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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
ชื* อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/โปรแกรมวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

หมวดที* 1 ข้ อมูลทั*วไป
1. รหัสและชื* อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Computer Science
2. ชื* อปริญญาและสาขาวิชา
ชื;อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื;อย่อ (ภาษาไทย)
ชื;อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื;อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ )
: Bachelor of Science (Computer Science)
: B.Sc. (Computer Science)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ* รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1

รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี

5.2

ภาษาทีใ* ช้
ภาษาไทย และเอกสารประกอบการสอนและตําราเป็ นตําราภาษาไทย/อังกฤษ

มคอ.2
5.3

2
การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที;สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี

5.4

ความร่ วมมือกับสถาบันอืน*
ไม่มี

5.5

การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาจะได้รับปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที; 1 ปี การศึกษา 2555
ได้พิจารณากลัน; กรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในการประชุมครัPงที; 1/2555 เมื;อวันที; 27 มกราคม 2555
ได้รับอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในการประชุมครัPงที;1/2555 เมื;อวันที; 11 กุมภาพันธ์ 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม* ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ ในปี การศึกษา 2557
8. อาชี พทีส* ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1) นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรื อนักวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
2) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
3) โปรแกรมเมอร์
4) ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายและเครื; องแม่ข่าย
5) ผูด้ ูแลระบบฐานข้อมูล
6) นักพัฒนาเว็บไซต์
7) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที;มีการใช้วทิ ยาการคอมพิวเตอร์
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9. ชื* อ นามสกุล เลขประจํ าตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึ กษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสู ตร
ลําดับ
ชื* อ-นามสกุล
ตําแหน่ งทาง คุณวุฒิ วิชาเอก/
ที*
วิชาการ
สาขาวิชา
1 นางยาใจ โรจนวงศ์ชยั
รอง
วท.ม. วิทยาการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x ศาสตราจารย์
คอมพิวเตอร์
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยม)
2 นางศศลักษณ์ ทองขาว
ผูช้ ่วย
Ph.D. Information
x-xxxx-xxxxx-xx-x ศาสตราจารย์
Systems
M.Sc. Intelligent
KnowledgeBased
Systems
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
3 นายจักสิ ทธิh โอฬาริ กชาติ
อาจารย์
วท.ม. วิทยาการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
คอมพิวเตอร์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุ รกิจ
4 นายโชติธรรม ธารรักษ์ อาจารย์
วท.ม. วิทยาการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
คอมพิวเตอร์
วท.บ. คณิ ตศาสตร์
5 นายทวีรัตน์ นวลช่วย
อาจารย์ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

การสํ าเร็จการศึกษา
สถาบัน
พ.ศ.
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2533
วิทยาลัยครู สงขลา

2519

The University of Manchester, 2554
UK
University Utara, Malaysia 2545

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2541
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2539
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ 2546
จอมเกล้า ธนบุรี

สถาบันราชภัฏสงขลา

2540
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10. สถานทีจ* ัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ* ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรอยู่ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที; 10 (พ.ศ.2550 –
2554) ซึ; งกล่าวถึงการเปลี;ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ที;เป็ นทัPงโอกาสและความท้าทายของ
ประเทศในการที; จะแก้ไขส่ วนที;เป็ นจุดอ่อนและต่อยอดส่ วนที;เป็ นจุดแข็ง เพื;อให้ประเทศไทยสามารถใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื; อสารในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ในขณะเดียวกันคาดว่าหลักสู ตรจะเปิ ดสอนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ งชาติฉบับที; 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ; งกล่ าวถึ งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที; ส่งผลต่อการ
พัฒนาประเทศทัPงด้านเศรษฐกิ จและสังคม รวมทัPงส่ งผลต่อการดํารงชี วิตของประชาชนมากขึPน จึงต้องเพิ;ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื;อมลํPาในสังคม อีกทัPงต้องพยายามปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่ ความเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง; ยืน ให้ความสําคัญกับผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม การใช้
ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์เพื;อเพิ;มมูลค่าให้กบั ภาคการผลิต รวมถึงเตรี ยม
ความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
สํ า หรั บ บุ ค คลากรด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื; อ สารในแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื; อ สาร (ฉบับ ที; 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552–2556 พบว่ า มี ก ารเติ บ โต
อย่างต่อเนื;องตามการเติบโตของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื; อสาร โดยปั จจุบนั ประเทศไทยมีผมู ้ ี
ความรู ้ ค วามสามารถด้ า นนีP มากขึP น ทัPง ในภาครั ฐ และเอกชน และมี ผู ้จ บการศึ ก ษาที; เ กี; ย วข้ อ งทัPง
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษาจํา นวนไม่ น้ อ ย แต่ ก็ ย งั ขาดแคลนบุ ค ลากรทางด้า นนีP อี ก มาก ทัPง ใน
เชิงปริ มาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง; บุคลากรที;มีทกั ษะสู ง
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ปั จจุ บ ันประเทศที; พ ฒ
ั นาแล้วหลายประเทศกํา ลัง เข้า สู่ สั ง คมผูส้ ู ง อายุ ซึ; งเป็ นทัPง โอกาสและ
ภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ; งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึPนในการขยายตลาดสิ นค้าเพื;อสุ ขภาพ
และการให้บริ การด้านอาหารสุ ขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ;นและแพทย์พPืนบ้าน สถานที;ท่องเที;ยวและการพักผ่อน
ระยะยาวของผูส้ ู งอายุ จึงนับเป็ นโอกาสในการนําวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาสนับสนุ นการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ;นของไทยและนํามาสร้างมูลค่าเพิ;ม ซึ; งจะเป็ นสิ นทรัพย์ทางปั ญญาที;สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ใน
อีกด้านก็จะเป็ นภัยคุกคามในเรื; องการเคลื;อนย้ายแรงงานที;มีฝีมือและทักษะไปสู่ ประเทศที;มีผลตอบแทนสู ง
กว่า ขณะเดี ยวกัน การใช้อินเทอร์ เน็ตช่วยในการแพร่ ขยายของข้อมูลข่าวสารที;ไร้ พรมแดน ทําให้การดูแล
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และป้ องกันเด็ ก และวัย รุ่ นจากค่ า นิ ย มที; ไ ม่ พึ ง ประสงค์เป็ นไปอย่า งลํา บากมากขึP น ตลอดจนปั ญหาการ
ก่อการร้ าย การระบาดของโรคพันธุ กรรมใหม่ ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรู ปแบบ จึงจําเป็ นต้อง
ให้ความรู ้ ทักษะและจริ ยธรรมที;ถูกต้องในการผลิตซอฟต์แวร์ รวมทัPงการเผยแพร่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มวัยกําลังศึกษา
การส่ ง เสริ มการศึ ก ษาด้า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ นกลไกด้ า นหนึ; งของการขับ เคลื; อ น
กระบวนการพัฒนาทุกขัPนตอนที;ตอ้ งใช้ “ความรอบรู ้ ” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ และ
เป็ นไปตามลําดับขัPนตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทัPงการเสริ มสร้างศีลธรรมและสํานึ กใน
คุณธรรม จริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที;และดําเนินชีวติ ด้วยความเพียร อันจะเป็ นภูมิคุม้ กันในตัวที;ดีให้พร้อม
เผชิญการเปลี;ยนแปลงที;เกิดขึPนทัPงในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย* วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสู ตรจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรเชิ งรุ ก
ที;มีศกั ยภาพและสามารถปรับเปลี;ยนได้ตามวิวฒั นาการของวิทยาการคอมพิวเตอร์ และรองรับการแข่งขันทาง
ธุ รกิจคอมพิวเตอร์ ทP งั ในระดับท้องถิ;น และระดับประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้
มี ค วามพร้ อมที; จะปฏิ บ ตั ิ ง านได้ท นั ที และมี ศ กั ยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้า กับ ลัก ษณะงานทัPง ด้า น
วิชาการและวิชาชีพ
12.2 ความเกีย* วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ความเปลี; ย นแปลงทางเศรษฐกิ จและสั ง คมส่ งผลต่ อพันธกิ จของมหาวิท ยาลัย ซึ; ง ต้องการจัด
การศึกษาที;หลากหลายเพื;อผลิ ตบัณฑิ ตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ;นให้มีคุณภาพและคุ ณธรรม ท่ามกลาง
ความเปลี; ย นแปลงและการแข่ง ขันที; ไ ร้ พ รมแดน ต้องปลู ก ฝั ง ให้บณ
ั ฑิ ตมี ค วามรั กและหวงแหนท้องถิ; น
พร้อม ๆ กับมองการณ์ไกล และสามารถปรับตัวให้ใช้ชีวติ อย่างมีความสุ ขในสังคมที;เปลี;ยนแปลงไปได้ โดย
พร้อมที;จะเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่คาํ นึงถึงคุณธรรม จริ ยธรรมทางวิชาชีพ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน* ทีเ* ปิ ดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอืน* ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีทD เี* ปิ ดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอืน*
กลุ่มวิชาที;อยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัว; ไป ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต ที;นกั ศึกษาต้องเรี ยนในคณะอื;น
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาและการสื; อสาร กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชา
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

มคอ.2
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีทD เี* ปิ ดสอนให้ คณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอืน* เรียน
รายวิชาที;เปิ ดสอนในหลักสู ตรนีP นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเลือกเรี ยนได้ตามความ
สนใจ ในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารย์ผสู ้ อนและนักศึกษา
ในการพิจารณารายวิชาด้านเนืPอหาสาระ การจัดการการเรี ยนการสอน และการประเมินผลเพื;อให้บรรลุ
เป้ าหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
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มคอ.2

หมวดที* 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1

ปรัชญาของหลักสู ตร
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนําเทคโนโลยี

1.2

ความสํ าคัญของหลักสู ตร

หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิทยาการคอมพิ วเตอร์ เป็ นหลัก สู ตรที; ครอบคลุ มทัPงด้า น
ทฤษฎี และปฏิ บตั ิ ซึ; งเป็ นพืPนฐานที; จะนําไปสู่ การพัฒนาองค์ความรู ้ รวมถึ งสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานต่าง ๆ ที;มีพPืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เป็ นอย่างดี การปรับปรุ งหลักสู ตรจะทําให้หลักสู ตร
มี ค วามทันสมัย และสอดคล้องกับ วิท ยาการทางคอมพิ วเตอร์ ที; ก้า วหน้า ไปอย่างรวดเร็ ว ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.3

วัตถุประสงค์

1) เพื; อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที; มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ มี ค วามคิ ด ริ เริ; ม
สร้างสรรค์ สามารถนําความรู ้ไปพัฒนาท้องถิ;นและสังคม
2) เพื;อผลิตบัณฑิตให้สามารถนําความรู ้ไปใช้สนับสนุนงานวิจยั ในระดับท้องถิ;นและสังคม
3) เพื;อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาตนเองหรื อศึกษาในระดับที;สูงขึPนได้
4) เพื;อผลิตบัณฑิตที;มีคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี;ยนแปลงในปั จจุบนั
ได้
2. แผนพัฒนา/ปรับปรุ ง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็ จภายใน 4 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี*ยนแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาการ - พัฒนาหลักสู ตรโดยมี
คอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานไม่ พืPนฐานจากหลักสู ตรในระดับ
ตํ;ากว่าที; สกอ. กําหนด
สากล (ACM/IEEE)
- ติดตามประเมินหลักสู ตร
อย่างสมํ;าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชีD
- เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมิน
หลักสู ตร

มคอ.2
แผนการพัฒนา/เปลี*ยนแปลง
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ;นและสังคม รวมถึง
การเปลี;ยนแปลงทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรี ยน
การสอน และบริ การวิชาการ
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กลยุทธ์
- ติดตามความเปลี;ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

หลักฐาน/ตัวบ่ งชีD
- รายงานผลประเมินความพึง
พอใจในการใช้บณั ฑิตของ
สถานประกอบการ

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ - ปริ มาณงานบริ การวิชาการ
เรี ยนการสอนให้ทาํ งานบริ การ ต่ออาจารย์ในหลักสู ตร
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
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มคอ.2

หมวดที* 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1

ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค โดยหนึ; งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค
การศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย หนึ; งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี
(ต่อเนื;อง) พ.ศ. 2549 หมวดที; 2 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก)
1.2

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี

1.3

การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที; 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที; 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

2.2

คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา

1) ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต; าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
หรื อเทียบเท่า
2) มี คุณสมบัติอื;นครบถ้วนตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลาว่าด้วยการจัดการศึ กษา
ระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื;อง) พ.ศ. 2549 หมวดที; 1 การรับเข้าศึกษา
2.3

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1)
2)
3)
4)

ปั ญหาการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษามาเป็ นระดับมหาวิทยาลัย
ปั ญหาความรู ้วชิ าภาษาอังกฤษและพืPนฐานคณิ ตศาสตร์
ปั ญหาการใช้ภาษาไทยในห้องเรี ยน
ปั ญหานักศึกษาไม่เข้าใจธรรมชาติของหลักสู ตร

มคอ.2
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กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ* แก้ ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3

1. กลยุทธ์ในการดําเนิ นการเพื;อแก้ไขปั ญหาด้านการปรับตัวจากการเรี ยนในระดับมัธยมศึกษา
มาเป็ นระดับมหาวิทยาลัย ทางคณะจะจัดให้มีการติดตามดูแลมากเป็ นพิเศษโดยอาจารย์ที;ปรึ กษา นักพัฒนา
นักศึกษา
2. กลยุท ธ์ ใ นการดํา เนิ น การเพื; อแก้ไ ขปั ญหาด้า นภาษาอัง กฤษและพืP นฐานคณิ ตศาสตร์ ถ้า
นักศึกษามีพPนื ฐานทางภาษาอังกฤษและคณิ ตศาสตร์ ไม่ดีพอ ทางคณะจะมีการจัดอบรมวิชาดังกล่าวให้
3. กลยุทธ์ในการดําเนิ นการเพื;อแก้ไขปั ญหาด้านภาษาไทย คณาจารย์จะแทรกกิจกรรมให้มีการ
ฝึ กอ่าน เขียน นําเสนอหน้าชัPนเรี ยน และจัดทําแบบทดสอบแบบอัตนัยให้มากขึPน
4. กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื;อแก้ไขปั ญหาด้านความไม่เข้าใจธรรมชาติของหลักสู ตร โดยการ
ประชาสัมพันธ์หลักสู ตรผ่านสื; อต่าง ๆ
2.5

แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
ระดับชัD นปี
ชัPนปี ที;
ชัPนปี ที;
ชัPนปี ที;
ชัPนปี ที;
รวม

1
2
3
4

จํานวนนักศึกษาคาดว่ าสํ าเร็จการศึกษา

2.6

2555
80
80
-

จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2556
2557
80
80
80
80
80
160
240
-

2558
80
80
80
80
320
80

งบประมาณตามแผน

ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียด ดังนีP
งบประมาณ (บาท)
รายการ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
1. งบประมาณเงินรายได้
- ค่า FTES ต่อปี
800
800
800
800
- ค่าหัวจริ งต่อเทอม
800
800
800
800
- จํานวนนักศึกษา ป.ตรี
80
160
240
320
รวม
192,000
384,000
576,000
768,000
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รายการ
2. งบประมาณรายจ่าย
- ค่าหัวจริ งต่อปี
- จํานวนนักศึกษา ป.ตรี
รวม
รวมงบประมาณทัDงหมด

มคอ.2

ปี 2555

งบประมาณ (บาท)
ปี 2556
ปี 2557

3,000
80
240,000
432,000

3,000
160
480,000
864,000

3,000
240
720,000
1,296,000

2.7

ระบบการศึกษา
แบบชัPนเรี ยน
แบบทางไกลผ่านสื; อสิ; งพิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื; อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื; อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื; อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์ เน็ต
อื;นๆ (ระบุ)

2.8

การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย

ปี 2558
3,000
320
960,000
1,728,000

นักศึกษาที;เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื;นมาก่อน เมื;อเข้าศึกษาในหลักสู ตรนีP สามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตได้ ทัPงนีPให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่า
ด้วยการโอนผลการเรี ยนและการเทียบโอนผลการเรี ยน พ.ศ. 2553
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1

หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต

มคอ.2
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
ไม่ น้อยกว่ า
1. หมวดวิชาศึกษาทัว* ไป
ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื; อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มวิชาเนืPอหา
2.1.1 วิชาแกน
2.1.2 วิชาเนืP อหาบังคับ
2.1.3 วิชาเนืP อหาเลือก
2.2 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว* ไป
ไม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื* อสาร ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
บังคับเรียน 6 หน่ วยกิต
1500301
ภาษาไทยเพื;อการสื; อสาร
Thai for Communication
1500303
ภาษาอังกฤษเพื;อการสื; อสาร 1
English for Communication 1

134
30
9
6
6
9
98
90
15
57
18
8
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

30 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13
เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนีD
1500304
ภาษาอังกฤษเพื;อการสื; อสาร 2
English for Communication 2
1500310
ภาษาจีนเพื;อการสื; อสาร
Chinese for Communication
1500311
ภาษาญี;ปุ่นเพื;อการสื; อสาร
Japanese for Communication
1500313
ภาษามาเลย์เพื;อการสื; อสาร
Malay for Communication
1500314
ภาษาเกาหลีเพื;อการสื; อสาร
Korean for Communication
1500315
ภาษาพม่าเพื;อการสื; อสาร
Burmese for Communication
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
บังคับเรียน 3 หน่ วยกิต
2500309
เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
Moral Principles Leading to Self Sufficiency
เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนีD
1500305
สารสนเทศเพื;อการศึกษาค้นคว้า
Information for Study Skills and Research
1510313
ปรัชญาและศาสนา
Philosophy and Religion
2000302
สุ นทรี ยภาพของชีวติ
Aesthetic of Life
2000306
ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
Art in Daily Life
2500301
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development

มคอ.2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2
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1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
บังคับเรียน 3 หน่ วยกิต
2500308
การศึกษาเพื;อพัฒนาท้องถิ;น
Study for Local Development
เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนีD
2500302
วิถีไทย
Thai Living
2500303
วิถีโลก
Global Living
2500304
มนุษย์กบั สิ; งแวดล้อม
Man and Environment
2500305
มนุษย์กบั สังคม
Man and Society
2500306
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
2500307
สันติศึกษา
Peace Studies
2500310
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Law in Daily Life

6 หน่ วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า
บังคับเรียน 6 หน่ วยกิต
4000306
การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
4000307
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื;อชีวติ
Information Technology for Life
เลือกเรียน 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนีD
1000308
กีฬาและการออกกําลังกายเพื;อสุ ขภาพ
Sports and Exercise for Health
4000305
วิทยาศาสตร์ เพื;อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life

9 หน่ วยกิต

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(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
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4000309
4000311
4000312
4000313
4000314
4000315
4000316
4000317
4000318
4000319

ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
อนามัยการเจริ ญพันธุ์
Reproductive Health
อาหารและโภชนาการเบืPองต้น
Introduction to Food and Nutrition
วิทยาศาสตร์ ทอ้ งถิ;น
Local Science
วิทยาศาสตร์ ระบบโลก
Earth System Science
สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน
Chemical and Drugs in Daily Life
สิ; งแวดล้อมในชีวติ ประจําวัน
Environment in Daily Life
พืชพรรณเพื;อชีวติ
Plant for Life
เกษตรเพื;อคุณภาพชีวติ
Agriculture for Quality of Life
สุ ขภาพจิตในชีวติ ประจําวัน
Mental Health in Daily Life

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มวิชาเนือD หา
2.1.1 วิชาแกน
4571201
คณิ ตศาสตร์ พPืนฐาน
Fundamental Mathematics
4571401
แคลคูลสั 1
Calculus I
4611401
โครงสร้างดิสครี ต
Discrete Structure
4612402
สถิติสาํ หรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Statistics for Computer Science

มคอ.2
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(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

98 หน่ วยกิต
90 หน่ วยกิต
15 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

มคอ.2

16
4612403

วิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
Numerical Computing for Computer Science
2.1.2 วิชาเนือD หาบังคับ
4611301
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming I
4611302
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Programming II
4612101
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
4612303
การวิเคราะห์และออกแบบขัPนตอนวิธี
Algorithm Analysis and Design
4612404
โครงสร้างข้อมูล
Data Structure
4612405
ระบบฐานข้อมูล
Database Systems
4612406
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Research Methodology in Computer Science
4612501
สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture
4612601
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
English for Computer Science
4613201
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
Computer Graphics
4613202
ระบบชาญฉลาด
Intelligent Systems
4613203
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
4613307
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
4613308
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming

3(2-2-5)
57 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4613408
4613409
4613410
4613603
4614102
4614605

ระบบปฏิบตั ิการ
Operating Systems
การสื; อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network
ความปลอดภัยของเครื อข่าย
Network Security
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Seminar in Computer Science
กฎหมายและจริ ยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Law and Ethics in Computer
โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Project in Computer Science

2.1.3 วิชาเนือD หาเลือก
เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนีD
4612304
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
4612305
การโปรแกรมขัPนสู ง
Advanced Programming
4612306
ภาษาโปรแกรมทางเลือก
Alternative Programming Language
4612407
ระบบฐานข้อมูลขัPนสู ง
Advanced Database Systems
4613204
การประมวลผลภาพ
Image Processing
4613205
การทําเหมืองข้อมูล
Data Mining
4613411
การจัดการระบบเครื อข่าย
Network Systems Management
4613412
การจัดการระบบปฏิบตั ิการ
Operating Systems Management

มคอ.2
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(0-6-3)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

มคอ.2

18
4613413
4613602
4613604

เทคโนโลยีไร้สาย
Wireless Technology
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Science
การเป็ นผูป้ ระกอบการทางคอมพิวเตอร์
Computer Entrepreneurship

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

2.2 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
8 หน่ วยกิต
เลือกแบบใดแบบหนึ*งต่ อไปนีD
แบบที* 1
4614606
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2(90)
Preparations for Field Experience in Computer Science
4614607
การฝึ กประสบการณ์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
6(320)
Field Experience in Computer Science
แบบที* 2
7000390
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
2(90)
Cooperative Education Preparation
7000490
สหกิจศึกษา
6(640)
Cooperative Education
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที;เปิ ดสอนภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซP าํ กับรายวิชาที;เคยเรี ยนมาแล้ว
และต้องไม่เป็ นรายวิชาที; กาํ หนดให้เรี ยนที;ไม่นบั หน่ วยกิ ตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จของหลักสู ตรสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

19
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ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาทีใ* ช้ ในหลักสู ตรและหน่ วยกิต
เลขรหัสประจํารายวิชา ที;ใช้ในหลักสู ตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนีP
เลขรหัส 3 ตัวแรก
หมายถึง
หมวดวิชาและหมู่วชิ า
เลขรหัส ตัวที; 4
หมายถึง
ชัPนปี หรื อระดับความยากง่าย
เลขรหัส ตัวที; 5
หมายถึง
ลักษณะเนืPอหาวิชา
เลขรหัส ตัวที; 6 - 7
หมายถึง
ลําดับก่อนหลัง
การกําหนดรหัสรายวิชาของหลักสู ตร
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนืPอหาวิชา
ชัPนปี หรื อระดับความยากง่าย
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขรหัสตัวที* 5 ได้จดั ลักษณะเนืPอหาวิชาไว้เป็ นดังนีP
1. กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
2. กลุ่มเทคโนโลยีเพื;องานประยุกต์
3. กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
4. กลุ่มโครงสร้างพืPนฐานระบบ
5. กลุ่มฮาร์ ดแวร์ และสถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
6. กลุ่มบูรณาการ และอื;น ๆ
ความหมายของจํานวนหน่ วยกิต
ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6)
เลขตัวที; 1
หมายถึง
เลขตัวที; 2
หมายถึง
เลขตัวที; 3
หมายถึง
เลขตัวที; 4
หมายถึง

461 -1- 461 -2- 461 -3- 461 -4- 461 -5- 461 -6- -

จํานวนหน่วยกิตรวม
จํานวนชัว; โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
จํานวนชัว; โมงปฏิบตั ิต่อสัปดาห์
จํานวนชัว; โมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

มคอ.2
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปี ที* 1 ภาคการศึกษาที* 1
กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั*วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื; อสาร
กลุ่มวิชาภาษาและการสื; อสาร
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเนืPอหาบังคับ

ชื*อวิชา

หน่ วยกิต
(ท-ป-อ)

1500301
1500303
4000306
4000307

ภาษาไทยเพื;อการสื; อสาร
ภาษาอังกฤษเพื;อการสื; อสาร 1
การคิดและการตัดสิ นใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื;อชีวิต

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

4571201
4611301

คณิ ตศาสตร์พPืนฐาน
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
รวมหน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
18

ปี ที* 1 ภาคการศึกษาที* 2
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั*วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื; อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเนืPอหาบังคับ

รหัสวิชา

ชื*อวิชา

หน่ วยกิต
(ท-ป-อ)

1500304
xxxxxxx
xxxxxxx

ภาษาอังกฤษเพื;อการสื; อสาร 2
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน

3(3-0-6)
3
3

4571401
4611401
4611302

แคลคูลสั 1
โครงสร้างดิสครี ต
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
รวมหน่ วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18

21
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ปี ที* 2 ภาคการศึกษาที* 1
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั*วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาเลือก

รหัสวิชา

ชื*อวิชา

หน่ วยกิต
(ท-ป-อ)

2500309
xxxxxxx

เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง
เลือกเรี ยน

3(3-0-6)
3

4612402
4612404
4612501
4612601

สถิติสาํ หรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูล
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

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

xxxxxxx

3
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ปี ที* 2 ภาคการศึกษาที* 2
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั*วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน

รหัสวิชา

ชื*อวิชา

หน่ วยกิต
(ท-ป-อ)

2500308

การศึกษาเพื;อพัฒนาท้องถิ;น

3(3-0-6)

4612403

วิธีการคํานวณเชิงตัวเลขสําหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การวิเคราะห์และออกแบบ
ขัPนตอนวิธี
ระบบฐานข้อมูล
ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

3(2-2-5)

วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาบังคับ

4612101
4612303

วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาบังคับ

4612405
4612406

วิชาเนืPอหาเลือก

xxxxxxx

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3
21

มคอ.2

22

กลุ่มวิชา

ปี ที* 3 ภาคการศึกษาที* 1
รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาบังคับ

4613307
4613308
4613408
4613409

วิชาเนืPอหาเลือก
วิชาเนืPอหาเลือก
วิชาเลือกเสรี

xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx

กลุ่มวิชา

ชื*อวิชา

หน่ วยกิต
(ท-ป-อ)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
ระบบปฏิบตั ิการ
การสื; อสารข้อมูลและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ปี ที* 3 ภาคการศึกษาที* 2
รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาบังคับ

4613201
4613202
4613203

วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาเลือก
วิชาเนืPอหาเลือก

4613410
4613603
xxxxxxx
xxxxxxx

3
3
3
21

ชื*อวิชา

หน่ วยกิต
(ท-ป-อ)

คอมพิวเตอร์กราฟิ กส์
ระบบชาญฉลาด
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
ความปลอดภัยของเครื อข่าย
สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3
3
19

23

กลุ่มวิชา

มคอ.2

ปี ที* 4 ภาคการศึกษาที* 1
รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนืPอหาบังคับ
วิชาเนืPอหาบังคับ
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

4614102
4614605
4614606

วิชาเลือกเสรี

7000390
xxxxxxx

ชื*อวิชา

หน่ วยกิต
(ท-ป-อ)

กฎหมายและจริ ยธรรมทางคอมพิวเตอร์
โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ *
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา**
เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

2(2-0-4)
3(0-6-3)
2(90)

3
10

หมายเหตุ *การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ ท างวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ลงเรี ยนเฉพาะนัก ศึ ก ษาที; ไ ม่ เ ข้า ร่ ว ม
สหกิจศึกษา
**เตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา ลงเรี ยนเฉพาะนักศึกษาที;เข้าร่ วมสหกิจศึกษา

กลุ่มวิชา

ปี ที* 4 ภาคการศึกษาที* 2
รหัสวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

4614607

กลุ่มวิชาวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

7000490

ชื*อวิชา

หน่ วยกิต
(ท-ป-อ)

การฝึ กประสบการณ์ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ *
สหกิจศึกษา**
รวมหน่ วยกิต

6(320)

หมายเหตุ *การฝึ กประสบการณ์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลงเรี ยนเฉพาะนักศึกษาที;ไม่เข้าร่ วมสหกิจศึกษา
**สหกิจศึกษา ลงเรี ยนเฉพาะนักศึกษาที;เข้าร่ วมสหกิจศึกษา

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิ บายรายวิชา (ภาคผนวก ข)

6(640)
6

มคอ.2
3.2

24
ชื* อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร

ลําดับ
ที*
1

2

3

4

5

ตําแหน่ ง
วิชาเอก/
ชื*อ-นามสกุล
ทาง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
นางยาใจโรจนวงศ์ชยั
รอง
วท.ม. วิทยาการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x ศาสตรา
คอมพิวเตอร์
จารย์
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยม)
นางศศลักษณ์ ทองขาว
ผูช้ ่วย
Ph.D. Information
x-xxxx-xxxxx-xx-x ศาสตรา
Systems
จารย์
M.Sc. Intelligent
KnowledgeBased Systems
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
นายจักสิ ทธิh โอฬาริ กชาติ อาจารย์ วท.ม. วิทยาการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
คอมพิวเตอร์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
นายโชติธรรมธารรักษ์
อาจารย์ วท.ม. วิทยาการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
คอมพิวเตอร์
วท.บ. คณิ ตศาสตร์
นายทวีรัตน์ นวลช่วย อาจารย์ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

สถาบันทีส* ําเร็จ
การศึกษา
ม.สงขลานคริ นทร์

ภาระการสอน
(ชม. / ปี การศึกษา)
2555 2556 2557 2558
24 24 24 24

วิทยาลัยครู สงขลา
The University of
Manchester, UK
University Utara,
Malaysia

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี
สถาบันราชภัฏ
สงขลา

25

มคอ.2

3.2.2 อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
ที*
1

2

ชื*อ-นามสกุล
นางยาใจโรจนวงศ์ชยั
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางศศลักษณ์ ทองขาว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3

นายทวีรัตน์ นวลช่วย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

4

นายกฤษดา เพ็งอุบล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวยุพดี อินทสร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

5

6

นายจักสิ ทธิh โอฬาริ กชาติ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ ง
วิชาเอก/
ทาง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
รอง
วท.ม. วิทยาการ
ศาสตรา
คอมพิวเตอร์
จารย์
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
(เกียรตินิยม)
ผูช้ ่วย
Ph.D. Information
ศาสตรา
Systems
จารย์
M.Sc. Intelligent
KnowledgeBased Systems
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
อาจารย์ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
อาจารย์
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา
อาจารย์ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
อาจารย์ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

สถาบันทีส* ําเร็จ
การศึกษา
ม.สงขลานคริ นทร์

ภาระการสอน
(ชม. / ปี การศึกษา)
2555 2556 2557 2558
24 24 24 24

วิทยาลัยครู สงขลา
The University of
Manchester, UK
University Utara,
Malaysia

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

ม.สงขลานคริ นทร์
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี
สถาบันราชภัฏ
สงขลา
สถาบันราชภัฏ
สงขลา
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์

มคอ.2

ลําดับ
ที*
7

26

ชื*อ-นามสกุล
นายพัฒนะ วรรณวิไล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ ง
วิชาเอก/
ทาง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์ วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

8

9

10

11

นายโชติธรรม ธารรักษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางพิกลุ สมจิตต์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายอํานาจ ทองขาว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายญาณพัฒน์ ชูชื;น
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วท.บ. คณิ ตศาสตร์
ผูช้ ่วย ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์
ศาสตรา
และเทคโนโลยี
จารย์
สารสนเทศ
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา
ผูช้ ่วย Ph.D. Information
ศาสตรา
Systems
จารย์ M.Sc. Intelligent
KnowledgeBased System
ค.อ.บ. วิศวกรรม
ไฟฟ้ าสื; อสาร
อาจารย์

วท.ม.

วท.ม.

วท.บ.
12

นายเสรี ชะนะ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วท.ม.

วท.บ.

การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

สถาบันทีส* ําเร็จ
การศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ม.สงขลานคริ นทร์

ภาระการสอน
(ชม. / ปี การศึกษา)
2555 2556 2557 2558
24 24 24 24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขต
เทเวศร์
ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

สถาบันราชภัฏ
สงขลา
ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

ม.สงขลานคริ นทร์
ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยครู เทพสตรี
The University of
Manchester, UK
University Utara,
Malaysia

สถาบันราชภัฏ
สงขลา

27

ลําดับ
ที*
13

14

15

16

17

18

ตําแหน่ ง
วิชาเอก/
ชื*อ-นามสกุล
ทาง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
นายสกรรจ์ รอดคล้าย อาจารย์ วท.ม. การจัดการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา
นางสาวดินาถ หลําสุบ อาจารย์ วท.ม. การจัดการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศ.บ. ระบบ
สารสนเทศ
เพื;อการจัดการ
นางนลินี อินทมะโน อาจารย์ วท.ม. เทคโนโลยี
x-xxxx-xxxxx-xx-x
สารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
นายคมกฤช นิลวิจิตร อาจารย์ วท.ม. การจัดการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
นางสาวสารภี จุลแก้ว อาจารย์ วท.ม. การจัดการ
x-xxxx-xxxxx-xx-x
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์
นายภาณุกร
ภูริปัญญานันท์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วท.ม.

กศ.บ.

การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา

มคอ.2

สถาบันทีส* ําเร็จ
การศึกษา
ม.สงขลานคริ นทร์

สถาบันราชภัฏ
สงขลา
ม.สงขลานคริ นทร์

ภาระการสอน
(ชม. / ปี การศึกษา)
2555 2556 2557 2558
24 24 24 24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

สถาบันราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

ม.วลัยลักษณ์

ม.รังสิ ต
ม.หอการค้าไทย
ม.สงขลานคริ นทร์

ม.สงขลานคริ นทร์

ม.ทักษิณ

มคอ.2

ลําดับ
ที*
19

20

28

ชื*อ-นามสกุล
นายคมกฤช เจริ ญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายกฤษณ์วรา
รัตนโอภาส
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ ง
วิชาเอก/
ทาง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์ วท.ม. การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค.บ. คอมพิวเตอร์
ศึกษา
อาจารย์ วท.ม. การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ า
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ า

สถาบันทีส* ําเร็จ
การศึกษา
ม.สงขลานคริ นทร์

สถาบันราชภัฏ
สงขลา
ม.สงขลานคริ นทร์

ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์

ภาระการสอน
(ชม. / ปี การศึกษา)
2555 2556 2557 2558
24 24 24 24

24

24

24

24

29

มคอ.2

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับ
ชื* อ-นามสกุล
ที*
1 นายอํานาจ เปาะทอง
x-xxxx-xxxxx-xx-x
2

นายกัมพล ชาญเชิงพาณิ ชย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
ผูช้ ่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์ วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
วท.ม.
วท.บ.

วิชาเอก/สาขาวิชา
Computer Science
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์

4. องค์ ประกอบเกีย* วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต มีความต้องการให้บณ
ั ฑิ ตมีประสบการณ์ ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทํางานจริ ง ดังนัPนในหลักสู ตรจึงมีรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ และสหกิจศึกษา
(6 หน่วยกิต) ให้นกั ศึกษาเลือก
4.1

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม

ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นีP
1) ทักษะในการปฏิ บตั ิ งานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี ความเข้าใจในหลักการ ความ
จําเป็ นในการเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง; ขึPน
2) บูรณาการความรู ้ที;เรี ยนมาเพื;อนําไปแก้ปัญหาในการทํางานได้อย่างเหมาะสม
3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื;นได้ดี
4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานประกอบการได้
5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2

ช่ วงเวลา
ปี ที; 4 ภาคการศึกษาที; 2

4.3

การจัดเวลาและตารางสอน
ระยะเวลาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัว; โมง
หรื อฝึ กสหกิจศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 640 ชัว; โมง
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5. ข้ อกําหนดเกีย* วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็ นหัวข้อที;เกี;ยวข้องกับ การประยุกต์ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
เพื;อธุ รกิจ เพื;อการเรี ยนการสอน เพื;อการวิจยั เพื;อทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม เพื;อเป็ นการบริ การสังคม หรื อ
เพื;อความบันเทิง โดยมีจาํ นวนผูร้ ่ วมโครงงาน 1-2 คน มีซอฟต์แวร์ และรายงานที;ตอ้ งนําส่ งตามรู ปแบบและ
ระยะเวลาที;หลักสู ตรกําหนด อย่างเคร่ งครัด หรื อเป็ นโครงงานที;มุ่งเน้นการสร้ างผลงานวิจยั เพื;อพัฒนางาน
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
5.1

คําอธิบายโดยย่ อ

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที;นกั ศึกษาสนใจ และสามารถอธิ บายทฤษฎีที;นาํ มาประยุกต์ใช้ใน
การทําโครงงาน ประโยชน์ที;จะได้รับจากการทําโครงงาน มี ขอบเขตโครงงานที; สามารถทําเสร็ จภายใน
ระยะเวลาที;กาํ หนด
5.2

มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถทํางานเป็ นทีม มีความรู ้ ทP งั เชิ งทฤษฎี และทักษะในการใช้เครื; องมือ โปรแกรม
ในการทําโครงงาน ผลที;ได้จากโครงงานสามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3

ช่ วงเวลา
ปี ที; 4 ภาคการศึกษาที; 1

5.4

จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต

5.5

การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว; โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา และมีตวั อย่างโครงงานให้

ศึกษา
5.6

กระบวนการประเมินผล

ประเมิ นผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน ที;บนั ทึ กในสมุ ดให้คาํ ปรึ กษา โดยอาจารย์ที;
ปรึ กษา และประเมินผลจากรายงานที;ได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา การนําเสนอโปรแกรม
และการทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ในเบืPองต้น โดยเฉพาะการทํางานหลัก
ของโปรแกรม โดยการจัดสอบการนําเสนอ ที;มีอาจารย์สอบไม่ต;าํ กว่า 3 คน
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หมวดที* 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ถ่ อมตนและทํา ส่ งเสริ มและสอดแทรกให้นักศึกษามี จรรยาบรรณใน
หน้ า ที; เ ป็ นพลเมื อ งดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง วิชาชีพ เคารพในสิ ทธิ ทางปั ญญาและข้อมูลส่ วนบุคคล
วิชาชีพและสังคม
การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาสั ง คมที; ถู ก ต้ อ ง
นอกจากนีP อาจมี ก ารจั ด ค่ า ยพัฒ นาชุ ม ชน เพื; อ ให้
นัก ศึ ก ษามี โ อกาสประยุ ก ต์ห รื อ เผยแพร่ ค วามรู ้ ที; ไ ด้
ศึกษามา
2) มี ความรู ้ พPืนฐานในศาสตร์ ที;เกี; ยวข้องทัPง รายวิชาบังคับของหลักสู ตรต้องปูพPืนฐานของศาสตร์
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ั ติ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ดี และสร้างความเชื; อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
สามารถประยุ ก ต์ไ ด้อ ย่า งเหมาะสมในการ มีปฏิ บตั ิ การ แบบฝึ กหัด โครงงาน และกรณี ศึกษาให้
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสู ง
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู ้กบั ปั ญหาจริ ง
3) คิดเป็ น ทําเป็ น และเลื อกวิธีการแก้ปัญหา ทุ ก รายวิ ช าต้ อ งมี โ จทย์ ปั ญหา แบบฝึ กหั ด หรื อ
ได้อย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
โครงงาน ให้นกั ศึกษาได้ฝึกคิด ฝึ กปฏิบตั ิ ฝึ กแก้ปัญหา
แทนการท่องจํา
4) มี ค วามสามารถทํา งานร่ วมกั บ ผู ้อื; น มี โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัด
ทัก ษะการบริ หารจัดการและทํางานเป็ นหมู่ แบบคณะทํา งาน แทนที; จ ะเป็ นแบบงานเดี; ย ว เพื; อ
คณะ
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ฝึกฝนการทํางานเป็ นหมู่คณะ
5) รู ้จกั แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและสามารถ ต้องมี การมอบหมายงานให้นักศึ กษาได้สืบค้นข้อมูล
ติดต่อสื; อสารกับผูอ้ ื;นได้เป็ นอย่างดี
รวบรวมความรู ้ ที; น อกเหนื อ จากที; ไ ด้นํา เสนอในชัPน
เรี ยน และเผยแพร่ ความรู ้ที;ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
หรื อให้กบั ผูส้ นใจภายนอก
6) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการ มี ร ะบบเพื; อ สื; อ สารแลกเปลี; ย นความคิ ด เห็ น ในหมู่
สื; อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
นัก ศึ ก ษาหรื อบุ ค คลภายนอกที; ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
แสวงหาความรู ้ ที; ทนั สมัย การเผยแพร่ การถามตอบ
และการแลกเปลี;ยนความรู ้
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื;อให้สามารถดําเนิ นชีวิตร่ วมกับผูอ้ ื;นในสังคมอย่าง
ราบรื; น และเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม นอกจากนัPนคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ที;เกี;ยวข้องกับความมัน; คงของ
ประเทศ ความปลอดภัยในชี วิต ความสําเร็ จทางธุ รกิ จ ผูพ้ ฒั นาและ/หรื อผูป้ ระยุกต์โปรแกรมจําเป็ นต้องมี
ความรับผิดชอบต่อผลที;เกิดขึPนเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื;น ๆ อาจารย์ที;สอนในแต่ละวิชาต้อง
พยายามสอดแทรกเรื; องที;เกี;ยวกับสิ; งต่อไปนีP เพื;อให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อมกับ
วิทยาการต่าง ๆ ที;ศึกษา รวมทัPงอาจารย์ตอ้ งมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อยตามที;ระบุไว้
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื; อสัตย์สุจริ ต
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื;น รวมทัPงเคารพในคุณค่าและศักดิhศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ* ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื;อเป็ นการปลูกฝั งให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้น
การเข้าชัPนเรี ยนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที;เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนัPนต้องฝึ กให้รู้หน้าที;ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิ กกลุ่ม มีความ
ซื; อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านของผูอ้ ื;น เป็ นต้น นอกจากนีP อาจารย์ผสู ้ อน
ทุกคนต้องสอดแทรกเรื; องคุ ณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รู ้ จกั เคารพทรัพย์สินทางปั ญญาของ
ผูอ้ ื;น ตระหนักถึงผลกระทบของซอฟต์แวร์ ที;มีต่อสังคม รวมทัPงมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
เช่น การยกย่องนักศึกษาที;ทาํ ดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสี ยสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมิ นจากการตรงเวลาของนักศึ กษาในการเข้าชัPนเรี ยน การส่ งงานตามกําหนด
ระยะเวลาที;มอบหมาย และการร่ วมกิจกรรม
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2) ประเมิ นจากการมี วินยั และพร้ อมเพรี ยงของนักศึ กษาในการเข้าร่ วมกิ จกรรมเสริ ม
หลักสู ตร
3) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที;ที;ได้รับมอบหมาย
2.2

ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้

นักศึกษาต้องมีความรู ้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื;อนําไปใช้ประกอบอาชี พและ
ช่วยพัฒนาสังคมได้ ดังนัPนมาตรฐานความรู ้จึงครอบคลุมสิ; งต่อไปนีP
1) มี ค วามรู ้ และความเข้า ใจเกี; ย วกับ หลัก การและทฤษฎี ที; สํา คัญในเนืP อหาสาขาวิช า
วิทยาการคอมพิวเตอร์
2) สามารถวิเคราะห์ ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัPง
ประยุกต์ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื; องมือที;เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัPง ปรั บปรุ งและ /หรื อประเมิ นระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตามข้อกําหนด
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทัPงการ
นําไปประยุกต์
5) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื;อง
6) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที;ศึกษาเพื;อให้เล็งเห็นการเปลี;ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ ที;ใช้งานได้จริ ง
8) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที;ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื;น ๆ ที;เกี;ยวข้อง
การทดสอบมาตรฐานนีP สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ ละวิช าใน
ชัPนเรี ยน ตลอดระยะเวลาที;นกั ศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ* ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
ใช้ก ารสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุก ต์ใช้ทาง
ปฏิบตั ิในสภาพแวดล้อมจริ ง ทันต่อการเปลี;ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทัPงนีP ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนืPอหาสาระของรายวิชานัPน ๆ นอกจากนีP ควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดู
งานหรื อเชิ ญผูเ้ ชี; ยวชาญที; มีประสบการณ์ ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื; องตลอดจนฝึ กปฏิ บตั ิ งานใน
สถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิhทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) ประเมินจากรายงานที;นกั ศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากโครงการที;นาํ เสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัPนเรี ยน
6) ประเมินจากรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและสหกิจศึกษา

2.3

ด้ านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา

นัก ศึ ก ษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิช าชี พ ได้โดยพึ;ง ตนเองได้เมื; อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนัPนนักศึกษาจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับคุ ณธรรม จริ ยธรรม
และความรู ้เกี;ยวกับสาขาวิชาที;ศึกษาในขณะที;สอนนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจ
ที;มาและสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทัPงแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอนเพื;อให้เกิดทักษะทางปั ญญาดังนีP
1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น ตี ความ และประเมิ นสารสนเทศ เพื;อใช้ใ นการแก้ไ ขปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุก ต์ค วามรู ้ และทัก ษะกับ การแก้ไ ขปั ญหาทางคอมพิ วเตอร์ ไ ด้อย่า ง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ* ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) กรณี ศึกษาทางการประยุกต์ใช้วทิ ยาการคอมพิวเตอร์
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ด้า นทัก ษะทางปั ญ ญาสามารถทํา ได้โดยการออก
ข้อสอบที; ให้นัก ศึ กษาแก้ปัญหา อธิ บายแนวคิ ดของการแก้ปั ญหา และวิธีก ารแก้ปั ญหาโดยการประยุก ต์
ความรู ้ที;เรี ยนมา หลีกเลี;ยงข้อสอบปรนัย และไม่ควรมีคาํ ถามเกี;ยวกับนิยามต่าง ๆ
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ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชี พซึ; งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี; ยวข้องกับคนที;ไม่รู้จกั มาก่อน
คนที;มาจากสถาบันอื;น ๆ และคนที;จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรื อคนที;จะมาอยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ความสามารถที;
จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ เป็ นเรื; องจําเป็ นอย่างยิง; ดังนัPนอาจารย์ตอ้ งสอดแทรกวิธีการที;เกี;ยวข้องกับ
คุณสมบัติต่าง ๆ ต่อไปนีPให้นกั ศึกษาระหว่างที;สอน หรื ออาจให้นกั ศึกษาไปเรี ยนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ที;
เกี;ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนีP
1) สามารถสื; อสารกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) สามารถให้ค วามช่ วยเหลื อและอํานวยความสะดวกแก่ ก ารแก้ปั ญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทัPงในบทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีม
3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีPนาํ สังคมในประเด็นที;เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ; มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทP งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทัPงแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัPงของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทP งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื;อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ* ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที; มี ก ารกํา หนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารทํา งานเป็ นกลุ่ ม การทํา งานที; ต้ อ ง
ประสานงานกับ ผู ้อื; น ข้า มหลัก สู ต ร หรื อต้อ งค้น คว้า หาข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื; น หรื อ ผู ้มี
ประสบการณ์ โดยมี ค วามคาดหวัง ในผลการเรี ย นรู ้ ด้ า นทัก ษะความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว บุ ค คลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนีP
1) สามารถทํางานกับผูอ้ ื;นได้เป็ นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที;ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที;ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่าง
ดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที;ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว; ไป
5) มีภาวะผูน้ าํ
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2.4.3 กลยุ ทธ์ ก ารประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทัก ษะความสั ม พันธ์ ระหว่ า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน
ชัPนเรี ยน และสังเกตจากพฤติกรรมที; แสดงออกในการร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูลที;ได้
2.5

ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื* อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื* อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึ ก ษาต้องมี ทกั ษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื; อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขัPนตํ;า ดังนีP
1) มี ท ัก ษะในการใช้ เ ครื; อ งมื อ ที; จ ํา เป็ นที; มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน ต่ อ การทํา งานที; เ กี; ย วกับ
คอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที;เกี;ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื; อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัPงปากเปล่าและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบ
ของสื; อการนําเสนออย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื;อสารอย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที* ใ ช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื* อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที;ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์และการสื; อสาร
ระหว่างการสอน โดยให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิด
ของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ ต่อนักศึกษาในชัPนเรี ยน มีการวิจารณ์ในเชิ งวิชาการระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื* อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิ คการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลื อกใช้เครื; องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิ ตศาสตร์ และสถิติ ที;เกี;ยวข้อง
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิ บาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื; องมือ
ต่าง ๆ การอภิปราย กรณี ศึกษาต่าง ๆ ที;มีการนําเสนอต่อชัPนเรี ยน
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3. แผนทีแ* สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ใดบ้าง (ตามที;ระบุ
ในหมวดที; 4 ข้อ 2) โดยระบุ ว่าเป็ นความรั บผิดชอบหลักหรื อรั บผิดชอบรอง ซึ; งบางรายวิชาอาจไม่นาํ สู่
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้บางเรื; องก็ได้ (จะแสดงเป็ นเอกสารแนบท้าย)
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมาย ดังนีP
3.1

หมวดวิชาศึกษาทัว* ไป
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื; อสัตย์สุจริ ต
2) ซื; อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื;น รวมทัPงเคารพในคุณค่าและศักดิhศรี ของความเป็ น

มนุษย์
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎี ที;เป็ นพืPนฐานชี วิตในเนืP อหาวิชาที;
ศึกษา
2) มี ค วามรอบรู ้ ความก้า วหน้ า ทางวิ ช าการในวิ ช าที; ศึ ก ษา รวมทัPง ความเข้า ใจหลัก การ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถสื บค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผูอ้ ื;นได้ตรงตามความต้องการ
4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
5) สามารถบูรณาการความรู ้ในที;ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื;น ๆ ที;เกี;ยวข้อง
ด้ านทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื;อใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3) ตระหนักรู ้ศกั ยภาพของตนเองเพื;อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ;มมากขึPน
4) กําหนดกรอบแนวคิดเกี;ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็ นไปได้ที;จะบรรลุเป้ าหมายที;
กําหนด
5) มีทกั ษะวิธีคิดแก้ไขปั ญหาหลากหลายรู ปแบบและมีทกั ษะแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณาการ
6) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมที; เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
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ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื;น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก้ไขปั ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที; และความรับผิดชอบ
4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื;อง
5) มีทกั ษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
6) มีทกั ษะในการเสริ มสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรื อองค์กร
ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื* อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติในการดําเนินชี วิตและปฏิบตั ิงานได้อย่าง

เหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื; อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส
และวาระ
3) สามารถเลื อกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื; อสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) สามารถใช้ความรู ้พPืนฐานทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติในการประมวลผล การแปลความหมาย
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปั จจุบนั

แผนทีแ* สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดศึกษาทัว* ไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิ ง
1.ด้ านคุณธรรม
2.ด้ านความรู้
3.ด้ านทักษะทางปั ญญา
ตัวเลข การสื* อสาร
จริยธรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
4.ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื* อสาร
1500301 ภาษาไทยเพื;อการสื; อสาร
1500303 ภาษาอังกฤษเพื;อการสื; อสาร1
1500304 ภาษาอังกฤษเพื;อการสื; อสาร2
1500310 ภาษาจีนเพื;อการสื; อสาร
1500311 ภาษาญี;ปุ่นเพื;อการสื; อสาร
1500313 ภาษามาเลย์เพื;อการสื; อสาร
1500314 ภาษาเกาหลีเพื;อการสื; อสาร
1500315 ภาษาพม่าเพื;อการสื; อสาร

ความรับผิดชอบรอง
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2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1500305 สารสนเทศเพื;อการศึกษาค้นคว้า
1510313 ปรัชญาและศาสนา
2000302 สุ นทรี ยภาพของชีวิต
2000306 ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
2500301 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
2500309 เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
3) กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
2500302 วิถีไทย
2500303 วิถีโลก
2500304 มนุษย์กบั สิ; งแวดล้อม
2500305 มนุษย์กบั สังคม
2500306 เศรษฐกิจพอเพียง
2500307 สันติศึกษา

มคอ.2

รายวิชา

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิ ง
1.ด้ านคุณธรรม
2.ด้ านความรู้
3.ด้ านทักษะทางปั ญญา
ตัวเลข การสื* อสาร
จริยธรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
4.ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

41
มคอ.2

2500308 การศึกษาเพื;อพัฒนาท้องถิ;น
2500310 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพื;อ
สุ ขภาพ
4000305 วิทยาศาสตร์ เพื;อคุณภาพชีวติ
4000306 การคิดและการตัดสิ นใจ
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื;อชีวติ
4000309 ชีวติ กับพลังงาน
4000311 อนามัยการเจริ ญพันธุ์
4000312 อาหารและโภชนาการเบืPองต้น
4000313 วิทยาศาสตร์ ทอ้ งถิ;น
4000314 วิทยาศาสตร์ ระบบโลก

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิ ง
1.ด้ านคุณธรรม
2.ด้ านความรู้
3.ด้ านทักษะทางปั ญญา
ตัวเลข การสื* อสาร
จริยธรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
4.ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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4000315 สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน
4000316 สิ; งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน
4000317 พืชพรรณเพื;อชีวิต
4000318 เกษตรเพื;อคุณภาพชีวติ
4000319 สุ ขภาพจิตในชีวิตประจําวัน

มคอ.2

รายวิชา

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิ ง
1.ด้ านคุณธรรม
2.ด้ านความรู้
3.ด้ านทักษะทางปั ญญา
ตัวเลข การสื* อสาร
จริยธรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
4.ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
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หมวดวิชาเฉพาะ
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื; อสัตย์สุจริ ต
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ

ความสําคัญ
4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื;น รวมทัPงเคารพในคุณค่าและศักดิhศรี ของความเป็ น
มนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ด้ านความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี;ยวกับหลักการและทฤษฎีที;สาํ คัญในเนืPอหาสาขาวิชาที;ศึกษา
2) สามารถวิเคราะห์ ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทัPงประยุกต์
ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื; องมือที;เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัPง ปรับปรุ งและ/หรื อประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงตามข้อกําหนด
4) สามารถติ ดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทัPงการนําไป
ประยุกต์
5) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื;อง
6) มี ค วามรู ้ ใ นแนวกว้า งของสาขาวิ ช าที; ศึ ก ษาเพื; อ ให้ เ ล็ ง เห็ น การเปลี; ย นแปลง และเข้า ใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที;เกี;ยวข้อง
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ ที;ใช้งานได้จริ ง
8) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที;ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื;น ๆ ที;เกี;ยวข้อง
ด้ านทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื;อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
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ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื; อ สารทัPง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศกับ กลุ่ ม คนหลากหลายได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทัPงใน
บทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชีPนาํ สังคมในประเด็นที;เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ; มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทP งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทัPง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัPงของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทP งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื;อง
ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื* อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะการใช้เครื; องมือที;จาํ เป็ นที;มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานที;เกี;ยวกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที;เกี;ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื; อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทัPงปากเปล่าและการเขียน พร้อมทัPงเลือกใช้รูปแบบของ
สื; อการนําเสนออย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

แผนทีแ* สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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1. วิชาแกน
4611401 โครงสร้างดิสครี ต
4612402 สถิติสาํ หรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
4612403 วิธีการคํานวณเชิงตัวเลข
สําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
2. วิชาเนือD หาบังคับ
4611301 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
4611302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

5.ด้ านทักษะ
4.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
3.ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
เชิ งตัวเลข
1.ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้ านความรู้
ทางปั ญญา
ระหว่ างบุคคลและ
การสื* อสาร
ความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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4612101 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
4612303 การวิเคราะห์และออกแบบ
ขัPนตอนวิธี
4612404 โครงสร้างข้อมูล
4612405 ระบบฐานข้อมูล
4612406 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
4612501 สถาปั ตยกรรมคอมพิวเตอร์
4612601 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
4613201 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์
4613202 ระบบชาญฉลาด

มคอ.2

รายวิชา

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
4.ด้ านทักษะ
เชิ งตัวเลข
3.ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
1.ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้ านความรู้
การสื* อสาร
ทางปั ญญา
ระหว่ างบุคคลและ
และเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

รายวิชา
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4613203 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์
4613307 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
4613408 ระบบปฏิบตั ิการ
4613409 การสื; อสารข้อมูลและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
4613410 ความปลอดภัยของเครื อข่าย
4613603 สัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
4614102 กฎหมายและจริ ยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
4.ด้ านทักษะ
เชิ งตัวเลข
3.ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
1.ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้ านความรู้
การสื* อสาร
ทางปั ญญา
ระหว่ างบุคคลและ
และเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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4614605 โครงงานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
3. วิชาเนือD หาเลือก
4612304 การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถุ
4612305 การโปรแกรมขัPนสู ง
4612306 ภาษาโปรแกรมทางเลือก
4612407 ระบบฐานข้อมูลขัPนสู ง
4613204 การประมวลผลภาพ
4613205 การทําเหมืองข้อมูล
4613411 การจัดการระบบเครื อข่าย
4613412 การจัดการระบบปฏิบตั ิการ
4613413 เทคโนโลยีไร้สาย

มคอ.2

รายวิชา

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
4.ด้ านทักษะ
เชิ งตัวเลข
3.ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
1.ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้ านความรู้
การสื* อสาร
ทางปั ญญา
ระหว่ างบุคคลและ
และเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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4613602 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
4613604 การเป็ นผูป้ ระกอบการทาง
คอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
4614606 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
4614607 การฝึ กประสบการณ์ทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
7000390 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา
7000490 สหกิจศึกษา

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์
4.ด้ านทักษะ
เชิ งตัวเลข
3.ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
1.ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.ด้ านความรู้
การสื* อสาร
ทางปั ญญา
ระหว่ างบุคคลและ
และเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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หมวดวิชาเฉพาะทีเ* รียนกับโปรแกรมวิชาอืน*
ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื; อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบวินยั
3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ื;น
5) มีจิตสาธารณะ
ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์
2) มีความรู ้พPืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ที;จะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ เฉพาะ
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิง; ด้านวิทยาศาสตร์
4) มีความรู ้ในศาสตร์ ต่าง ๆ ที;จะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน

ด้ านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
2) นําความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที;หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพื;อการนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื;นในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกที;ดี
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื* อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ เพื; อ การวิ เ คราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหาและการนําข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2) มี ท กั ษะในการสื; อสารภาษาไทยได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมทัPง การเลื อกใช้รูป แบบการ
สื; อสารได้อย่างเหมาะสม
3) มีทกั ษะและความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื;น เพื;อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็ น
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์

แผนทีแ* สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
4.ด้ านทักษะ
5.ด้ านทักษะ
ความสั มพันธ์
การวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
1.ด้ านคุณธรรม
3.ด้ านทักษะทาง
2.ด้ านความรู้
ระหว่ างบุคคลและ การสื* อสารและการใช้
จริยธรรม
ปัญญา
รายวิชา
ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1
2 3 1
2
3 1 2 3 4
4571201 คณิ ตศาสตร์ พPืนฐาน
4571401 แคลคูลสั 1

51
มคอ.2

52

มคอ.2

หมวดที* 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี
และปริ ญญาตรี (ต่อเนื;อง) พ.ศ. 2549 หมวดที; 6 การวัดและการประมวลผล (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิXของนักศึกษา
2.1

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา

กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิh การเรี ยนรู ้ ของนักศึกษาให้เป็ นส่ วนหนึ; งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยทําความเข้าใจตรงกันทัPงมหาวิทยาลัย และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิh ซึ; งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับ สาขาวิช า ให้มี ก ารประเมิ น นัก ศึ ก ษาในระดับ สาขาวิช า และจัดให้ มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบ
การทวนสอบในระดับ หลักสู ตร มี ระบบประกันคุ ณ ภาพภายในมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา
ดําเนินการ ทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้และมีการรายงานผล
2.2

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา

โดยการกําหนดกลวิธี การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ข องนักศึ กษา ด้วยการทํา วิจยั หา
ผลสัมฤทธิh ของการประกอบอาชี พของบัณฑิตทุก ๆ ปี นําผลวิจยั ที;ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการการ
เรี ยนการสอน และหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทัPงการประเมินคุ ณภาพของหลักสู ตรและหน่ วยงานโดย
องค์กรระดับสากล การวิจยั จะดําเนินการหาสถิติดงั ต่อไปนีP
1) ภาวะการได้ง านทํา ของบัณ ฑิ ต ประเมิ นจากบัณ ฑิ ตแต่ ละรุ่ นที; จบการศึ ก ษา ในด้า นของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน; ใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
2) สํารวจความเห็ นจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อการส่ งแบบสอบถาม เพื;อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที;จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการ ทุก 3 ปี
3) การประเมินตําแหน่ง และ/หรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมิ นจากสถานศึ กษาอื;น โดยการส่ งแบบสอบถาม ในระดับความพึงพอใจในด้าน
ความรู ้ และสมบัติดา้ นอื;น ๆ ของบัณฑิ ตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื;อปริ ญญาที;สูงขึPนในสถานศึกษา
นัPน ๆ
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5) การประเมินจากศิษย์เก่า ที;ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชา
ที;เรี ยน รวมทัPงสาขาอื;น ๆ ที;กาํ หนดในหลักสู ตร ที;เกี;ยวเนื; องกับการประกอบอาชี พของบัณฑิต รวมทัPงเปิ ด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียง;ิ ขึPน
6) ความเห็ นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก ที;มาประเมินหลักสู ตร หรื อเป็ นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้ อมของนัก ศึ ก ษาในการเรี ย นและคุ ณ สมบัติอื;น ๆ ที; เกี; ย วข้องกับ กระบวนการเรี ย นรู ้ และการพัฒนา
องค์ความรู ้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1

นักศึกษาทีม* ีสิทธิXได้ รับปริญญา ต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วน ดังต่ อไปนีD
1) เรี ยนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที;มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในหลักสู ตร
2) มีระดับคะแนนเฉลี;ยสะสมตลอดหลักสู ตร ไม่ต;าํ กว่า 2.00
3) คุณสมบัติผูส้ ําเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื; อง) พ.ศ. 2549 หมวดที; 9 การสําเร็ จ
การศึกษา (ภาคผนวก ก)
4) ไม่มีพนั ธะด้านหนีPสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
5) มีเกียรติและศักดิhของนักศึกษา ตามที;มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2

นักศึกษาทีม* ีสิทธิXแสดงความจํานงขอสํ าเร็จการศึกษา ต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วน ดังนีD
1) เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้ายที;ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสู ตร
2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที;มหาวิทยาลัยกําหนด
3) ให้นกั ศึกษาที;มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที;ระบุ ไว้ในข้อ 1) และ 2) ยื;นคําร้องแสดงความจํานง
ขอสํา เร็ จการศึ ก ษาต่ อสํา นัก ส่ งเสริ ม วิช าการและงานทะเบี ยน ภายในระยะเวลาที; ม หาวิท ยาลัย กําหนด
มิฉะนัPนอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื;อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื;ออนุมตั ิให้ปริ ญญาในภาคการศึกษานัPน
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หมวดที* 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1) ปฐมนิ เทศเกี; ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ หลักสู ตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความเป็ น
ครู ตลอดจนการวัดและประเมินผล
2) สนับสนุนให้อาจารย์มีการเพิ;มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ เพื;อพัฒนาการสอนและการ
วิจยั ทัPงในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
3) พัฒนาบุคลิกภาพของความเป็ นครู
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่ งเสริ มให้อาจารย์มีโอกาสเพิ;มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื;อส่ งเสริ มการสอนและ
การวิจยั อย่างต่อเนื;อง
2) เพิ;มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอน การวัดผลและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2

การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน* ๆ
1) ส่ งเสริ มให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที;เกี; ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู ้และคุณธรรม
2) กระตุน้ ให้อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการ
3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั เพื;อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และเพื;อพัฒนาการเรี ยนการสอน
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หมวดที* 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
มีอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรดําเนินการบริ หารหลักสู ตร ดังนีP
1) ก่ อนเปิ ดภาคเรี ยนมี การเตรี ยมการสอน เอกสารประกอบการสอน สื; อการสอน ตรวจสอบ
ความพร้อมของห้องปฏิบตั ิการและอุปกรณ์หรื อซอฟต์แวร์ ที;ตอ้ งใช้
2) มอบหมายอาจารย์ประจํารายวิชาหรื อบุคลากรสนับสนุ นประเมินความต้องการ ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนระหว่างภาคการศึกษา และใช้ขอ้ มูลในการปรับปรุ งการสอน
3) คณะกรรมการหลัก สู ต รประชุ ม หลัก สู ตรเป็ นระยะ ๆ เพื; อ ติ ดตามผลการดํา เนิ น งานและ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
4) ปรับปรุ งหลักสู ตรอย่างน้อยทุก 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1

การบริหารงบประมาณ

ในการบริ หารงบประมาณ มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ของหลักสู ตร ทัPงใน
ส่ วนงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ และคณะกรรมการคอยกํากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็ นไป
ตามแผน เพื;อให้มีทรัพยากรการเรี ยนการสอนที;เพียงพอสําหรับการดําเนินงานหลักสู ตร
2.2

ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม* ีอยู่เดิม

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลของสํานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีส ารสนเทศ นอกจากนีP โปรแกรมวิชายัง มี เครื; องคอมพิ วเตอร์ และอุ ป กรณ์ รอบข้า งที; ใ ช้
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ทรัพยากรร่ วมกันทุกหลักสู ตรในโปรแกรมวิชา ดังนีP
2.2.1 รายการข้ อมูลหนังสื อ/วารสาร และฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อมูลเกีย* วกับ
คอมพิวเตอร์ /
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฟิ สิ กส์
เคมี/เคมีประยุกต์

หนังสื อ (เล่ ม)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
4,077
485
1,008
1,487

196
267

วารสาร (รายการ)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
8
2
32
32

7
7
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ข้ อมูลเกีย* วกับ
ชีววิทยา/ชีววิทยา
ประยุกต์
เทคโนโลยียางและพอ
ลิเมอร์
คหกรรมศาสตร์
สิ; งแวดล้อม
สาธารณสุ ข
การแพทย์แผนไทย/
การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
คณิ ตศาสต์และสถิติ

หนังสื อ (เล่ ม)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2,041
423

วารสาร (รายการ)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
32
7

271

52

32

7

3,085
1,912
5,203
62

318
162
328
-

32
28
37
4

7
1
3
-

4568

677

1

2

2.2.2 ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของสํ านักวิทยบริการ ได้แก่
กลุ่มสาขาทางด้ านมนุษย์ ศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
- EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL
- ABI/INFORM Complete
- Education Resources Information Center (ERIC)
- Education Resources Complete
กลุ่มสาขาทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- ACM Digital Library
- Computer & Applied Science Computer
- American Chemical Society Journal (ACS)
กลุ่มสหวิชา
- H.W.Wilson
- Web of Science
- ProQuest Dissertation & Theses
- Academic Search Premier
- SciVerse ScienceDirect
- SpringerLink – Journal
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ฐานข้ อมูลไทยทีน* ่ าสนใจ
- Business Source Premier
- MuseGlobal
- IOP Science Extra
- Bu siness Expert Press
- BioOne
- Communication & Mass Madia Complete
- ProQuest Research Library
- eBrary
ฐานข้ อมูลเปิ ด
- Business Monitor
- สารานุกรมไทยสําหรับเอกชน
- ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog)
- Wikipedia
- Encyclopedia Britan nica Concise
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที;มีชื;อเสี ยงทัว; โลก (IR - Web)
- ฐานข้อมูลสมุนไพร วว. (TISTR Medicinal Plants DB)
- ฐานข้อมูลงานวิจยั วว. (TISTR Research)
- Bioline International
- BioMed Central the Open Access Publisher
- Chemistry Central
- arXir
- AGRICOLA (AGRICultural Online Access)
- AGRIS
- NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations)
- The Encyclopedia of Earth , EOE
- Cite Seer (Scientific Literature Digital Library)
- Directory of Open Access Journal (DUAS)
ฐานข้ อมูลอืน* ๆ
- IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
- ฐานข้อมูลท้องถิ;น
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2.2.3 ฮาร์ ดแวร์ และอุปกรณ์ รอบข้ าง
1) ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที;นง;ั 2 ห้อง
2) โน้ตบุก๊ คอมพิวเตอร์ 2 เครื; อง
3) ดาต้าโปรเจคเตอร์ 5 เครื; อง
4) เครื; องพิมพ์เลเซอร์ 4 เครื; อง
5) กล้องถ่ายภาพดิจิทลั 1 เครื; อง
6) กล้องวิดีโอดิจิทลั 1 เครื; อง
7) เครื; องขยายเสี ยงพร้อมไมโครโฟน 3 ชุด
8) กล้องวงจรปิ ด 1 ระบบ
9) Wireless LAN 1 ชุด

2.3

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม* เติม

หลัก สู ตรมี ก ารประสานงานกับ สํา นัก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการจัด หา
ทรั พยากรการเรี ยนการสอนเพิ;มเติ ม เพื;อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรและมาตรฐานอื; น ๆ ที;
เกี; ยวข้อง โดยอาจารย์ผูส้ อนมี ส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื; อหนังสื อประกอบการเรี ยนการสอนแต่ละ
รายวิชาเพื;อการจัดซืP อเพิ;มเติ ม ตลอดจนการเสนอแนะในการจัดหาวารสาร สื; ออิ เล็กทรอนิ กส์ พร้ อมทัPง
วางแผนจัดหาอุปกรณ์เสริ มการเรี ยนรู ้อื;น ๆ ทัPงในห้องปฏิบตั ิการ และในห้องเรี ยน โดยจะมีการกําหนดเป็ น
โครงการจัดซืP อวัสดุการเรี ยนการสอนในแผนงบประมาณ และดําเนินการทุกปี อย่างต่อเนื;อง
2.4

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความต้องการ และ
จากการสังเกตการใช้งานในรายวิชาที;สอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนับสนุ นการเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรให้เป็ นไปตามประกาศดังนีP
1) ประกาศ กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื; องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ.2548
ข้อ 14 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสู ตร
2) ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื; อ งแนวปฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ก ารขอเปิ ดและ
ดําเนินการหลักสู ตรระดับปริ ญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื; องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่าด้วยมาตรฐานด้าน
พันธกิ จของการบริ หารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้ และสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู ้
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1

การรับอาจารย์ ใหม่
1) อาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื; อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548
2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตร
3) มีความรู ้ มีทกั ษะในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิh ของนักศึกษาและมี
ประสบการณ์ทาํ วิจยั หรื อประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที;สอน
4) ผ่านการคัดเลื อกและสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของคณะ และผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัย
เพื;อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตรตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3.2

การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร

คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื;อเตรี ยมไว้สําหรับ
การปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที;จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที;พึงประสงค์
3.3

การแต่ งตัDงคณาจารย์ พเิ ศษ

หลักสู ตรอาจให้มีการเชิ ญอาจารย์พิเศษหรื อวิทยากรมาบรรยาย เนื; องจากมีความสําคัญต่อการ
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ตรงจากการปฏิ บ ตั ิ ใ ห้กบั นัก ศึ กษา ทัPงการสอนทัPง รายวิช า หรื อบางชั;วโมง ทัPง นีP
อาจารย์พิเศษหรื อวิทยากรนัPนจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึPนไป
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
มีการกําหนดคุ ณสมบัติของบุคลากรให้ตรงตามภาระหน้าที;ความรับผิดชอบ และต้องผ่านการ
คัดเลือกให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติดงั กล่าวและมีทศั นคติที;ดีต่อการทํางานกับอาจารย์และนักศึกษา
บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ควรมี วุ ฒิ ขP นั ตํ;า ระดับ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาที; เ กี; ย วข้อ งกับ ภาระงานที;
รับผิดชอบ และมีความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสู ตร และจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
ใช้สื;อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ; งจําเป็ นต้องให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่ น การเตรี ยมห้องปฏิ บตั ิการ
คอมพิวเตอร์ ในวิชาที;มีการฝึ กปฏิบตั ิ
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4.2

การเพิ*มทักษะความรู้ เพื*อการปฏิบัติงาน (เช่ น การฝึ กอบรม ทัศนศึกษา หรื อการฝึ กการทําวิจัย
ร่ วมกับอาจารย์ เป็ นต้ น)
1) มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุ นให้ได้รับการเพิ;มพูนความรู ้ และประสบการณ์ ทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น การฝึ กอบรม ทัศนศึกษา หรื อการฝึ กการทําวิจยั ร่ วมกับอาจารย์
2) มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรสายสนับสนุ นได้รับการฝึ กอบรมและเพิ;มทักษะในเรื; องของการ
ให้บริ การอย่างมืออาชีพ
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1

การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน* ๆ แก่ นักศึกษา
มีการแต่งตัPงอาจารย์ที;ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที;มีปัญหาในการ
เรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที;ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ในโปรแกรมวิชาทุกคนจะต้องทําหน้าที;
เป็ นอาจารย์ที;ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษา และทุกคนต้องกําหนดชัว; โมงว่าง (Office Hours) เพื;อให้
นักศึกษาเข้าปรึ กษาได้
5.2

การอุทธรณ์ ของนักศึกษา

กรณี ที;นกั ศึกษามีความสงสัยเกี;ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื;นคําร้องต่อประธาน
โปรแกรมวิชา ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
1) มี ก ารนํา ข้อมู ล วิจยั ที; เกี; ย วข้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน มาใช้เป็ นข้อมู ล ในการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
2) มีการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เมื;อครบรอบหลักสู ตร เพื;อใช้เป็ นข้อมูลใน
การปรับปรุ งหลักสู ตร
7. ตัวบ่ งชีDผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชีDผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมใน
การประชุ มเพื; อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร

ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
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(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที;สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
สาขา/สาขาวิชา
(3) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อง ร า ย วิ ช า แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ ภ าคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิP นสุ ดภาคการศึกษาที;เปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น การของหลัก สู ต ร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิP นสุ ดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิh ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ที;กาํ หนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้ อย
ละ 25 ของรายวิชาที;เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรื อการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมิ น
การดําเนินงานที;รายงานใน มคอ.7 ปี ที;แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนําด้าน
การจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ป ระจํา ทุ ก คนได้รับ การพัฒนาทางวิช าการ และ/
หรื อวิชาชีพอย่างน้อยปี ละหนึ;งครัPง
(10)จํา นวนบุ ค ลากรสนับ สนุ นการเรี ย นการสอน ได้รั บ การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อ
ปี
(11)ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที;มี
ต่อคุ ณภาพหลักสู ตร เฉลี;ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0

มคอ.2
ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
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ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559

(12)ระดับ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ัณ ฑิ ต ที; มี ต่ อ บัณ ฑิ ต ใหม่
เฉลี;ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

เกณฑ์ ประเมิน
หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนีP ตัวบ่งชีP บงั คับ (ตัวบ่งชีP ที;
1-5) มีผลดําเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชีP ที;มีผลดําเนิ นการบรรลุ เป้ าหมายไม่น้อยกว่า
80% ของตัวบ่งชีPรวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชีPบงั คับ และตัวบ่งชีPรวมในแต่ละปี
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มคอ.2

หมวดที* 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1

การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติ กรรมในชัPนเรี ยนของนักศึ กษา การอภิ ปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชัPนเรี ยน รวมทัPงการทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2) จัดให้มีการประเมินรายวิชา ประเมินการสอน และประเมินผลสัมฤทธิh ของแต่ละรายวิชา โดย
ทีมผูส้ อน หรื อระดับโปรแกรมวิชา รวมทัPงหารื อกับผูเ้ ชี;ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอน
1.2

การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื;อสิP นสุ ดการเรี ยนการสอนรายวิชา ผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ตามแบบฟอร์ มที;มหาวิทยาลัยกําหนด
2) ผลการประเมินจะจัดส่ งให้อาจารย์ผสู ้ อน และประธานหลักสู ตรเพื;อปรับปรุ งและพัฒนาการ
สอนต่อไป
3) คณะรวบรวมผลการประเมินที;เป็ นความต้องการในการปรับปรุ งทักษะการสอน เพื;อนํามา
วางแผนพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรื อปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและสถานการณ์ของ
คณะ
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยใช้ขอ้ มูลจาก
2.1

โดยนักศึกษาและบัณฑิต
1) แต่งตัPงคณะกรรมการประเมินหลักสู ตรที;ประกอบด้วยตัวแทนทุกสาขาวิชา ตัวแทนนักศึกษา
ปั จจุบนั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
2) คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ
3) ดําเนินการสํารวจข้อมูลเพื;อประกอบการประเมินหลักสู ตรจากนักศึกษาปั จจุบนั ทุกชัPนปี และ
จากผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที;ผา่ นการศึกษาในหลักสู ตรทุกรุ่ น
2.2

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก

คณะกรรมการประเมินหลักสู ตร ทําการวิเคราะห์และประเมินหลักสู ตรในภาพรวมและใช้ขอ้ มูล
ย้อนกลับของผูเ้ รี ยน ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา และผูใ้ ช้บณั ฑิต ประกอบการประเมิน
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2.3

โดยผู้ใช้ บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอืน* ๆ
1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสํารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรื อผูบ้ งั คับบัญชาโดยแบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์
2) ติ ดตามจากผูใ้ ช้อื;น เช่ น ผูใ้ ช้บ ริ การในหน่ วยงาน ในชุ ม ชน และสถานบริ ก ารทุ ก ระดับ ที;
บัณฑิตเข้าไปทํางาน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสู ตร และจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานของตัวบ่งชีP ขา้ งต้น
รวมทัPงการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนี บ่งชีP ผลการดําเนิ นงานที;ระบุในหมวดที; 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที;ได้รับ
การแต่งตัPงจากมหาวิทยาลัย รวมทัPงการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
ทัPงนีP มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ ง
ดัชนี ดา้ นมาตรฐาน และคุ ณภาพการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื;อพัฒนา
หลักสู ตรอย่างต่อเนื;องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1

การปรับปรุ งรายวิชา

จากการรวบรวมข้อมู ล และการประเมิ นการสอนของอาจารย์ กรณี ที; พ บปั ญ หาของรายวิช า
สามารถปรั บ ปรุ ง รายวิ ช านัPน ๆ ได้ท ัน ที ซึ; งถื อ เป็ นการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รเล็ ก น้อ ยที; ไ ม่ มี ผ ลกระทบ
โครงสร้างของหลักสู ตร
4.2

การปรับปรุ งหลักสู ตร

การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตรทัPง ฉบับ ถื อเป็ นการปรั บ ปรุ ง มาก และมี ผ ลกระทบต่ อโครงสร้ า งของ
หลัก สู ต รจะทํา ทุ ก 5 ปี เมื; อ ครบรอบระยะเวลาการใช้ห ลัก สู ต ร เพื; อ ให้ ห ลัก สู ต รมี ค วามทัน สมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต โดยมีขP นั ตอนดังนีP
1) คณะกรรมการประเมินหลักสู ตรจัดทํารายงานการประเมินผลและเสนอประเด็นที;จาํ เป็ นใน
การปรับปรุ ง
2) จัดประชุมสัมมนาเพื;อปรับปรุ งหลักสู ตร
3) เชิญผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณาหลักสู ตรและให้ขอ้ เสนอแนะ
4) หลักสู ตรที;ได้ปรับปรุ งเสนอให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการกลัน; กรองหลักสู ตร
พิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

