มคอ.2

รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

ชื1 อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/โปรแกรมวิชา

หมวดที1 1 ข้ อมูลทัว1 ไป
1. ชื1 อหลักสู ตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Bachelor of Science in Information Technology

2. ชื1 อปริญญาและสาขาวิชา
ชื#อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื#อย่อ (ภาษาไทย)
ชื#อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื#อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
B.Sc. (Information Technology)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ1 รียนตลอดหลักสู ตร
ไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ1 ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที#สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื1น
ไม่มี
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
เปิ ดสอนภาคการศึกษาที# 1 ปี การศึกษา 2555
ได้พิจารณากลัน# กรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม
ครั;งที# 1/2555 เมื#อวันที# 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555



ได้รับการอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ
ประชุมครั;งที# ...../........... เมื#อวันที# ..... เดือน ..............พ.ศ....................

7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ตรมี ค วามพร้ อมเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ ปริ ญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ ในปี การศึกษา 2557
8. อาชี พทีส1 ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

เจ้าหน้าที#คอมพิวเตอร์
นักเขียนโปรแกรม หรื อผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ผูด้ ูแลระบบเครื อข่ายและเครื# องแม่ข่าย
นักพัฒนาเว็บไซต์
นักจัดการโครงการสารสนเทศ
นักวิชาชีพในสถานประกอบการที#มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
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9. ชื1 อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลําดับ
ชื1อ-สกุล
ที1
1 นางพิกลุ สมจิตต์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

2

3

4

5

นายอํานาจ ทองขาว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายญาณพัฒน์ ชูชื#น
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายสกรรจ์ รอดคล้าย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายเสรี ชะนะ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ งทาง
การสําเร็จการศึกษา
คุณวุฒิ
วิชาเอก/สาขาวิชา
วิชาการ
สถาบัน
พ.ศ.
ผูช้ ่วย
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 2546
ศาสตราจารย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ พระจอมเกล้าธนบุรี
ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาลัยครู เทพสตรี

2534

อ.ว.ท.

คอมพิวเตอร์

วิทยาลัยครู เทพสตรี

2532

Information Systems

The University of
Manchester, UK

2554

M.Sc.

Intelligent
Knowledge-Based
Systems

University Utara,
Malaysia

2545

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ าสื# อสาร สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตเทเวศร์

2538

วท.ม.

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์

2549

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันราชภัฏสงขลา

2540

วท.ม.

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์

2552

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบันราชภัฏสงขลา

2542

วท.ม.

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์

2549

วท.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันราชภัฏสงขลา

2542

ผูช้ ่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์
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10. สถานทีจ1 ัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ1 ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
หลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้พฒั นาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื# อสาร (ฉบับที#2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556 พบว่ามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื# อสาร
ทั;ง ภาครั ฐ และเอกชนเพิ# ม ขึ; น อย่า งต่ อ เนื# อ ง ซึ# งเป็ นช่ ว งเวลาเกี# ย วเนื# อ งกับ กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื# อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563(ICT2020) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที#
10 (พ.ศ.2550-2554) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที# 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ# งได้ประเมิน
สถานการณ์บทบาทของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศทั;งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั;งตอบสนองต่อการดํารงชี วิตของประชาชนมากยิ#งขึ;นในอนาคต ซึ# งในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็ นการท้าทายในการเพิ#มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื#อมลํ;าใน
สั ง คม อี ก ทั;ง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ สู่ ค วามเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพและยัง# ยื น ได้ใ ห้
ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการ และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ จําเป็ นต้องใช้ความรู ้ ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ความคิ ดสร้ างสรรค์เพื#อสร้ างมูลค่าเพิ#มให้กบั ภาคการผลิ ตและเพื#อเป็ นการสร้ างความพร้ อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน ได้กาํ หนดแนวทางให้ทุกภาคส่ วนทั;งภาครั ฐและภาคธุ รกิ จพัฒนาความร่ วมมื อในการ
พัฒนาบุคลากรร่ วมกัน และเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั;งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน
เป็ นที#ยอมรับในระดับสากล ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผสู ้ ําเร็ จการศึกษาที#มีความรู ้ ความสามารถด้านนี;จาํ นวน
มากแต่ยงั ไม่เพียงพอกับความต้องการทั;งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ#งบุคลากรที#มีทกั ษะสู ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตรจะคํานึงถึงการเปลี#ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื# อสารไร้พรมแดน และการใช้
คอมพิวเตอร์ ทุกหนทุ กแห่ ง การใช้เครื อข่ายความเร็ วสู งและอิ นเทอร์ เน็ตได้กลายเป็ นสิ# งปกติ ธรรมดาใน
หลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื# อง ทําให้เกิ ดการเปลี# ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็ นอย่างมาก ทั;งนี;จาํ เป็ นจะต้องใช้นกั เทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก ที#มีความเป็ นมืออาชี พ มี
ความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม ที#จะช่วยชี; นาํ และขับเคลื#อนให้การ
เปลี#ยนแปลงนี;เป็ นไปในรู ปแบบที#สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย1 วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
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จากผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรใน
เชิ งรุ กที#มีศกั ยภาพและสามารถปรับเปลี# ยนได้ตามวิวฒั นาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขัน
ทางธุ รกิ จคอมพิ วเตอร์ ท; งั ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ โดยการผลิ ตบุ ค ลากรทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ
จําเป็ นต้องมีความพร้อมที#จะปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และมีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั;งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมในระดับท้องถิ#นและระดับ
มหัพภาค โดยต้องปฏิ บตั ิตนอย่างมืออาชี พ มีคุณธรรม จริ ยธรรม นําความรู ้มุ่งสู่ การพัฒนาท้องถิ# น สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
12.2 ความเกีย1 วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ ห รื อการพัฒ นาทางสั ง คมและวัฒ นธรรมที# มี ต่ อ พัน ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที#จดั การศึกษาหลากหลายเพื#อผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ#นให้มีคุณภาพ โดยผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู ้ มี คุณภาพ สามารถประกอบวิชาชี พได้ มี คุณธรรมจริ ยธรรม รักและหวงแหนท้องถิ# น และส่ งเสริ ม
นักศึกษาให้มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้ตลอดชี วิต และปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตในพหุ สังคมที#มีการ
เปลี#ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาได้อย่างมีความสุ ข เนื# องจากเทคโนโลยีมีการเปลี#ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาและเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที# มีการใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย ซึ# งอาจส่ งผลให้พฤติกรรม
และค่านิ ยมของนักศึ กษาเปลี# ยนไป การพัฒนาหลักสู ตรจึ งต้องเน้นและส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที#
คํานึ งถึ งคุ ณธรรม จริ ยธรรมทางวิชาชี พ โดยใส่ ใจถึ งผลกระทบต่อผูร้ ับข้อมูลข่าวสาร สังคมและวัฒนธรรมไทย
โดยยังคงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที#ทนั สมัยและคุ ม้ ค่า และสามารถปรับเปลี# ยนไปตามการเปลี# ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน1 ที1เปิ ดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอืน1 ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีทF เี1 ปิ ดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอืน1
- กลุ่มวิชาที#อยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัว# ไป ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต ที#นกั ศึกษาต้องเรี ยนในคณะอื#น
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาและการสื# อสาร กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์ กลุ่ มวิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชา
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 6 หน่วยกิต
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ1 ปิ ดสอนให้ โปรแกรมวิชา/หลักสู ตรอืน1 ต้ องมาเรียน
รายวิชาที#เปิ ดสอนในหลักสู ตรนี; นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเรี ยนได้ตามความ
สนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ผแู ้ ทนจากในคณะอื#นที#
เกี# ย วข้อ ง และนัก ศึ ก ษา ในการพิ จ ารณารายวิ ช าหมวดวิ ช าเฉพาะ การจัด การเรี ย นการสอน และการ
ประเมิ นผล เพื#อให้บรรลุ เป้ าหมาย และสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ
ปริ ญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที1 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เน้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี มีทกั ษะชีวติ
1.2 ความสํ าคัญของหลักสู ตร
เป็ นศาสตร์ ที#ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ครอบคลุมเนื;อหาด้านโครงสร้างพื;นฐานของระบบสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เทคโนโลยีเว็บ และวิธีการทางซอฟต์แวร์
เน้นให้ผูเ้ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมทางวิช าชี พ มี ท กั ษะชี วิต และกระบวนการคิ ดอย่า งเป็ นระบบ
สามารถตัดสิ นใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เกิดความชํานาญการในวิชาชี พ โดยผ่านกระบวนการ
ฝึ กประสบการณ์ภาคสนามและการทําโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1 เพื# อผลิ ตบัณ ฑิ ต ให้มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ มี ค วามคิ ด ริ เริ# ม
สร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี#ยนแปลงในปั จจุบนั
1.3.2 เพื#อผลิตบัณฑิตให้สามารถนําความรู ้ไปใช้สนับสนุ นในงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื#อตอบสนองความต้องการของท้องถิ#นและสังคม
1.3.3 เพื#อผลิตบัณฑิตให้มีพ;ืนฐานความรู ้ในการพัฒนาตนเองหรื อศึกษาต่อในระดับที#สูงขึ;น
1.3.4 เพื# อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที# มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิ ช าชี พ ด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็ จภายใน 4 ปี
กลยุทธ์
แผนการพัฒนา/เปลี1ยนแปลง
1. ปรับปรุ งหลักสู ตร
1. พัฒนาหลักสู ตรโดยมีพ;ืนฐานจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
หลักสู ตรในระดับสากล
มาตรฐานไม่ต#าํ กว่าที# สกอ.
(ACM/IEEE)
กําหนด
2. ติดตามประเมินหลักสู ตรอย่าง
สมํ#าเสมอ
2. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ 1. ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รให้ ส อดคล้อ งกับ
สอดคล้องกับความต้องการ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น คํ า แ น ะ นํ า จ า ก
ของภาครัฐบาล เอกชน และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี#ยวชาญ ศิษย์เก่า
ก า ร เ ป ลี# ย น แ ป ล ง ข อ ง 2. ติ ด ตามความเปลี# ย นแปลงในความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้ อ งการของผู ้ ป ระกอบการด้ า น

หลักฐาน/ตัวบ่ งชีF
1. เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
2. รายงานผล การประเมิ น
หลักสู ตร

1. รายงานการวิพากษ์หลักสู ตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รายงานผล การประเมิ น
ความพึ ง พอใจในการใช้
บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า น
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กลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.

3. การส่ ง เสริ มการเรี ยนการ 1. เพิ#มพูนทักษะ/ความรู ้แก่อาจารย์ผสู ้ อน
สอนที#เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เพื#อส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนที#
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศที# ส นับ สนุ น
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื#อง
3. ส่ งเสริ มให้มีการประเมินผลที#เน้นการ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4. จัดกิ จกรรมเสริ มนอกหลักสู ตรที# เน้น
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ ท; งั 5 ด้าน ตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับปริ ญญา
ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552

1.

4. การพัฒ นาทัก ษะการ สอน/
การประเมิ นผลของอาจารย์
ตามผลการเรี ยนรู ้ ท; ัง 5 ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552

1.

5. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น บ ริ ก า ร
วิชาการ และการวิจยั

พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์ที#เน้น
การสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ความรู ้
ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
ทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื# อ ส า ร แ ล ะ ก าร ใ ช้ เ ทค โ นโ ล ยี
สารสนเทศ
สนับสนุ นบุ คลากรด้านการเรี ยนการ
สอนให้ ท ํา งานบริ การวิ ช าการแก่
องค์กรภายนอกและการวิจยั

2.

3.

4.

2.

1.
2.

หลักฐาน/ตัวบ่ งชีF
ประกอบการภาครั ฐ บาล
และเอกชน
ความพึ ง พอใจในทั ก ษะ
ความรู ้ ความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต โดยเฉลี#ย
ในระดับดี
จั ด กิ จ กรรมอบรมเพิ# ม พู น
ทักษะแก่อาจารย์ผสู ้ อน
ผ ล ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ล ะ
ประสิ ทธิ ภ าพการจั ด การ
เรี ย นการสอนที# เ น้น ผูเ้ รี ย น
เป็ นสําคัญ
จํ า นวนราย วิ ช าที# ใ ช้ ก า ร
ประเมินผลที#เน้นพัฒนาการ
ของผูเ้ รี ยน
ผลการประเมิ น การมี ส่ ว น
ร่ วมของผูเ้ รี ยนในการจัดการ
เรี ยนการสอน กิ จกรรมทาง
วิช าการ และกิ จ กรรมอื# น ๆ
ของทางคณะ
โครงการการพัฒ นาทัก ษะ
การสอนและการประเมินผล
การเรี ยนรู ้ท; งั 5 ด้าน
ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักศึ กษาต่อทักษะการสอน
ของอาจารย์ที#มุ่ งให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ทกั ษะทั;ง 5 ด้าน
ปริ ม าณงานบริ ก ารวิช าการ
ต่ออาจารย์ในหลักสู ตร
จํา นวนผลงานวิ จ ั ย ในชั; น
เรี ยน
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หมวดที1 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดยหนึ#งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาต้น และภาค
การศึ ก ษาปลาย หนึ# ง ภาคการศึ กษาปกติ มี ระยะเวลาศึ กษาไม่ น้อยกว่า 15 สั ป ดาห์ เป็ นไปตามข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ 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 – กันยายน
ภาคการศึกษาที# 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1) ต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ต#าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรี ยนของวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ศิลป์ คํานวณ หรื อเทียบเท่า
2) มีคุณสมบัติอื#นครบถ้วนตามประกาศหรื อข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื#อง) พ.ศ. 2549 หมวดที# 1 การ
รับเข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) ความรู ้และทักษะพื;นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างตํ#า
2) ความรู ้พ;ืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ไม่เพียงพอที#เรี ยนในสาขาวิชาชีพ
3) นักเรี ยนมักขาดทักษะด้านภาษาไทย
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ1 แก้ ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) นักศึกษาที#จะเข้าศึกษาควรมีผลการเรี ยน กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นเกณฑ์ดี หรื อมีผลการ
เรี ยนรายวิชากลุ่มคณิ ตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าทุกรายวิชา เฉลี#ย
ไม่นอ้ ยกว่า 2.00 จากระบบ 4 คะแนน
2) จัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมให้แก่นกั ศึกษาที#มีความรู ้พ;ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ และ
คณิ ตศาสตร์ ตํ#า
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3) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้ใช้ภาษาไทยเพื#อการสื# อสารเพิ#มขึ;น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี
ระดับชัF นปี
ชั;นปี ที# 1
ชั;นปี ที# 2
ชั;นปี ที# 3
ชั;นปี ที# 4
รวม
จํานวนนักศึกษาคาดว่ าสํ าเร็จ
การศึกษา

จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา

2555
80
80

2556
80
80
160

2557
80
80
80
240

2558
80
80
80
80
320

-

-

-

80

จากตาราง แสดงจํานวนนักศึกษารวมของผูม้ ีคุณสมบัติตามหมวดที# 2 ข้อ 2.2(1) และ ข้อ 2.2(2)
2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี;
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
80
160
240
320
- จํานวนนักศึกษา ป.ตรี
รวม
192,000
384,000
576,000
768,000
2. งบประมาณรายจ่ าย
- ค่าหัวจริ งต่อปี
3,000
3,000
3,000
3,000
80
160
240
320
- จํานวนนักศึกษา ป.ตรี
240,000
480,000
720,000
960,000
รวม
รวมงบประมาณทัFงหมด
432,000
864,000
1,296,000 1,728,000
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั;นเรี 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 รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที#เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื#นมาก่อน หรื อเคยศึกษานอกระบบ หรื อมีประสบการณ์
หรื อ เคยศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย เมื# อ เข้า ศึ ก ษาในหลัก สู ต รนี; ส ามารถเที ย บโอนหน่ วยกิ ตได้ โดยหลัก เกณฑ์
ข้อกําหนดต่างๆ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรี ยน และการ
เทียบโอนผลการเรี ยน พ.ศ.2553
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ า งหลัก สู ตร แบ่ ง เป็ นหมวดวิช าที# ส อดคล้องกับ ที# ก ํา หนดไว้ใ นเกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี;
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า

134 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว1 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 กลุ่มวิชาเนื;อหา
2.1.1 วิชาแกน
2.1.2 วิชาเนื; อหาบังคับ
2.1.2.1 กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ
2.1.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื#องานประยุกต์
2.1.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
2.1.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื;นฐานของระบบ
2.1.3 วิชาเนื; อหาเลือก
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่ า

9
6
6
9

12
25
18
6

30 หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
98 หน่ วยกิต

84 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
6 หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว1 ไป

ไม่ น้อยกว่ า

30 หน่ วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื1 อสาร ให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
บังคับเรียน 6 หน่ วยกิต
1500301 ภาษาไทยเพื#อการสื# อสาร
Thai for Communication
1500303 ภาษาอังกฤษเพื#อการสื# อสาร 1
English for Communication 1

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

เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนีF
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

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

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้ เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่ วยกิต
2500309 เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวิตพอเพียง
Moral Principles Leading to Self Sufficiency

3(3-0-6)

13

มคอ.2

เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนีF
1500305 สารสนเทศเพื#อการศึกษาค้นคว้า
Information for Study Skills and Research
1510313 ปรัชญาและศาสนา
Philosophy and Religion
2000302 สุ นทรี ยภาพของชีวิต
Aesthetic of Life
2000306 ศิลปะในชีวติ ประจําวัน
Art in Daily Life
2500301 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development

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

1.3 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้ เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต
บังคับเรียน 3 หน่ วยกิต
2500308 การศึกษาเพื#อพัฒนาท้องถิ#น
Study for Local Development
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนีF
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

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)
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ เรียนไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
บังคับเรียน 6 หน่ วยกิต
4000306 การคิดและการตัดสิ นใจ
Thinking and Decision Making
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื#อชีวิต
Information Technology for Life
เลือกเรี ยนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต จากวิชาต่ อไปนีF
1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพื#อสุ ขภาพ
Sport and Exercise for Health
4000305 วิทยาศาสตร์ เพื#อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4000309 ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
4000311 อนามัยการเจริ ญพันธุ์
Reproductive Health
4000312 อาหารและโภชนาการเบื;องต้น
Introduction to Food and Nutrition
4000313 วิทยาศาสตร์ ทอ้ งถิ#น
Local Science
4000314 วิทยาศาสตร์ ระบบโลก
Earth System Science
4000315 สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน
Chemical and Drugs in Daily Life
4000316 สิ# งแวดล้อมในชีวติ ประจําวัน
Environmental in Daily Life
4000317 พืชพรรณเพื#อชีวิต
Plant for Life
4000318 เกษตรเพื#อคุณภาพชีวิต
Agriculture for Quality of Life
4000319 สุ ขภาพจิตในชีวติ ประจําวัน
Mental Health in Daily Life

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

3(2-2-5)
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)
3(3-0-6)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเนือF หา
2.1.1 วิชาแกน

มคอ.2
ไม่ น้อยกว่ า

98 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า

84 หน่ วยกิต
11 หน่ วยกิต

4571201 คณิ ตศาสตร์ พ;ืนฐาน
Fundamental Mathematics
4661101 สถิติสาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Statistics for Information Technology
4661102 โครงสร้างดีสครี ต
Discrete Structure
4661103 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Fundamentals
2.1.2 วิชาเนือF หาบังคับ
2.1.2.1 กลุ่มประเด็นองค์ การและระบบสารสนเทศ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

ไม่ น้อยกว่ า

4663201 ความมัน# คงของระบบสารสนเทศ
Information System Security
4663202 ระบบสารสนเทศเพื#อการจัดการ
Management Information System
4663203 การจัดการโครงการสารสนเทศ
Information Project Management
4663204 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Seminar
4664201 กฎหมายและจริ ยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Laws and Ethics
2.1.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพือ1 งานประยุกต์
4661301 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction
4662301 ระบบฐานข้อมูล
Database Systems

61 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
25 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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4662302 ปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
Database Application Development Workshop
4662303 เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology
4662304 การจัดการระบบปฏิบตั ิการ
Operating Systems Management
4663301 การจัดการและบํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์
Computer Systems Management and Maintenance
4663302 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู ้
Information Technology for Knowledge Management
4663303 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
Project in Information Technology I
4664301 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
Project in Information Technology II
2.1.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์
4661401 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
4662401 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
4663401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
4663402 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
4663403 การวิเคราะห์และออกแบบเชิ งวัตถุ
Object-Oriented Analysis and Design
4663404 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
18 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.1.2.4 กลุ่มโครงสร้ างพืนF ฐานของระบบ

6 หน่ วยกิต

4662501 โครงสร้างข้อมูลและขั;นตอนวิธี
Data Structures and Algorithms

3(2-2-5)
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4662502 ระบบสื# อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Network
2.1.3 วิชาเนือF หาเลือก

3(2-2-5)

ไม่ น้อยกว่ า

4662601 โปรแกรมสําเร็ จรู ปและการประยุกต์ใช้งาน
Software Package and Application
4662602 คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเพื#อการออกแบบ
Computer Graphic for Design
4662603 เทคโนโลยีไร้สาย
Wireless Technology
4662604 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
English for Information Technology
4663601 ธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business
4663602 หัวข้อพิเศษเกี#ยวกับคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer
4663603 การประกันระบบสารสนเทศ
Information System Assurance
4663604 โปรแกรมภาษาทางเลือก
Selected Programming Language
4663605 เทคโนโลยีเว็บเซอร์ วสิ
Web Services Technology
2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
3563110 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneurship
3591105 เศรษฐศาสตร์ ทว#ั ไป
General Economics

12 หน่ วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ไม่ น้อยกว่ า

6 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.3 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ
เลือกแบบใดแบบหนึ1งต่ อไปนีF
แบบที1 1
4664701 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Preparation Field for Experience in Information Technology
4664702 การฝึ กประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Field Experience in Information Technology
แบบที1 2
7000390 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
7000490 สหกิจศึกษา
Cooperative Education

8 หน่ วยกิต

2(90)
6(320)

2(90)
6(640)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาใดๆ ที#เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยโดยไม่ซ; ํากับรายวิชาที# เคยเรี ยน
มาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที# กาํ หนดให้เรี ยนที# ไม่นับหน่ วยกิ ตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จของ
หลักสู ตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

19
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ความหมายของเลขรหัสประจํารายวิชาทีใ1 ช้ ในหลักสู ตรและหน่ วยกิต
เลขรหัสประจํารายวิชา ที#ใช้ในหลักสู ตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี;
เลขรหัส 3 ตัวแรก
เลขรหัส ตัวที# 4
เลขรหัส ตัวที# 5
เลขรหัสตัวที# 6 , 7
1

2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
3

4

หมวดวิชาและหมู่วิชา
ชั;นปี หรื อระดับความยากง่าย
ลักษณะเนื;อหาวิชา
ลําดับก่อนหลัง
5

6

7

ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื;อหาวิชา
ชั;นปี หรื อระดับความยากง่าย
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลขรหัสตัวที# 5 ได้จดั ลักษณะเนื;อหาวิชาไว้เป็ นดังนี;
1. วิชาแกน
2. วิชาเนื; อหาบังคับ : กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ
3. วิชาเนื; อหาบังคับ : กลุ่มเทคโนโลยีเพื#องานประยุกต์
4. วิชาเนื; อหาบังคับ : กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
5. วิชาเนื; อหาบังคับ : กลุ่มโครงสร้างพื;นฐานของระบบ
6. วิชาเนื; อหาเลือก
7. กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ความหมายของจํานวนหน่ วยกิต
ตัวอย่าง เช่น 3(3-0-6)
เลขตัวที# 1
หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม
เลขตัวที# 2
หมายถึง จํานวนชัว# โมงทฤษฎีต่อสัปดาห์
เลขตัวที# 3
หมายถึง จํานวนชัว# โมงปฏิบตั ิต่อสัปดาห์
เลขตัวที# 4
หมายถึง จํานวนชัว# โมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

466 -1- 466 -2- 466 -3- 466 -4- 466 -5- 466 -6- 466 -7- -
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1.4 แผนการศึกษา
ปี ที1 1 ภาคการศึกษาที1 1
หมวดวิชาศึกษาทั1วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื# อสาร
กลุ่มวิชาภาษาและการสื# อสาร
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ

1500301
1500303
4000306
4000307

ภาษาไทยเพื#อการสื# อสาร
ภาษาอังกฤษเพื#อการสื# อสาร 1
การคิดและการตัดสิ นใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื#อชีวติ

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

4571201
3591105

คณิ ตศาสตร์พ;นื ฐาน
เศรษฐศาสตร์ทว#ั ไป

3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวมหน่ วยกิต

18

ปี ที1 1 ภาคการศึกษาที1 2
หมวดวิชาศึกษาทั1วไป
กลุ่มวิชาภาษาและการสื# อสาร
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้าน(กลุ่มเทคโนโลยีเพื#องานประยุกต์)
วิชาเฉพาะด้าน(กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์)

xxxxxxx

เลือกเรี ยน

หน่ วยกิต
3

4661101
4661102
4661103
4661301
4661401

สถิติสาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสร้างดีสครี ต
หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รวมหน่ วยกิต

17

ปี ที1 2 ภาคการศึกษาที1 1
หมวดวิชาศึกษาทั1วไป
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มเทคโนโลยีเพื#องานประยุกต์)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มเทคโนโลยีเพื#องานประยุกต์)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มโครงสร้างพื;นฐานของระบบ)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มโครงสร้างพื;นฐานของระบบ)
วิชาเนื;อหาเลือก

2500309
xxxxxxx
xxxxxxx

เรี ยนรู้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
เลือกเรี ยน
เลือกเรี ยน

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3
3

4662301
4662303
4662501
4662502
xxxxxxx

ระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีเว็บ
โครงสร้างข้อมูลและขั;นตอนวิธี
ระบบสื# อสารข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3
21

21
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ปี ที1 2 ภาคการศึกษาที1 2
หมวดวิชาศึกษาทั1วไป
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มเทคโนโลยีเพื#องานประยุกต์)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มเทคโนโลยีเพื#องานประยุกต์)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์)
วิชาเนื;อหาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรี ยน

2500308
xxxxxxx

การศึกษาเพื#อการพัฒนาท้องถิ#น
เลือกเรี ยน

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3

4662302
4662304
4662401
xxxxxxx

ปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล
การจัดการระบบปฏิบตั ิการ
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
เลือกเรี ยน

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

xxxxxxx

เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

3
21

ปี ที1 3 ภาคการศึกษาที1 1
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มเทคโนโลยีเพื#องานประยุกต์)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มเทคโนโลยีเพื#องานประยุกต์)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์)
กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
วิชาเนื;อหาเลือก

4663201
4663204
4663301
4663302
4663401
4663402
3563110
xxxxxxx

หน่ วยกิต
ความมัน# คงของระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(1-0-2)
การจัดการและบํารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู้ 3(3-0-6)
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3(3-0-6)
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
เลือกเรี ยน
3
รวมหน่ วยกิต
22

ปี ที1 3 ภาคการศึกษาที1 2
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มเทคโนโลยีเพื#องานประยุกต์)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์)
วิชาเนื;อหาบังคับ(กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์)
วิชาเนื;อหาเลือก
หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรี ยน

4663202
4663203
4663303
4663403
4663404
xxxxxxx

ระบบสารสนเทศเพื#อการจัดการ
การจัดการโครงการสารสนเทศ
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เลือกเรี ยน

xxxxxxx

เลือกเรี ยน
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3
3
20

มคอ.2

22
ปี ที1 4 ภาคการศึกษาที1 1

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะด้าน(กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ)
วิชาเฉพาะด้าน(กลุ่มเทคโนโลยีเพื#องานประยุกต์)
วิชาเนื;อหาเลือก
วิชาประสบการณ์ ภาคสนาม

4664201 กฎหมายและจริ ยธรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4664301 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
xxxxxxx เลือกเรี ยน
4664701
7000390

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ * หรื อ
การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา **
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
2(2-0-4)
2(0-4-2)
3
2(90)

9

ปี ที1 4 ภาคการศึกษาที1 2
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

4664702
7000490

หน่ วยกิต
การฝึ กประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ * 6(320)
หรื อ
สหกิจศึกษา **
6(640)
รวมหน่ วยกิต
6

* สําหรับนักศึกษาที#ไม่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
** สําหรับนักศึกษาที#ร่วมโครงการสหกิจศึกษา

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิ บายรายวิชา (ภาคผนวก ข.) และตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาในหลักสู ตรกับองค์ความรู ้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคผนวก ง.) ดูในภาคผนวก

23

มคอ.2

3.2 ชื1 อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ
ที1
1

2

ชื1อ – นามสกุล
นางพิกลุ สมจิตต์
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายอํานาจ ทองขาว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

ค.อ.ม.
ค.บ.
Ph.D.
M.Sc.

ค.อ.บ.

3

นายญาณพัฒน์ ชูชื#น
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

4

นายเสรี ชะนะ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

5

นาย สกรรจ์ รอดคล้าย อาจารย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

วท.ม.
ค.บ.

สถาบันทีส1 ําเร็จ
การศึกษา
คอมพิวเตอร์และ
ม.เทคโนโลยีพระ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จอมเกล้าธนบุรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาลัยครู เทพสตรี
Information Systems The University of
Manchester, UK
Intelligent
University Utara,
Knowledge-Based
Malaysia
Systems
วิศวกรรมไฟฟ้ า
สถาบันเทคโนโลยี
สื# อสาร
ราชมงคล วิทยาเขต
เทเวศร์
การจัดการเทคโนโลยี ม.สงขลานคริ นทร์
สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏ
สงขลา
การจัดการเทคโนโลยี ม.สงขลานคริ นทร์
สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏ
สงขลา
การจัดการเทคโนโลยี ม.สงขลานคริ นทร์
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏ
สงขลา
วิชาเอก/ สาขา

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

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24
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3.2.2 อาจารย์ ประจํา

ลําดับ
ที1

ชื1อ – นามสกุล

1

นางพิกลุ สมจิตต์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

2

นายอํานาจ ทองขาว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

3

นายญาณพัฒน์ ชูชื#น
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ

ผูช้ ่วย
ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ
ศาสตราจารย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ผูช้ ่วย
Ph.D. Information Systems
ศาสตราจารย์
M.Sc. Intelligent KnowledgeBased
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ าสื# อสาร

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

4

นายเสรี ชะนะ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

5

นาย สกรรจ์ รอดคล้าย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วท.ม.
ค.บ.

6

นางสาวดินาถ หลําสุบ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

วท.ม.
สศ.บ.

7

8

นางนลินี อินทมะโน
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายคมกฤช นิลวิจิตร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

วิชาเอก/ สาขา

อาจารย์

วท.ม.

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.
วศ.บ.

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบันทีส1 ําเร็จ
การศึกษา
ม.เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
วิทยาลัยครู เทพสตรี
The University of
Manchester, UK
University Utara,
Malaysia
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขต
เทเวศร์
ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

24

24

24

24

สถาบันราชภัฏ
สงขลา
ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

สถาบันราชภัฏ
สงขลา
ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

สถาบันราชภัฏ
สงขลา
ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื#อ ม.วลัยลักษณ์
การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รังสิ ต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์

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

ม.หอการค้าไทย
ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์

25
ลําดับ
ที1
9

ชื1อ – นามสกุล
นางสาวสารภี จุลแก้ว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตําแหน่ งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ
อาจารย์

วท.ม.
ศศ.บ.

10

11

นายภาณุกร
ภูริปัญญานันท์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายคมกฤช เจริ ญ
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

อาจารย์

13

นายกฤษณ์วรา
รัตนโอภาส
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นางยาใจ โรจนวงศ์ชยั
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
นิเทศศาสตร์

สถาบันราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี
ม.สงขลานคริ นทร์

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

สถาบันทีส1 ําเร็จ
การศึกษา

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กศ.บ.

เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ศึกษา

ม.ทักษิณ

วท.ม.

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ม.สงขลานคริ นทร์

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมไฟฟ้ า

ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ม.สงขลานคริ นทร์

ภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยครู สงขลา

วท.ม.

รอง
วท.ม.
ศาสตราจารย์
ค.บ.

14

นางศศลักษณ์ ทองขาว
ผูช้ ่วย
Ph.D. Information Systems
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ศาสตราจารย์
Intelligent
M.Sc. Knowledge-Based
Systems
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

15

นายทวีรัตน์ นวลช่วย
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

ม.สงขลานคริ นทร์

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

วท.ม.

ค.บ.

12

วิชาเอก/ สาขา

มคอ.2

ม.สงขลานคริ นทร์
สถาบันราชภัฏ
สงขลา

The University of
Manchester, UK
University Utara,
Malaysia
ม.สงขลานคริ นทร์

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ
ม.เทคโนโลยีพระ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จอมเกล้า ธนบุรี
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันราชภัฏ
สงขลา

มคอ.2
ลําดับ
ที1
16

26

ชื1อ – นามสกุล
นายกฤษดา เพ็งอุบล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นางสาวยุพดี อินทสร
x-xxxx-xxxxx-xx-x

17

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

18

ตําแหน่ งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ

วิชาเอก/ สาขา

สถาบันทีส1 ําเร็จ
การศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์

ค.บ.

อาจารย์

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบันราชภัฏ
สงขลา
ม.สงขลานคริ นทร์

อาจารย์

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์

ม.สงขลานคริ นทร์
ม.สงขลานคริ นทร์

19

นายพัฒนะ วรรณวิไล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

20

นายโชติธรรม ธารรักษ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ม.สงขลานคริ นทร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหาร
ลาดกระบัง
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานคริ นทร์
วท.บ. คณิ ตศาสตร์

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

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

ม.สงขลานคริ นทร์

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ลําดับที1

ชื1อ – นามสกุล

1

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

2

ตําแหน่ งทางวิชาการ คุณวุฒิ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.ม.

วิชาเอก/ สาขา
Software Engineering
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
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4. องค์ ประกอบเกีย1 วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พ หรือสหกิจศึกษา)
หลัก สู ต รได้ก ํา หนดรายวิ ช าเกี# ย วกับ ประสบการณ์ ภ าคสนามเพื# อ ให้ บ ัณ ฑิ ต ที# จ บการศึ ก ษามี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าการทํางานจริ ง โดยแบ่งเป็ นรายวิชาการเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชี พ และ
การฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ส่ วนนักศึ กษาที# ร่วมโครงการสหกิ จศึ กษา ต้องเรี ยนในรายวิชาเตรี ยมความ
พร้อมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในหมวดประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี;
1) นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการความรู ้ที#เรี ยนมา
เพื#อนําไปใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
2) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื#นได้ดี
3) มีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและสามารถ
ปรับตัว ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4) มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก
4.2 ช่ วงเวลา
ปี ที# 4 ภาคการศึกษาที# 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ระยะเวลาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พไม่น้อยกว่า 320 ชั#วโมง หรื อฝึ กสหกิ จศึกษา ไม่น้อยกว่า 640
ชัว# โมง
4.4 สถานประกอบการ พีเ1 ลียF ง และอาจารย์ นิเทศก์ มีการกําหนดดังนี;
4.4.1 สถานประกอบการที#ร่วมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และสหกิจศึกษา
1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสู ตร
2) กําหนดแนวปฏิบตั ิในการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และสหกิจศึกษาที#สอดคล้องกับ
แนวทางที#คณะกรรมการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ และสหกิจศึกษากําหนด
3) ดํา เนิ น การตามแนวทางการฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ และสหกิ จ ศึ ก ษา และติ ด ตาม
ประเมินผล
4.4.2 ผูท้ รงคุณวุฒิที#ปฏิบตั ิหน้าที#เป็ นพี#เลี;ยง
1) คุณสมบัติ
(1) มีคุณวุฒิไม่ต#าํ กว่าปริ ญญาตรี และมีความชํานาญในการปฏิบตั ิการด้านคอมพิวเตอร์
(2) สมัครใจที#จะทําหน้าที#เป็ นพี#เลี;ยง ให้คาํ แนะนําและเป็ นคู่คิด (Mentor) ของนักศึกษา
2) หน้าที#
(1) ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และกํากับดูแลนักศึกษา ในการปฏิบตั ิงาน
(2) เป็ นแบบอย่างที#ดีในการปฏิ บตั ิตน การปฏิ บตั ิงาน การปฏิ สัมพันธ์ และการทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื#น

มคอ.2
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4.4.3 อาจารย์นิเทศก์
1) คุณสมบัติ
(1) มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต# ํ า กว่ า ปริ ญญาตรี หรื อดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต# ํ า กว่ า
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(2) มีทกั ษะและประสบการณ์ ในการนิ เทศ รวมถึ งมี คุณลักษณะที#เป็ นแบบอย่างที#ดีแก่
นักศึกษา
(3) ผ่านหลักสู ตรการอบรมการเป็ นคณาจารย์นิเทศก์ (สําหรับสหกิจศึกษา)
2) หน้าที#
(1) ให้คาํ แนะนํา และให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั ศึกษาในการปฏิบตั ิงาน
(2) ร่ ว มมื อ กับ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที# ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที# เ ป็ นพี# เ ลี; ยงในการส่ ง เสริ ม และพัฒ นา
คุณลักษณะของนักศึกษา
(3) ปลูกจิตสํานึกให้เกิดความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพ
(4) เป็ นแบบอย่างที#ดีในการประกอบวิชาชีพ

5. ข้ อกําหนดเกี1ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็ นหัวข้อที#เกี#ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพื#อธุ รกิจ หรื อเพื#อ
การเรี ยนการสอน หรื อเพื#อทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม หรื อเพื#อพัฒนาท้องถิ# น โดยมีจาํ นวนผูร้ ่ วมโครงงาน
โครงงานละ 1-2 คน และมีรายงานที#ตอ้ งนําส่ งตามรู ปแบบ และระยะเวลาที#หลักสู ตรกําหนดอย่างเคร่ งครัด
หรื อเป็ นโครงงานที#มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจยั เพื#อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศที#นกั ศึกษาสนใจ ต้องศึกษา ค้นคว้า สามารถอธิ บายทฤษฎี ที#
เกี# ยวข้องกับการทําโครงงาน ประโยชน์ที#ได้รับจากการทําโครงงาน เขียนเค้าโครงโครงงาน ปฏิ บตั ิ การ
เขียนรายงาน และนําเสนอผลงาน ทั;งนี; ตอ้ งกําหนดขอบเขตโครงงานที#สามารถทําเสร็ จภายในระยะเวลาที#
กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถนําความรู ้มาประยุกต์ใช้ มีความเชี#ยวชาญในการใช้เครื# องมือ โปรแกรม ในการทํา
โครงงาน สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื#น โครงงานสามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่ วงเวลา
ปี ที# 4 ภาคการศึกษาที# 1
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มี ก ารกํา หนดชั#วโมงการให้ค าํ ปรึ ก ษา จัดทํา บันทึ ก การให้ค าํ ปรึ ก ษา ให้ข ้อมู ล ข่ าวสารเกี# ย วกับ
โครงงานทางเว็บไซต์ และมีตวั อย่างโครงงานให้ศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงานที#บนั ทึกในสมุดให้คาํ ปรึ กษาโดยอาจารย์ที#ปรึ กษา
และประเมิ นผลจากรายงานที# ไ ด้กาํ หนดรู ป แบบการนําเสนอตามระยะเวลา นํา เสนอโปรแกรมและการ
ทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ในขั;นต้น โดยเฉพาะการทํางานหลักของ
โปรแกรม และมีการจัดสอบการนําเสนอผลงานโครงงานที#แล้วเสร็ จ โดยมีคณะกรรมการสอบไม่ต#าํ กว่า 3 คน
ซึ# งนักศึกษา คณาจารย์สามารถร่ วมฟังได้

มคอ.2
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หมวดที1 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง

-

-

-

จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื# องการพัฒนาบุคลิ กภาพ การแต่งกาย และ
การสื# อสาร ในชั;นเรี ยนและการทํากิจกรรมร่ วมกันนอก
ชั;นเรี ยน
ให้การสนับสนุนการร่ วมโครงการพัฒนาผูน้ าํ นักศึกษาของ
คณะและมหาวิทยาลัย
จัดการเรี ยนการสอนที#มีการทํางานเป็ นกลุ่มโดยกําหนดให้
ทุ กคนมี ส่วนร่ วม และรั บ ผิดชอบงานที# ไ ด้รับ มอบหมาย
ตลอดจนการร่ วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
มีกติกาเพื#อสร้างวินยั แก่นกั ศึกษา เช่น การแต่งกายที#ถูกระเบียบ
การเข้าเรี ยนตรงเวลา ความรับผิดชอบในการเรี ยน

- ให้ความรู ้เกี#ยวกับกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์ และผลกระทบที#
ส่ งผลต่อตนเองและสังคม และแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ
- สอดแทรกจิตสํานึกด้านจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ ใน
การเรี ยนการสอน
- จัดกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
บัณฑิตหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเกิดการเรี ยนรู ้และมีการ
เปลี#ยนแปลงบุคลิกภาพหลังจบการศึกษาตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี;
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื# อสัตย์สุจริ ต
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ
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4) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื#น รวมทั;งเคารพในคุณค่าและศักดิTศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ1 ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดข้อตกลงร่ วมกันเพื#อปลูกฝั งระเบียบวินยั การตรงต่อเวลา และการแต่งกาย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2) จัดกิจกรรมเพื#อฝึ กภาวะความเป็ นผูน้ าํ และฝึ กการรับผิดชอบในการทํางานร่ วมกัน
เป็ นทีม
3) อาจารย์ผูส้ อนจะต้องเป็ นแบบอย่า งที# ดี ใ ห้ก ับ นัก ศึ ก ษา รวมถึ ง มี ก ารสอดแทรก
คุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
4) มีการส่ งเสริ มให้กาํ ลังใจนักศึกษาที#มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีความเสี ยสละ และทํา
ประโยชน์ต่อสังคม
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั;นเรี ยน การส่ งงานที#ได้มอบหมาย
ตามระยะเวลาที#กาํ หนด
2) ประเมินจากการมีวินยั และการเข้าร่ วมกิ จกรรมทั;งในและนอกโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
ของนักศึกษา
3) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที#ที#ได้รับมอบหมาย โดยประเมินเป็ นรายบุคคล
และรายกลุ่ม
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
มีความรู ้และความเข้าใจเกี#ยวกับหลักการและทฤษฎีที#สาํ คัญในเนื;อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรู ้ และความเข้าใจเกี# ยวกับหลักการและทฤษฎี ที#สําคัญในเนื; อหาสาขาวิชาที#
ศึกษา
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั;ง
ประยุกต์ความรู ้ ทักษะและการใช้เครื# องมือที#เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั;ง ปรับปรุ งและ/หรื อประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้ได้ตรงตามข้อกําหนด
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4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทั;งการ
นําไปประยุกต์
5) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื#อง
6) มีความรู ้ ในแนวกว้างของสาขาวิชาที#ศึกษาเพื#อเล็งเห็ นการเปลี#ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที#เกี#ยวข้อง
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ ที#ใช้งานได้จริ ง
8) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที#ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื#นๆ ที#เกี#ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ1 ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1) มีการเรี ยนการสอนที#เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยนสามารถแสดงความคิดเห็ นและมี
ส่ วนร่ วมได้อย่างเต็มที#
2) มี รูป แบบการเรี ย นการสอนที# หลากหลาย ทั;ง การบรรยาย การอภิ ป ราย การฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ ง
3) จัดให้มีก ารเรี ย นรู ้ จากสถานการณ์ จริ ง ทั;งการเรี ยนการสอนในชั;นเรี ยนและนอก
ชั;นเรี ยน
4) จัดกิ จกรรมสัมมนาทางวิชาการเพื#อแลกเปลี# ยนความรู ้ โดยวิทยากรผูเ้ ชี# ยวชาญจาก
ภายในและภายนอก
5) จัด ให้ มี ร ายวิ ช าโครงงาน ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ และสหกิ จ ศึ ก ษาในสถาน
ประกอบการเพื#อเตรี ยมความพร้อมด้านวิชาชีพ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) ประเมินจากการจัดทํารายงาน ผลงาน ในชั;นเรี ยน
4) ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ในรายวิชาการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและการปฏิบตั ิ
สหกิจศึกษา
2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื#อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ

33

มคอ.2

4) สามารถประยุก ต์ค วามรู ้ และทัก ษะกับ การแก้ไ ขปั ญหาทางคอมพิ วเตอร์ ไ ด้อย่า ง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ1 ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีการอภิปรายในชั;นเรี ยนในประเด็นที#น่าสนใจ เพื#อแลกเปลี#ยนความคิดเห็น
2) ให้ลงมือปฏิบตั ิจริ งโดยนําความรู ้ที#มีมาวิเคราะห์เพื#อแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้การประเมินหลายรู ปแบบดังนี;
1) แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2) แบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน
3) ประเมิ นจากการนําเสนอผลงานที# ได้จากการศึ กษาค้นคว้า เช่ น รายงาน งานวิจยั
หรื อการสัมมนา เป็ นต้น
4) ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิบตั ิของนักศึกษา
2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื# อสารทั;งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
ทั;งในบทบาทผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี;นาํ สังคมในประเด็นที#เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ# มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท; งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั;งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั;งของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท; งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื# อง
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ1 ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) จัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้แสดง
ความคิดเห็น
2) เน้นการทํางานเป็ นกลุ่มเพื#อสร้างความสัมพันธ์ที#ดีระหว่างกัน และมีภาวะผูน้ าํ
3) ให้การส่ งเสริ มกิจกรรมที#ตอ้ งมีปฏิสัมพันธ์กบั หน่วยงานทั;งภายในและภายนอก
4) สามารถปรั บตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที# ไ ปปฏิ บตั ิ งานได้เป็ น
อย่างดี
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2.4.3 กลยุ ทธ์ ก ารประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทัก ษะความสั ม พันธ์ ระหว่ า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากหลายด้าน โดยให้ความสําคัญในด้านต่างๆ คือ
1) สังเกตจากพฤติ กรรมการแสดงออกในบทบาทของการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามขณะทํา
กิจกรรมร่ วมกัน
2) ประเมิ นจากความรั บผิดชอบและความเอาใจใส่ ใ นการทํางานกลุ่ ม การนําเสนอ
ผลงานกลุ่ม
3) ประเมินจากความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื;อหาในการงานที#ได้รับมอบหมาย
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื1 อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิเ คราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื1 อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มี ท ัก ษะการใช้ เ ครื# องมื อ ที# จ ํา เป็ นที# มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน ต่ อ การทํา งานที# เ กี# ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที#เกี#ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื# อสารอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทั;งปากเปล่ าและการเขี ยน พร้ อมทั;งเลื อกใช้
รู ปแบบของสื# อการนําเสนอได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุ ทธ์ การสอนที1ใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัว เลข การ
สื1 อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) นําอุปกรณ์หรื อเครื# องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้นกั ศึกษาทดลองใช้งาน
ในรายวิชาที#เกี#ยวข้อง
2) เสริ มทักษะการวิเคราะห์ประเด็นปั ญหาต่างๆ จากกรณี ศึกษา สถานการณ์จาํ ลอง
3) เน้นการเรี ยนการสอนที#ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เท่าเทียมกันทั;งในรู ปแบบการแสดงความคิดเห็ นส่ วนตัว และการสรุ ปมติความเห็ น
ของกลุ่ม
4) จัดกิจกรรมสัมมนาเพื#อแลกเปลี#ยนประสบการณ์หรื อความรู ้ดา้ นเทคโนโลยี
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื1 อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากด้านต่างๆ ดังนี;
1) ประเมินจากความสามารถนําเครื# องมือที# มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และ
ตรงตามความต้องการ
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2) ประเมิ นจากความสามารถในการเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาได้อย่า งถู ก ต้อง
ชัดเจน และเกิดประสิ ทธิ ผล
3) ประเมิ นทักษะในการนําเสนอผลงาน และการแสดงความคิ ดเห็ นในประเด็นทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
3. แผนทีแ1 สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทัว1 ไป (Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสู ตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ใดบ้าง (ตามที!ระบุใน
หมวดที! 4 ข้อ 2) โดยระบุวา่ เป็ นความรับผิดชอบหลักหรื อรับผิดชอบรอง ซึ! งบางรายวิชาอาจไม่นาํ สู่
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้บางเรื! องก็ได้ (จะแสดงเป็ นเอกสารแนบท้าย)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว1 ไป
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมาย ดังนี0
3.1.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื! อสัตย์สุจริ ต
2) ซื! อสัตย์ สุ จริ ต มีวินยั ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื!น รวมทั0งเคารพในคุณค่าและศักดิ7ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ความเข้าใจ สาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีที!เป็ นพื0นฐานชีวติ ในเนื0อหาวิชา
ที!ศึกษา
2) มีความรอบรู ้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที!ศึกษา รวมทั0งความเข้าใจหลักการ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ
3) สามารถสื บค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผูอ้ ื!นได้ตรงตามความต้องการ
4) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริ ง
5) สามารถบูรณาการความรู ้ในที!ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื!นๆ ที!เกี!ยวข้อง
3.1.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพื!อใช้แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
3) ตระหนักรู ้ศกั ยภาพของตนเองเพื!อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ!มมากขึ0น
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4) กําหนดกรอบแนวคิดเกี!ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็ นไปได้ที!จะบรรลุเป้ าหมาย
ที!กาํ หนด
5) มีทกั ษะวิธีคิดแก้ไขปั ญหาหลากหลายรู ปแบบและมีทกั ษะแก้ไขปั ญหาอย่างบูรณาการได้
6) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมที!เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
3.1.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื!น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ผอู ้ ื!น
3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที! และความรับผิดชอบ
4) มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื! อง
5) มีทกั ษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
6) มีทกั ษะในการเสริ มสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรื อองค์กร
3.1.5 ด้ านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื. อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติในการดําเนิ นชี วิตและปฏิ บตั ิงานได้
อย่างเหมาะสม
2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื! อสารได้อย่างถู กต้องเหมาะสมกับ
โอกาสและวาระ
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื! อสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) สามารถใช้ ค วามรู ้ พ;ื น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการประมวลผล การแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์ โลกปั จจุบนั

แผนทีแ1 สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดศึกษาทัว1 ไป (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

2. ด้ านความรู้
5

1

2

3

4

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื1อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5
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1 หมวดวิชาศึกษาทัว1 ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื1อสาร
1500301 ภาษาไทยเพื#อการสื# อสาร
1500303 ภาษาอังกฤษเพื#อการสื# อสาร 1
1500304 ภาษาอังกฤษเพื#อการสื# อสาร 2
1500310 ภาษาจีนเพื#อการสื# อสาร
1500311 ภาษาญี#ปุ่นเพื#อการสื# อสาร
1500313 ภาษามาเลย์เพื#อการสื# อสาร
1500314 ภาษาเกาหลีเพื#อการสื# อสาร
1500315 ภาษาพม่าเพื#อการสื# อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1500305 สารสนเทศเพื#อการศึกษาค้นคว้า
1510313 ปรัชญาและศาสนา
2000302 สุนทรี ยภาพของชีวติ
2000306 ศิลปะในชีวติ ประจําวัน

ความรับผิดชอบรอง

มคอ.2

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

1000308 กีฬาและการออกกําลังกายเพื#อสุขภาพ
4000305 วิทยาศาสตร์เพื#อคุณภาพชีวติ
4000306 การคิดและการตัดสิ นใจ
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื#อชีวติ
4000309 ชีวติ กับพลังงาน
4000311 อนามัยการเจริ ญพันธุ์

3

4

5

1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื1อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5
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2500301 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
2500309 เรี ยนรู ้คุณธรรมนําชีวติ พอเพียง
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2500302 วิถีไทย
2500303 วิถีโลก
2500304 มนุษย์กบั สิ# งแวดล้อม
2500305 มนุษย์กบั สังคม
2500306 เศรษฐกิจพอเพียง
2500307 สันติศึกษา
2500308 การศึกษาเพื#อพัฒนาท้องถิ#น
2500310 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2

2. ด้ านความรู้

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
อาหารและโภชนาการเบื;องต้น
วิทยาศาสตร์ทอ้ งถิ#น
วิทยาศาสตร์ระบบโลก
สารเคมีและยาในชีวติ ประจําวัน
สิ# งแวดล้อมในชีวติ ประจําวัน
พืชพรรณเพื#อชีวติ
เกษตรเพื#อคุณภาพชีวติ
สุขภาพจิตในชีวติ ประจําวัน

3

4

5

1

2

3

4

3. ด้ านทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

5. ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื1อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5
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4000312
4000313
4000314
4000315
4000316
4000317
4000318
4000319

2

2. ด้ านความรู้

4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

มคอ.2
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมาย ดังนี;
3.2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม 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 รวมทั;งเคารพในคุณค่าและศักดิTศรี ของความเป็ น
มนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อบุคคล องค์กร และสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2.2 ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ และความเข้าใจเกี#ยวกับหลักการและทฤษฎีที#สาํ คัญในเนื;อหาที#ศึกษา
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิ บายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั;งประยุกต์
ความรู ้ ทักษะ และการใช้เครื# องมือที#เหมาะสมกับการแก้ไขปั ญหา
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั;ง ปรับปรุ ง และ / หรื อ ประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ ให้ได้ตรงตามข้อกําหนด
4) สามารถติ ดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวฒั นาการคอมพิวเตอร์ รวมทั;งการนําไป
ประยุกต์
5) รู ้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู ้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื#อง
6) มีความรู ้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที#ศึกษาเพื#อให้เล็งเห็นการเปลี#ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที#เกี#ยวข้อง
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนา และ / หรื อการประยุกต์ซอฟต์แวร์ ที#ใช้งานได้จริ ง
8) สามารถบูรณาการความรู ้ที#ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์ อื#น ๆ ที#เกี#ยวข้อง
3.2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื#อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู ้ และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสม
3.2.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
1) สามารถสื# อ สารทั;ง ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศกับ กลุ่ ม คนหลากหลายได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
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2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ทั;งใน
บทบาทของผูน้ าํ หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทํางาน
3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี;นาํ สังคมในประเด็นที#เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ# มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท; งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั;ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั;งของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท; งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื# อง
3.2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื1 อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้เครื# องมือที#จาํ เป็ นที#มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทํางานที#เกี#ยวกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถแนะนําประเด็นการแก้ไขปั ญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปั ญหาที#เกี#ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื# อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั;งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั;งเลือกใช้รูปแบบของ
สื# อการนําเสนออย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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แผนทีแ1 สดงการกระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

2. ด้ านความรู้

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5. ด้ านทักษะการ
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิง
ระหว่ างบุคคล
ตัวเลข การสื1อสาร
และความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเนือF หา
4661101 สถิติสาํ หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4661102 โครงสร้างดีสครี ต
4661103 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.2 วิชาเนือF หาบังคับ
2.1.2.1 กลุ่มประเด็นองค์ การและระบบสารสนเทศ
4663201 ความมัน# คงของระบบสารสนเทศ
4663202 ระบบสารสนเทศเพื#อการจัดการ
4663203 การจัดการโครงการสารสนเทศ
4663204 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4664201 กฎหมายและจริ ยธรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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2.1.1 วิชาแกน

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

2. ด้ านความรู้

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5. ด้ านทักษะการ
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิง
ระหว่ างบุคคล
ตัวเลข การสื1อสาร
และความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

2.1.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพือ1 งานประยุกต์

4661401 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4662401 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
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4661301 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์
4662301 ระบบฐานข้อมูล
4662302 ปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ฐานข้อมูล
4662303 เทคโนโลยีเว็บ
4662304 การจัดการระบบปฏิบตั ิการ
4663301 การจัดการและบํารุ งรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์
4663302 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการ
ความรู ้
4663303 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
4664301 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
2.1.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์ แวร์

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

2. ด้ านความรู้

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5. ด้ านทักษะการ
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิง
ระหว่ างบุคคล
ตัวเลข การสื1อสาร
และความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

4663401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4663402 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
4663403 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
4663404 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
2.1.2.4 กลุ่มโครงสร้ างพืนF ฐานของระบบ

4662502 ระบบสื# อสารข้อมูลและเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
2.1.3 วิชาเนือF หาเลือก
4662601 โปรแกรมสําเร็ จรู ปและการประยุกต์
ใช้งาน
4662602 คอมพิวเตอร์กราฟิ กเพื#อการออกแบบ
4662603 เทคโนโลยีไร้สาย
4662604 ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4663601 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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4662501 โครงสร้างข้อมูลและขั;นตอนวิธี

รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

5

6

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

2. ด้ านความรู้

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5. ด้ านทักษะการ
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิง
ระหว่ างบุคคล
ตัวเลข การสื1อสาร
และความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

4663602 หัวข้อพิเศษเกี#ยวกับคอมพิวเตอร์
4663603 การประกันระบบสารสนเทศ
4663604 โปรแกรมภาษาทางเลือก
4663605 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ
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4664701 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4664702 การฝึ กประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
7000390 การเตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษา
7000490 สหกิจศึกษา

มคอ.2

มคอ.2
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3.3 หมวดวิชาเฉพาะทีเ1 รียนกับโปรแกรมวิชาอืน1
3.3.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความซื# อสัตย์สุจริ ต
2) มีระเบียบวินยั
3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4) เคารพสิ ทธิ และความคิดเห็นของผูอ้ ื#น
5) มีจิตสาธารณะ
3.3.2 ด้ านความรู้
1) มีความรู ้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์
2) มีความรู ้พ;นื ฐานทางวิทยาศาสตร์ ที#จะนํามาอธิ บายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์ เฉพาะ
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิง# ด้านวิทยาศาสตร์
4) มีความรู ้ในศาสตร์ ต่าง ๆ ที#จะนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
3.3.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
2) นําความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) มีความใฝ่ รู ้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที#หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องและเพื#อการนําไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม
3.3.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีภาวะผูน้ าํ โดยสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื#นในฐานะผูน้ าํ และสมาชิกที#ดี
2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
3.3.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื1 อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกต์ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติ เพื#อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา
และการนําข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
2) มีทกั ษะในการสื# อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั;งการเลือกใช้รูปแบบการสื# อสารได้
อย่างเหมาะสม
3) มีทกั ษะและความรู ้ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศอื#น เพื#อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จําเป็ น
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นและเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์

แผนทีแ1 สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
1

4571201

2

3

4

5

3.ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

2.ด้ านความรู้
1

2

3

4

1

2

3

4.ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3

5.ด้ านทักษะ
การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื1อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4

คณิ ตศาสตร์พ;นื ฐาน
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3.4 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมาย ดังนี;
3.4.1 ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความซื# อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื#น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
สิ# งแวดล้อม
2) มีความเพียงพอเป็ นหลักในการดําเนิ นชี วิต โดยยึดแนวคิ ดความพอประมาณ ความมีเหตุ ผล
และการสร้างภูมิคุม้ กัน
3) มีวน
ิ ยั เคารพและปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
4) มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจในหลัก จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมที# มี ค วามสําคัญ ทางธุ รกิ จ สามารถจัด การ
ปั ญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุ รกิจ
3.4.2 ด้ านความรู้
1) มีความรู ้และความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ ดา้ นบริ หารธุ รกิจ
2) มี ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจในสาระสํ า คัญ ของศาสตร์ ที# เ กี# ย วข้อ งกับ บริ ห ารธุ ร กิ จ ทางด้า น
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3) มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในสาระสํา คัญเกี# ย วกับ กระบวนการบริ ห ารธุ รกิ จ ในด้านการวางแผน
การนํา การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบตั ิการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนิ นงาน
รวมทั;งการปรับปรุ งแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
4) มีความรู ้เกี#ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชี พด้านบริ หารธุ รกิจ รวมทั;งมีความเข้าใจ
สถานการณ์ที#เปลี#ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
3.4.3 ด้ านทักษะทางปัญญา
1) สามารถสื บ ค้น ประเมิ น ข้อ มู ล จากหลายแหล่ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ว ยตนเอง เพื# อ ให้ไ ด้
สารสนเทศที#เป็ นประโยชน์ในการใช้งานตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุ รกิจ
2) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู ้
จากสาขาวิชาชี พที#ศึกษาและประสบการณ์ เพื#อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุ รกิ จและสถานการณ์
ทัว# ไป
3) สามารถคิ ด ค้น ทางเลื อ ก วิเ คราะห์ ท างเลื อ ก และผลกระทบจากทางเลื อ กอย่า งรอบด้า น มี
ความสามารถในการตัด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ กที# ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ทํา ให้ เ กิ ด การ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันทางธุ รกิจ
3.4.4 ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถทํางานเป็ นกลุ่มและมีทกั ษะในการทํางานเป็ นทีม แสดงภาวะผูน้ าํ สมาชิ กของกลุ่มได้
อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
2) สามารถแสดงความคิดริ เริ# มและความเห็นต่างอย่างสร้างสรรค์ เอื;อต่อการแก้ไขปั ญหาของทีม
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3) มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื#องเพื#อพัฒนาตนเองและอาชีพ

3.4.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื1 อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุก ต์ใช้หลักคณิ ตศาสตร์ สถิ ติ การวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณมาใช้ป ระโยชน์ในการ
วิเคราะห์และตัดสิ นใจทางธุ รกิจและชีวติ ประจําวัน
2) สามารถสื# อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที#จาํ เป็ นต่อการทําธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) สามารถสื# อสารเพื#ออธิ บายและสร้างความเข้าใจในรู ปแบบการพูด การเขียน ที#เหมาะสมสําหรับ
กลุ่มบุคคลที#แตกต่างกัน ทั;งที#เป็ นข้อมูลธุ รกิจและข้อมูลอื#น
4) สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการดําเนินงานของธุ รกิจ
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แผนทีแ1 สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชากลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

3563110 การเป็ นผูป้ ระกอบการ







3591105 เศรษฐศาสตร์ทว#ั ไป





4

2. ด้ านความรู้

1

2









3

3. ด้ านทักษะทาง
ปัญญา

4

1





2

3

4. ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1
2
3





5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื1อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2





3

4

กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
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หมวดที1 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมิ นผลการศึ กษาของนัก ศึ กษาให้เป็ นไปตามข้อบัง คับ ของมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื# อง) พ.ศ. 2549
หมวดที# 6 การวัดและประเมินผล (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ]ของนักศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพื#อยืนยันหรื อสนับสนุ นว่า
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิT การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้เป็ นอย่างน้อย ซึ# งอาจได้จากผลการ
ประเมินข้อสอบว่าครอบคลุ ม มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ การให้คะแนนตรงตามความจริ ง การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา การประสบความสําเร็ จในการทํางานของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิT การเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ# งของระบบการประกัน
คุ ณภาพภายในของสถาบันอุ ดมศึ กษาที#จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั;งสถาบัน และนําไปดําเนิ นการจน
บรรลุผลสัมฤทธิT ซึ# งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
(1) การทวนสอบระดับรายวิชา ให้ประเมินและวัดผลการศึกษาของนักศึกษาในระดับรายวิชา ตาม
ลักษณะเฉพาะของรายวิชา มีคณะกรรมการโดยผ่านการกําหนดจากที#ประชุ มโปรแกรมวิชาพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็ นไปตามแผนการสอน รวมทั;งกําหนดเป้ าหมายที# ผูเ้ รี ยนพึงจะได้รับในแต่ละ
รายวิชา และในทุกรายวิชาได้จดั ทําการประเมินผลการสอนของอาจารย์จากนักศึกษา และนําผลการประเมิน
ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนต่อไป
(2) การทวนสอบในระดับหลักสู ตร โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี และจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอกทุก 5 ปี
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
โปรแกรมวิชาได้ดาํ เนิ นการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ หลังจากนักศึกษาสําเร็ จการศึกษาอย่าง
ต่อเนื#อง และนําผลที#ได้ยอ้ นกลับมาปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและหลักสู ตรแบบครบวงจร รวมทั;ง
การประเมินคุณภาพของหลักสู ตร โดยดําเนินการได้ดงั นี;
(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที#จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ ความสามารถ ความมัน# ใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้า สั ม ภาษณ์ หรื อ การส่ ง แบบสอบถาม เพื# อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที#จบการศึกษา และเข้าทํางานในสถานประกอบการนั;นๆ ในคาบระยะเวลา
ต่างๆ เช่น ปี ที# 1 ปี ที# 5 เป็ นต้น
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(3) การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมิ นจากบัณฑิ ตที#ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้ อม และความรู ้ จากสาขาวิชาที#
เรี ยน รวมทั;งสาขาอื#น ๆ ที# กาํ หนดในหลักสู ตร ที# เกี# ยวเนื# องกับการประกอบอาชี พของบัณฑิ ต รวมทั;งเปิ ด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียง#ิ ขึ;นด้วย
(5) ความเห็ นจากผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก ที# ม าประเมิ นหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่ อความ
พร้ อมของนักศึ กษาในการเรี ยน และสมบัติอื#น ๆ ที# เกี# ย วข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาองค์
ความรู ้ของนักศึกษา
ผลงานของนักศึกษาที#วดั เป็ นรู ปธรรมได้ อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็ จรู ปที#พฒั นาเองและวางขาย
(ข) จํานวนสิ ทธิ บตั ร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชี พ (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื#อสังคมและ
ประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที#ทาํ ประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 นักศึกษาทีม1 ีสิทธิ]ได้ รับปริญญา
เป็ นไปตามข้อบัง คับ ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา ว่า ด้วยการจัด การศึ ก ษาระดับ อนุ ป ริ ญญา
ปริ ญญาตรี และปริ ญญาตรี (ต่อเนื#อง) พ.ศ. 2549 หมวดที# 9 การสําเร็ จการศึกษา (ภาคผนวก ก)
3.2 นักศึกษาทีม1 ีสิทธิ]แสดงความจํานงขอสํ าเร็จการศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี;
1) เป็ นนักศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้ายที#ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสู ตร
2) ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที#มหาวิทยาลัยกําหนด
3) ให้นัก ศึ ก ษาที# มี คุณ สมบัติครบถ้วนตามที# ระบุ ไว้ใ นข้อ 3.1 ยื#นคํา ร้ องแสดง ความจํา นงขอ
สําเร็ จการศึกษาต่อสํานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที#มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนั;น
อาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื#อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื#ออนุมตั ิให้ปริ ญญา ในภาคการศึกษานั;น
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หมวดที1 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1) แนะนําชี;แจงรายละเอียดหลักสู ตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน พร้อมทั;งแนะแนวความ
เป็ นครู แก่อาจารย์ใหม่
2) สนับสนุ นให้อาจารย์ใหม่เข้ารั บการอบรมทักษะการสอน การวัดและการประเมิ นผล เพื#อใช้เป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอน
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) มีการส่ งเสริ มการเพิ#มพูนความรู ้ของอาจารย์ โดยมีการสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ หรื อการลา
ศึ ก ษาต่ อ เพื# อเพิ# มประสบการณ์ รวมทั;งการประชุ ม อบรม สั มมนา และศึ กษาดู ง านทางวิช าการทั;ง ใน
ประเทศและ/หรื อต่างประเทศเพื#อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
2) การพัฒนาทักษะความรู ้เพื#อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
3) การเพิ#มพูนทักษะการเรี ยนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน1 ๆ
1) สนับสนุ นให้อาจารย์มีส่วนร่ วมหรื อเข้าร่ วมในการจัดกิ จกรรมบริ การวิชาการเพื#อพัฒนาความรู ้
และคุณธรรมแก่ชุมชนที#เกี#ยวข้อง
2) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สนับสนุ นให้อาจารย์มีการทําวิจยั เพื#อสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่เป็ นหลัก และพัฒนาการเรี ยนการ
สอนให้มีความเชี#ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็ นรอง
4) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้อาจารย์ทาํ วิจยั

มคอ.2

54

หมวดที1 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตร อันประกอบด้วยประธานโปรแกรมวิชา
ประธานหลักสู ตร และกรรมการหลักสู ตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดี และประธานโปรแกรมวิชาเป็ นผูก้ าํ กับ
ดูแล คอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่ คณะกรรมการประจําหลักสู ตร คณะกรรมการ
ประจําหลักสู ตรจะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน พร้อมทั;งติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนื#อง
เป้ าหมาย
1. พัฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย
โดยอาจารย์ แ ละนั ก ศึ กษา
สามารถก้า วทันหรื อ เป็ นผูน้ ํา
ในการสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ๆ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กระตุ ้นให้นักศึ กษาเกิ ด ความ
ใฝ่ รู ้ มีแนวทางการเรี ยนที#สร้าง
ทั; ง ความรู ้ ค วามสามารถใน
วิชาการวิชาชีพ ที#ทนั สมัย
3. ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน
4. มี ก ารประเมิ น มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสมํ#าเสมอ

การดําเนินการ
1.จั ด หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
2. ปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รให้ ท ั น สมัย โดยมี ก าร
พิจารณาปรับปรุ งหลักสูตรทุกๆ 3 ปี
3. จัดแนวการเรี ยนการสอนในวิชาเรี ยนให้มีท; งั
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ รวมทั;งจัดกิจกรรม
ให้นัก ศึ ก ษาได้ศึ ก ษาความรู ้ ที# ท ัน สมัย ด้ว ย
ตนเอง
4. กําหนดให้อาจารย์ที#สอนมี คุณวุฒิไม่ต# าํ กว่า
ปริ ญญาโทหรื อเป็ นผูม้ ีประสบการณ์หลายปี
มีจาํ นวนคณาจารย์ประจําไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
5. ส่ ง เสริ ม ให้อ าจารย์ผูส้ อนเป็ นผูน้ ํา ในทาง
วิชาการ และหรื อ เป็ นผูเ้ ชี# ยวชาญทางวิชาชี พ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อในด้านที#
เกี#ยวข้อง
6. ส่ งเสริ มอาจารย์ประจําหลักสู ตรให้ไปดูงาน
ในหลักสู ตรหรื อวิ ชาการที# เกี# ยวข้อ ง ทั;งใน
และต่างประเทศ
7. มี การประเมิ นหลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิภายในทุ กๆ 2 ปี และภายนอก
อย่างน้อยทุกๆ 4 ปี
8. ประเมินความพึงพอใจของหลักสู ตรและการ
เรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที#สาํ เร็ จการศึกษา

การประเมินผล
1. หลั ก สู ตรที# ส ามารถอ้ า งอิ ง กั บ
มาตรฐานที# กาํ หนดโดยหน่ วยงาน
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความทันสมัยและมีการปรับปรุ ง
สมํ#าเสมอ
2. จํา นวนวิ ช าเรี ยนที# มี ภ าคปฏิ บ ัติ
และวิ ช าเรี ยนที# มี แ นวทางให้
นัก ศึ กษาได้ศึ กษาค้น คว้า ความรู ้
ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
3. จํานวนและรายชื# ออาจารย์ประจํา
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย์ ด ้ า น คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒ นา
อบรม ของอาจารย์
4. ผลการประเมิ นการเรี ยนการสอน
อาจารย์ผสู ้ อน โดยนักศึกษา
5. ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการที#
ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน ทุกๆ
2 ปี
6. ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ปี
7. ประเมินผลโดยบัณฑิตผูส้ าํ เร็ จการ
ศึกทุกปี
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2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
โปรแกรมวิชาจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั;งงบประมาณแผ่นดินและเงิ นรายได้เพื#อจัดซื; อสื# อการ
เรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื#อสนับสนุ นการเรี ยนการสอน
ในชั;นเรี ยน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม1 ีอยู่เดิม
2.2.1 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนในสํานักวิทยบริ การ
รายการข้อมูลหนังสื อ/วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ข้ อมูลเกีย1 วกับ
คอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฟิ สิ กส์
เคมี/เคมีประยุกต์
ชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต์
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คหกรรมศาสตร์
สิ# งแวดล้อม
สาธารณสุ ข
การแพทย์แผนไทย/การแพทย์
แผนไทยประยุกต์
คณิ ตศาสต์และสถิติ

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

วารสาร (รายการ)
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
8
2

1,008
1,487
2,041
271
3,085
1,912
5,203
62

196
267
423
52
318
162
328
-

32
32
32
32
32
28
37
4

7
7
7
7
7
1
3
-

4568

677

1

2

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักวิทยบริ การ ได้แก่
กลุ่มสาขาทางด้ านมนุษย์ ศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
- EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL
- ABI/INFORM Complete
- Education Resources Information Center (ERIC)
- Education Resources Complete
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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
ฐานข้ อมูลไทยทีน1 ่ 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
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- 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 อมูลอื1น ๆ
- IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
- ฐานข้อมูลท้องถิ#น
2.2.2 ฮาร์ ดแวร์ และอุปกรณ์รอบข้าง
มหาวิ ท ยาลัย มี ค วามพร้ อ มด้า นหนัง สื อ ตํา รา และการสื บ ค้น ผ่ า นฐานข้อ มู ล ของสํ า นัก
วิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี;โปรแกรมวิชายังมีเครื# องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
รอบข้างที#ใช้สนับสนุน การจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ทรัพยากรร่ วมกัน 2 หลักสู ตรในโปรแกรม
วิชา ดังนี;
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 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม1 เติม
ประสานงานกับสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดหาทรัพยากรการเรี ยนการ
สอนเพิ#มเติม เพื#อให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรและมาตรฐานอื#นๆ ที#เกี#ยวข้อง โดยอาจารย์ผสู ้ อนมี
ส่ วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื# อหนังสื อ ประกอบการเรี ยนการสอนแต่ละรายวิชาเพื#อการจัดซื; อเพิ#มเติ ม
ตลอดจนการเสนอแนะในการจัดหาวารสาร สื# ออิเล็กทรอนิ กส์ พร้ อมทั;งวางแผนจัดหาอุปกรณ์ เสริ มการ
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เรี ยนรู ้อื#นๆ ทั;งในห้องปฏิบตั ิการ และในห้องเรี ยน โดยจะมีการกําหนดเป็ นโครงการจัดซื; อวัสดุการเรี ยนการ
สอนในแผนงบประมาณ และดําเนินการทุกปี อย่างต่อเนื#อง
ในส่ วนของโปรแกรมวิชาจะต้องจัดสื# อการสอนอื#นเพื#อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื# อง
โปรเจคเตอร์ เครื# องคอมพิวเตอร์ เครื# องขยายเสี ยง เครื# องฉายภาพทึบแสง เป็ นต้น และจัดหาห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ ที#ทนั สมัยและเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดให้มีส#ิ งอํานวยความสะดวกในการใช้สื#อการเรี ยนการสอนของอาจารย์ รวมทั;งมี การประเมิ น
ความพอเพียงและความต้องการใช้สื#อของอาจารย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี;
เป้าหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

จัด ให้ มี ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร 1. จัดเตรี ยมห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิ วเตอร์ ที#มี - ร ว บ ร ว ม จั ด ทํ า ส ถิ ติ จํ า น ว น
ระบบเครื อข่าย อุปกรณ์การทดลอง เครื# องมือทันสมัย เพื#อให้นกั ศึกษาสามารถ
เครื# องมื ออุป กรณ์ ต่ อหัวนักศึ กษา
ทรั พ ยากร สื# อและช่ อ งทางการ ฝึ กปฏิ บั ติ ส ร้ างความพ ร้ อมในกา ร
ชั#ว โมงการใช้งานห้อ งปฏิ บ ัติ การ
เรี ย นรู ้ เพื# อ สนับสนุ นทั;งการศึ กษา ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
และเครื# องมือ
ในห้องเรี ยน นอกห้องเรี ยน และเพื#อ 2 . สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี - จํา นวนนั ก ศึ ก ษาลงเรี ยนในวิ ช า
เรี ยนที# มีการฝึ กปฏิ บตั ิดว้ ยอุปกรณ์
การเรี ยนรู ้ ไ ด้ ด ้ ว ยตนเอง อย่ า ง สารสนเทศให้ บ ริ การหนั ง สื อ ตํ า รา
ต่างๆ
เพียงพอ มีประสิ ทธิ ภาพ
งานวิจยั และสื# อในรู ปแบบต่างๆ เพื#อการ
เรี ยนรู ้ ตามหลัก สู ต ร และให้ นัก ศึ ก ษา - สถิติของจํานวนหนังสื อตํารา และ
สื# อ ดิ จิท ัล ที# มีใ ห้บริ การ และสถิ ติ
สามารถยืมไปใช้ในการเพิ#มพูนความรู ้ให้
การใช้งานหนังสื อตํารา สื# อดิจิทลั
ตนเองได้
- ผลสํ า รวจความพึ งพอใจขอ ง
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรั พ ยากรเพื# อ การเรี ย นรู ้ แ ละการ
ปฏิบตั ิการ
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3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ;นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรื อสาขาวิชาที#เกี#ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน มีการประชุ มร่ วมกันเพื#อวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมิ นผล และให้ความเห็ นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื#อเตรี ยมไว้สําหรับการ
ปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที# จะทําให้บรรลุ เป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้บณ
ั ฑิ ต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที#พึงประสงค์
3.3 การแต่ งตัFงคณาจารย์ พเิ ศษ
รายวิชาเฉพาะสามารถเชิ ญอาจารย์พิเศษหรื อวิทยากรมาบรรยาย เนื# องจากมี ความสํา คัญต่ อการ
ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ตรงจากการปฏิ บ ตั ิ ให้ก ับ นัก ศึ กษา ทั;ง การสอนทั;ง รายวิช า หรื อบางชั#วโมง ทั;ง นี;
อาจารย์พิเศษหรื อวิทยากรนั;นจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ;นไป
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ที#เกี#ยวข้องกับภาระงานที#รับผิดชอบ และมีความรู ้ ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิม1 ทักษะความรู้ เพือ1 การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องสามารถบริ การให้อาจารย์สามารถใช้สื#อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ# งจําเป็ นต้องให้มี
การฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่ น การเตรี ย มห้องปฏิ บตั ิ การคอมพิวเตอร์ ในวิช าที# มีก ารฝึ กปฎิ บตั ิ โดยทาง
หลักสู ตรมีการจัดเตรี ยมค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมไว้ให้
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการและอืน1 ๆ แก่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั;งอาจารย์ที#ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคน จัดให้มีการปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่
เพื#อจัดให้อาจารย์ที#ปรึ กษาได้พบกับนักศึกษาใหม่ โดยนักศึกษาที#มีปัญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับ
อาจารย์ที#ปรึ กษาได้ และให้มีตารางกําหนดการให้คาํ ปรึ กษา (Home Room) แก่นกั ศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ครั;ง เพื#อให้คาํ ปรึ กษาเกี#ยวกับหลักสู ตร การวางแผนการเรี ยน การให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาการ การปฏิบตั ิตน
และเรื# องอื#นๆ ตามความจําเป็ น
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5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที# นัก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี# ย วกับผลการประเมิ นในรายวิช าใด สามารถที# จะยื#นคํา ร้ องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
กําหนดให้มีการสํารวจและวิเคราะห์ ความต้องการใช้บณ
ั ฑิ ต ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตเพื#อนําไป
กําหนดเป็ นเป้ าหมายในการวางแผนการรับนักศึกษา และนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุ งทุกรอบของ
การพัฒนาหลักสู ตร
7. ตัวบ่ งชีFผลการดําเนินงาน
หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผานเกณฑ์ประเมิน ดังนี; ตัวบ่งชี; บงั คับ (ตัวบ่งชี; ที#
1-5) มีผลดําเนิ นการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี; ที#มีผลดําเนิ นการบรรลุ เป้ าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า
80 % ของตัวบ่งชี;รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี;บงั คับและตัวบ่งชี;รวมในแต่ละปี

ดัชนีบ่งชีFผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื#อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที#สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ;นสุดภาคการศึกษาที#เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ;นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิTของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที#
กําหนดในมคอ.3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที#
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที#รายงานใน
มคอ.7 ปี ที#แล้ว

ปี การศึกษา
2555

2556

2557

2558

2559

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการ
จัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่าง
น้อยปี ละหนึ#งครั;ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที#มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี#ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที#มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี#ยไม่นอ้ ยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

มคอ.2
ปี การศึกษา
2555

2556

2557

2558

2559

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
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หมวดที1 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อน และ/หรื อ การปรึ กษา หารื อกับ
ผูเ้ ชี# ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอน ส่ วนช่ วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนักศึกษา
กระบวนการนําผลการประเมิ นไปปรั บ ปรุ ง สามารถทําโดยรวบรวมปั ญหา/ข้อเสนอแนะให้
ประธานหลักสู ตร และทีมผูส้ อนนําไปปรับปรุ ง และรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ
1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
2) การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร และ/หรื อทีมผูส้ อน
3) รวบรวมผลการประเมินที#เป็ นความต้องการในการปรับปรุ งทักษะการสอน เพื#อนํามาวางแผน
พัฒนาให้สอดคล้องและหรื อปรับปรุ งกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก
1) นักศึกษาปี สุ ดท้าย/ บัณฑิตใหม่
2) ผูว้ า่ จ้าง
3) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั;งสํารวจสัมฤทธิ ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุ ณภาพหลักสู ตร และจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานของตัวบ่งชี; ขา้ งต้น
รวมทั;งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งชี; ผลการดําเนิ นงานที#ระบุในหมวดที# 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที#ได้รับการ
แต่งตั;งจากมหาวิทยาลัย รวมทั;งการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
ทั;งนี; มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ ง
ดัชนี ดา้ นมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาเป็ นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื#อพัฒนา
หลักสู ตรอย่างต่อเนื#องทุก 4 ปี
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ การสอน
1.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ
1.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร / ประธานหลักสู ตร
1.3 เสนอการปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริ ญญา ปริ ญญาตรี และ
ปริ ญญาตรี (ต่อเนื#อง) พ.ศ. 2549
2) คําอธิ บายรายวิชา
3) การปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2554
4) ความสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาใน
หลักสู ตรกับองค์ความรู ้ตามมาตรฐาน
5) ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิและข้อปรับปรุ ง

