ่าน Google Meet ตามช่วงเวลา
๑๒
- ศึกษาด้วยตนเองเพื่อพัฒนาระบบงาน
ที่กาหนดเพื่อให้คาแนะนา และ
ประเมิน
- ให้นักศึกษาและอาจารย์สื่อสาร
- นาเสนอความคืบหน้าในการเขียนบทที่ 4
ผ่าน Google Meet ตามช่วงเวลา
๖
และ 5
ที่กาหนด เพื่อนาเสนอความ
คืบหน้าและอาจารย์ประเมินผล
คณะกรรมการพิจารณาการ
- นาเสนอบทที่ 4 และ 5 ด้วย PowerPoint
๖
นาเสนอเพื่อประเมินให้คะแนน
ให้นักศึกษาดาเนินการแก้ไข
- แก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษา
๖
ปรับปรุง
- ส่งโครงงาน
๖
คณะกรรมการพิจารณาโครงงาน
- ส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
และประเมินให้คะแนน
สัปดาห์การสอบปลายภาค

๑๗
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1 , 4.1
1.1 , 2.1 , 3.1, 5.1
2.1, 3.1, 4.1 ,5.1

๑๒

วิธีการประเมิน
หัวข้อโครงงาน

เค้าโครงงาน
การนาเสนอความคืบหน้า

สัปดาห์ที่
ประเมิน
3
4
7 , 13

อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สัดส่วนของการ
ประเมิน
5
10
10
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1.1 , 2.1, 3.1, 4.1 ,5.1
1.1 , 2.1,3.1,5.1
2.1 , 4.1
1.1 , 2.1,3.1,5.1

การนาเสนอโครงงานบทที่ 1 - 3
การนาเสนอโครงงานบทที่ 4 และ 5
รายงานฉบับสมบูรณ์

การสอบและผลงาน

9
14
16
17

20
20
15
20

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนวิชาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ระบบ E- Learning ของอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซต์ https://dric.nrct.go.th/Index

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินรายวิชา
- การพูดคุย, สอบถาม ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แบบประเมินการนาเสนอโครงงาน
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ การประมวลข้อมู ลจากการประเมิ น การสอนในข้อ 2 เพื่ อสรุป จุ ด เด่ น จุด ด้ อย ปั ญ หา อุป สรรค และข้อเสนอไป
ปรับปรุงการสอน
๓.๒ ศึกษาและพัฒนารูปแบบและเทคนิคการสอน
๓.๓ พัฒนาสื่อการสอน และการสร้างบรรยากาศการเรียน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
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ทวนสอบจากการสุ่มเลือกโครงงาน หรือสัมภาษณ์ พร้อมสรุปผลการทวนสอบ
๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

พิจารณาข้อมูลจากการประเมินในข้อ 1 -4 และสรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
วางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ดาเนินการ นาไปใช้ และประเมินผล ตามกระบวนการ PDCA
การนาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันพิจารณา
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้

ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาเอกเลือก

๑

๒

๓

๔

๕

๖ ๗

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๑

๒

๓ ๔

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๑

๒

๓

๔

รหัสวิชา BCM4802 โครงงาน



























































ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Project in Business
Computer
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
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