เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่ออนุวัติใ หเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพื่อประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
อาศั ย ความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารโดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ใหม าตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตาม
เอกสารแนบทายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้ ใหอยูใ นดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๒

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
พ.ศ.๒๕๕๒
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา
คอมพิวเตอร
ชื่อสาขาวิชา (๑) วิทยาการคอมพิวเตอร
(๒) วิศวกรรมคอมพิวเตอร
(๓) วิศวกรรมซอฟตแวร
(๔) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) คอมพิวเตอรธุรกิจ
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒.๑ วิทยาการคอมพิวเตอร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science)
B.S. or B.Sc. (Computer Science)
๒.๒ วิศวกรรมคอมพิวเตอร
ภาษาไทย:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
B.Eng. (Computer Engineering)
๒.๓ วิศวกรรมซอฟตแวร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร)
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร)
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Software Engineering)
B.S. or B.Sc. (Software Engineering)
Bachelor of Engineering (Software Engineering)
B.Eng. (Software Engineering)

๑
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๒.๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Information Technology)
B.S. or B.Sc. (Information Technology)
๒.๕ คอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาไทย:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Business Computer)
B.B.A. (Business Computer)
Bachelor of Business Administration (Information System)
B.B.A. (Information System)
หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรจะเนนองคความรูเปนหลัก สวนชื่อปริญญา
อาจแตกตางกันในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ตามวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาคอมพิวเตอรเปนศาสตรที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ครอบคลุมทั้งดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขาย ขอมูล และบุคลากรดานคอมพิวเตอร ซึ่งตองประสม
เพื่อใหมีหลักการและ
ประสานศาสตรตาง ๆ เริ่มจากศิลปศาสตร วิทยาศาสตร และ/หรือวิศวกรรมศาสตร
กรอบปฏิ บั ติ ในการพั ฒ นาสาขาคอมพิ ว เตอร ที่ เ ป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาด า นต า ง ๆ
หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรในสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความหลากหลายจากรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานกลางสาขาคอมพิวเตอรระดับปริญญาตรี ระยะที่ ๑ ป พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถนํามาประยุกตและ
จําแนกสาขาคอมพิวเตอรออกเปน ๕ สาขาวิชาหลัก ๆ คือ
(๑) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Computer Science: CS)
(๒) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering: CE)
(๓) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering: SE)
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information Technology and Communication: ICT)
(๕) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (Business Computer: BC) หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business
Information System: BIS)
๒
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แนวทางในการจัดขอบเขตองค ความรูของสาขาคอมพิว เตอร จะพิจารณามุมมองหลายมิติเ พื่อความ
ครบถ ว นทั้ ง ดา นทฤษฎี แ ละการประยุก ต โดยสามารถนํ าเสนอกรอบการจัด ขอบเขตองค ค วามรู ข องสาขา
คอมพิวเตอรออกเปน ๕ ดานหลัก คือ ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
ประยุกต เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร โครงสรางพื้นฐานของระบบ และฮารดแวรและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสากลตาม The Association for Computing Machinery (ACM), The
Association for Information Systems (AIS) และ The Institute of Electrical and Electronics Engineer Computer Society (IEEE-CS) ขอบเขตองคความรูของสาขาคอมพิวเตอร ทั้ง ๕ สาขาวิชา สามารถแสดงไดดัง
รูปที่ ๑

รูปที่ ๑ ขอบเขตองคความรูของสาขาคอมพิวเตอร ๕ สาขาวิชา
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๒) มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยูในเกณฑดี สามารถประยุกตได
อยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง
(๓) มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
(๔) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปนระบบและเหมาะสม
(๕) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ
(๖) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๓
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(๗) มีความสามารถการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
(๘) มีความสามารถวิเคราะหความตองการของผูใช ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร
ใหสามารถแกไขปญหาขององคกรหรือบุคคลตามขอกําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมการทํางาน
(๙) สามารถวิเคราะหผลกระทบของการประยุกตคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม รวมทั้งประเด็น
ทางดานกฎหมายและจริยธรรม
(๑๐) มีความสามารถเปนที่ปรึกษาในการใชงานระบบคอมพิวเตอรในองคกร
(๑๑) มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองคกร
(๑๒) มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใชงานได
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรู ควรสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคได ประกอบดวย
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ า งานเป น ที ม และสามารถแก ไ ขข อ ขั ด แย ง และลํ า ดั บ
ความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(๖) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๕.๒ ความรู
(๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(๒) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ
และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(๓) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด
(๔) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต
(๕) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(๖) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
(๗) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
(๘) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๔
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๕.๓ ทักษะทางปญญา
(๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(๒) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(๔) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถสือ่ สารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญ
 หาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(๓) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(๕) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน
อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(๒) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(๓) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม
(๔) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (ถามี)
ไมมี
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดเลือกเสรี และ/หรือวิชาประสบการณสนาม โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิต
ในแต ล ะหมวดและหน ว ยกิ ต รวมทั้ ง หลั ก สู ต รเป น ไปตามประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาคอมพิวเตอรครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย ทั้งดานทฤษฏีหลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้
๕
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(๑) วิชาแกน หมายถึง วิชาจําเปนที่ตอ งเรียนเพือ่ เปนความรูพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาเฉพาะดาน
(๒) วิช าเฉพาะด า น หมายถึ ง วิ ช าเนื้ อ หาสาระที่ ค รอบคลุ ม องค ค วามรู ขั้ น ต่ํา ของสาขาคอมพิ ว เตอร
สามารถจําแนกเปน ๕ ดาน คือ ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร โครงสรางพื้นฐานของระบบ และฮารดแวรและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร ตามระบุไวในขอ ๓
(๓) วิชาเลือก หมายถึง วิชาเนือ้ หาที่เพิ่มเติมจากวิชาเฉพาะดาน เพือ่ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียน
ตามลักษณะงานอาชีพทีต่ นสนใจ
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณวุฒินี้ไมไดกําหนดรายวิชาในแตละกลุม แตไดแสดงแนวทางการจัดความสัมพันธของแต
ละวิชากับองคความรูแตละดานไวในภาคผนวก ๑๘.๒ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอรโดยแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดรายวิชาและหนวยกิตไดตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
นอกจากนี้สามารถกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม
ซึ่งอาจเปนการฝกงานในสถานประกอบการ
หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
โครงสรางหลักสูตร องคประกอบ และหนวยกิตขั้นต่ําของแตละสาขาวิชา มีดังนี้
๗.๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาแกน
(๑๒ หนวยกิต)
- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
- คณิตศาสตรดิสครีต
- สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร
- วิธีทางการคํานวณเชิงตัวเลข หรือความนาจะเปน
(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๓๖ หนวยกิต)
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
(๓ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๖ หนวยกิต)
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(๓ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
๖
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(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม ควรจัดใหมีภายใน ๕ ป หลังจากการประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ถามีหนวยกิตใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
๗.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๓๐ หนวยกิต)
(๒.๑) วิชาแกน
- วิชาแกนทางวิศวกรรม
(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๓๖ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๓ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(๙ หนวยกิต)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(๑๒ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
๖ หนวยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกิตใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
๗.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาแกน
(๙ หนวยกิต)
- พีชคณิตเชิงเสน
- คณิตศาสตรดิสครีต
- สถิติและวิธีการเชิงประสบการณสําหรับคอมพิวเตอร

๗
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(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๕๔ หนวยกิต)
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
(๙ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๙ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(๒๗ หนวยกิต)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๖ หนวยกิต)
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(๓ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
๖ หนวยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม ควรจัดใหมีภายใน ๕ ป หลังจากการประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ถามีหนวยกิตใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
การจัดการโครงสรางหลักสูตร จะเนนองคความรูสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรเปนหลัก สวนจะใหปริญญา
ใดตองพิจารณารายวิชาทีจ่ ําเปนทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพของปริญญานั้น ๆ
๗.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาแกน
(๙ หนวยกิต)
- คณิตศาสตรและสถิติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๔๕ หนวยกิต)
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
(๙ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๑๘ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๖ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกิตใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
๘
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๗.๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
- (ควรมี) คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาแกน
(๓๐ หนวยกิต)
- วิชาแกนทางธุรกิจ
(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๔๒หนวยกิต)
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
(๑๕ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(๙ หนวยกิต)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๖ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
๖ หนวยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกิตใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
ตารางที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรทั้ง ๕ สาขาวิชา โดยสอดคลองกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
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ตารางที่ ๑ โครงสรางหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรทั้ง ๕ สาขาวิชา
CS
๓๐
๘๔
๑๒
๓๖
๓
๖
๑๒
๑๒
๓

๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน*
- วิชาเฉพาะดาน
 ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
 เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต
 เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
 โครงสรางพื้นฐานของระบบ
 ฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
- วิชาเลือก
- ประสบการณภาคสนาม (ถามี)
๐-๓
 ฝกงาน หรือ
๖-๙
 สหกิจศึกษา
๖
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม ๑๒๐

CE
๓๐
๘๔
๓๐
๓๖
๓
๙
๑๒
๑๒

SE
๓๐
๘๔
๙
๕๔
๙
๙
๒๗
๖
๓

IT
๓๐
๘๔
๙
๔๕
๙
๑๘
๑๒
๖

BC
๓๐
๘๔
๓๐
๔๒
๑๕
๑๒
๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

หมายเหตุ: แสดงจํานวนหนวยกิตขั้นต่ํา
* วิ ช าแกน จะระบุ ห น ว ยกิ ต ขั้ น ต่ํ า เฉพาะสาขาคอมพิ ว เตอร แ ละให เ พิ่ ม เติ ม ตามที่ แ ต ล ะ
สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยวิชาแกนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรวมวิชาพื้นฐานบางสวนทางดานวิศวกรรมและบริหารธุรกิจ
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอร
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอร ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดาน
คอมพิวเตอร จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
๘.๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) โครงสรางดิสครีต
(Discrete Structures)
(๒) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)
(๓) ความซับซอนและขั้นตอนวิธี
(Algorithms and Complexity)
(๔) โครงสรางและสถาปตยกรรม
(Architecture and Organization)
(๕) ระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems)
๑๐
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(๖) การประมวลผลเครือขาย
(Net-Centric Computing)
(๗) ภาษาการเขียนโปรแกรม
(Programming Languages)
(๘) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human-Computer Interaction)
(๙) กราฟกและการประมวลผลภาพ
(Graphics and Visual Computing)
(๑๐) ระบบชาญฉลาด
(Intelligent Systems)
(๑๑) การจัดการสารสนเทศ
(Information Management)
(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
(Social and Professional Issues)
(๑๓) วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
(๑๔) ศาสตรเพือ่ การคํานวณ
(Computational Science)
๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ประกอบไปดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)
(๒) คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร
(Computer Mathematics)
(๓) อิเล็กทรอนิกส
(Electronics)
(๔) ตรรกศาสตรดิจทิ ัล
(Digital Logic)
(๕) โครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนวิธี
(Data Structures and Algorithms)
(๖) โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Architecture and Organization)
(๗) ระบบปฎิบัติการ
(Operating Systems)
(๘) ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
(๙) วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
(๑๐) เครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Networks)
๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) ความจําเปนของคอมพิวเตอร
(Computing Essentials)
(๒) พื้นฐานคณิตศาสตรและวิศวกรรม
(Mathematical and Engineering Fundamentals)
(๓) วิชาชีพภาคปฏิบตั ิ
(Professional Practices)
(๔) การวิเคราะหและการสรางแบบจําลองซอฟตแวร (Software Modeling and Analysis)
(๕) การออกแบบซอฟตแวร
(Software Design)
(๖) การทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร
(Software Validation and Verification)
(๗) วิวฒ
ั นาการของซอฟตแวร
(Software Evolution)
(๘) กระบวนการทางซอฟตแวร
(Software Process)
(Software Quality)
(๙) คุณภาพซอฟตแวร
(๑๐) การจัดการซอฟตแวร
(Software Management)
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๘.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Fundamentals)
(๒) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human-Computer Interaction)
(๓) ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ
(Information Assurance and Security)
(๔) การจัดการสารสนเทศ
(Information Management)
(๕) การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี (Integrative Programming and Technologies)
(๖) คณิตศาสตรและสถิตสิ ําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematics and Statistics for Information
Technology)
(๗) เครือขาย
(Networking)
(Programming Fundamentals)
(๘) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(๙) แพลตฟอรมเทคโนโลยี
(Platform Technologies)
(๑๐) การบํารุงรักษาและการบริหารระบบ
(Systems Administration and Maintenance)
(๑๑) สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ
(Systems Integration and Architecture)
(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
(Social and Professional Issues)
(๑๓) ระบบเว็บและเทคโนโลยี
(Web Systems and Technologies)
๘.๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Technology
Fundamentals)
(Computer Programming)
(๒) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(๓) โครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนวิธี
(Data Structures and Algorithms)
(๔) การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming)
(๕) ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
(๖) ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
(Management Information Systems)
(๗) การวิเคราะหและออกแบบระบบ
(Systems Analysis and Design)
(๘) เครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Networking)
(๙) ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
(Information Systems Security)
(๑๐) โครงงานคอมพิวเตอรเพือ่ ธุรกิจ
(Business Computer Project)
(๑๑) ทักษะการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
(Computer Software Usage Skill)
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๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
การสอนควรเปนไปในลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละวิชาและแนะนํา
ใหผูเรียนทําการคนควา หรือทําความเขาใจประเด็นปลีกยอยดวยตนเอง นอกจากนี้ การสอนควรเนนการไดมา
ซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับปรากฎการณตาง ๆ
ในธรรมชาติ ใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง ในกระบวนการเรียน
การสอน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ รูจักวิเคราะหและแกปญหาดวย
ตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ
นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอน
ตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา มีความรูใน
เรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผูอื่น
ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
ในตนเอง วิชาชีพและสังคม
สวนบางสาขาวิชาอาจกําหนดกลยุทธการสอนเพิ่มเติมดังนี้
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
กลุมวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรสามารถแบงเปนสามกลุมใหญ กลุมแรกคือกลุมที่เกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีของฮารดแวร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร และโครงสรางพื้นฐานของระบบ กลุมที่สองคือกลุม
ที่เกี่ยวกับการโปรแกรมหรือเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร และกลุมที่สามคือกลุมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
เพื่องานประยุกตและประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ กลยุทธการสอนในแตละกลุมมีดังนี้
กลุมที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของฮารดแวร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร และโครงสรางพืน้ ฐานของ
ระบบ
การสอนตองเนนใหนักศึกษารูถึงที่มาของแนวคิดนั้น โดยเริ่มจากปญหา จากนั้นอธิบายธรรมชาติของ
ปญหาวาเกิดขึ้นไดอยางไร สาเหตุที่สําคัญที่สรางปญหาคืออะไร เปาหมายและความจําเปนที่ตองแกปญหาคือ
อะไร หลังจากที่อธิบายสาเหตุแลวก็ตองเนนขอสังเกตที่เกี่ยวของกับปญหาโดยการสังเกตจากตัวอยางตาง ๆ
จนพบรูปแบบหรือความจริงที่ซอนอยู รูปแบบและความจริงที่พบจากตัวอยางตาง ๆ สามารถนําไปตั้งเปน
ทฤษฎีได การพิสูจนทฤษฎีก็คือการอธิบายเหตุผลวา ทําไมจึงเกิดความจริงที่ซอนอยู สาเหตุและความจริงที่พบ
จะนําไปสูการแกปญหาไดงาย การสอนวิธีการแกไขปญหาตองใหนักศึกษาคิดเองกอน แลวจึงวิจารณวานาจะ
แกไขตรงไหนเพราะอะไรรวมกับนักศึกษา การสอนตองเนนฝกใหนักศึกษาคนพบปญหาใหม วิธีการแกปญหา
การตั้งทฤษฎีและการพิสูจนทฤษฎี ดวยตนเอง ไมเนนการทองจํา นักศึกษาตองสามารถโตตอบและโตแยงดวย
เหตุผลทางวิชาการได
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กลุมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
การเรียนการสอนตองเนนการเขียนโปรแกรมและทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอรจริง โดยตองใหนักศึกษา
สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรไดตลอดเวลา ตองไมจํากัดเวลาการใชเครื่อง การสอนในแตละคําสั่งตองมีการ
เขียนโปรแกรมจริงทุกครั้ง กอนเริ่มสอน อาจารยตองเตรียมปญหาที่จะใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมแกปญหานี้
ปญหาตองมีขนาดใหญพอที่จะแบงเปนปญหายอย ๆ ซึ่งแตละปญหายอยสามารถแกไขไดโดยใชแตละกลุม
คําสั่งของโปรแกรม การสอนแตละคําสั่งตองมีตัวอยางของการประยุกตคําสั่งที่หลากหลายมาประกอบ รวมทั้ง
ในวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหางายที่เกิดขึ้นใน
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม นักศึกษาควรทําโครงการเปนกลุมเพื่อฝกใหสามารถทํางานรวมกันได และรูจักวาง
แผนการทํางาน
กลุมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกตและประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
ตัวอยางของวิชาในกลุมนี้คือ คอมพิวเตอรกราฟก การสอนในกลุมตองอธิบายถึงปญหาที่แทจริงวาคืออะไร
ปญ หาที่พ บคลา ยกับ ป ญหาใดบ างที่ รูจั ก เช น ป ญหาการหมุ นรู ป ในสองมิ ติ บ นจอคอมพิ ว เตอร เป นป ญหา
เดียวกับการยายตําแหนงจุดพิกัด (Coordinate) บนระนาบสองมิติ หลังจากอธิบายถึงสาเหตุของปญหาเพื่อ
นําไปสูแนวคิดการแกปญหา ที่ตอบโจทยความตองการขององคกรตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อติดตั้ง
โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศใหกับองคกรแลว การแกปญหาตองอธิบายแยกเปนขั้นตอนพรอมตัวอยาง
ประกอบ และอธิบายวาแตละขั้นตอนตองใชคําสั่งโปรแกรมใดบาง การสอนวิชาในกลุมนี้ควรใหนักศึกษาทํา
โครงการงาย ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาที่เลือก อาจารยอาจเอาบทความวิชาการที่เกี่ยวของและทันสมัยมาชี้แนะให
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความสนใจที่ จ ะเรี ย นรู ม ากกว า ที่ ส อนในชั้ น เรี ย น นอกจากนั้ น ต อ ง
สอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
องคความรูดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีวงจรชีวิตความรู (Knowledge Lifecycle) สั้น ๆ กลาวคือองค
ความรูใหม ๆ เกิดขึ้นในคาบเวลาสั้น ๆ ดังนั้น การเรียนการสอนในดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรจําเปนตองเปน
การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เนนการสรางปญญา และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตของบัณฑิต
ปรัชญาของการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรตองเนนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปน
สําคัญ โดยมีกระบวนการสรางความเขาใจหลักการพื้นฐานที่มั่นคงจากการบรรยายพรอมการสาธิตที่สราง
จินตนาการแกผูเรียน จากนั้นควรเปนกระบวนการกระตุนสรางความคิดในการตอยอดองคความรูสูองคความรู
ระดับกลางและระดับสูง หรือการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ดวยผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งแบบเชิงการ
ใชปญหา หรือโครงการเปนฐาน กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรตองสามารถ
บู ร ณาการองค ค วามรู ใ ห ผู เ รี ย นเข า ใจความเชื่ อ มโยงของระบบคอมพิ ว เตอร ตั้ ง แต ฮ าร ด แวร ขั้ น ตอนวิ ธี
ซอฟตแวร และการนําไปใชงาน ตลอดจนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
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นอกจากศั ก ยภาพและทั ก ษะเฉพาะด า นวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร การสอนในหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร ตองมีกระบวนการ และ/หรือกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อสรางทักษะอื่น ๆ ดานสังคม เนน
การสรางความตระหนักของการเปนคนในสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดทํางานเปนทีม สรางความเปนผูนํา นําเสนอความคิดเห็นและรับฟงความเห็นจากผูอื่นในทีม หรือ
ผู ร ว มงานอื่ น ๆ ตลอดจนทั ก ษะการเขี ย นบทความ การนํ า เสนอ การอภิ ป รายด ว ยการใช ภ าษาไทยและ
ตางประเทศที่ถูกตองและเขาใจกฎเกณฑสังคมทั้งในประเทศและสากล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เนนดานการประยุกตงานมากกวาสาขาวิชาอื่น ควรจัดใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณดวยวิธีการสอนและกิจกรรมเหลานี้ ไดแก
- การสาธิตโดยผูสอน
- การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการศึกษาดูงานใหเห็นทิศทางของงาน
ในวิชาชีพ
- การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ตอเชื่อมอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหเขาใจ
งานออกแบบระบบ งานพัฒนาสวนที่ติดตอกับผูใชงานใหมีประสิทธิภาพ งานนําระบบไปใชงาน งาน
ดูแลรักษาระบบ และงานรักษาความมั่นคงของระบบ
- การทํางานโครงงานกลุมหรือโครงงานเดี่ยวใหสามารถบูรณาการระบบและนําไปใชงาน
- การเขียนและการนําเสนอรายงานเชิงเทคนิคประกอบระบบงาน
- การเรียนรูจากงานบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเรียนรูจากประสบการณภาคสนาม (ถามี)
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
การมี ก ลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู แ ละทวนสอบว า เกิ ด ผลการเรี ย นรู ต ามมาตรฐานจริ ง ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) การประเมินผลของ
แตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การ
สังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน และการประเมินตนเองของผูเรียน
สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน การ
ประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา การ
ประเมินของผูจางงาน และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถามี) เปนตน
นอกจากนี้ ก ารประเมิ น ผลความรู สามารถพิ จ ารณาได จ ากมาตรฐานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกตความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้น จึงมีการกําหนด “ตัวบงชี้” ไวดังนี้
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- บัณฑิตมีความรู ความสามารถในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตความรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
- บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตอง
เหมาะสม
การประเมินตัวบงชี้ดานบนนี้จะทําไดเฉพาะเมื่อนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา และระหวางเวลานี้ การ
หมั่นใหนักศึกษาตระหนักถึงตัวบงชี้ตลอดเวลาจึงเปนสิ่งเดียวที่ทําได การฝกนักศึกษาซ้ํา ๆ ในเรื่องที่อยูในตัว
บงชี้จะทําใหแนวคิดนี้ฝงอยูในตัวนักศึกษาโดยอัตโนมัติ การจําลองสถานะการณตาง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษาวามีคุณสมบัติที่ตองการหรือยัง นาจะเปนแนวทางที่ใชเพื่อประเมินความสําเร็จของแนวคิดของตัว
บงชี้ดังกลาว
นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๒ วาดวย
เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
- ประกาศขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและบัณฑิตทุกคน มี
มาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรนี้เปน
อยางนอย
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ และการมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการ
สอน สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตรควรมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา ควรเนนการทํา
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย
องคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
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(๑) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการหา
งานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ และ/หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน ป
ที่ ๑ ปที่ ๕ เปนตน
(๓) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(๔) การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามระดับความพึงพอใจในดาน
ความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
(๕) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน ซึ่ง
กําหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
(๖) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรืออาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาใน
การเรียนและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
(๗) ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได อาทิ
(๗.๑) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย
(๗.๒) จํานวนสิทธิบัตร
(๗.๓) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(๗.๔) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(๗.๕) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(๑) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ
(๒) ผานการคั ดเลือกตามเกณฑข องสํานักงานคณะกรรมการอุ ดมศึกษาและ/หรื อ เปน ไปตามระเบีย บ
ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู
การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตาม
- ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
พ.ศ. ๒๕๔๕
- ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฎิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา
- ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๑๗
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๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘
- แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดจํ า นวนอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
- แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
- ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฎิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตร
ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(๔) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ มาเปน
อาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
(๕) ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการที่มีความรูเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย หรือวิชาที่
เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม และผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการควรไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางคอมพิวเตอรอยางนอยปละครั้ง
(๖) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สวนบางสาขาวิชาอาจกําหนดคุณสมบัติคณาจารยเพิ่มเติมดังนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(๑) สําเร็จการศึ กษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิว เตอร หรื อสาขาวิ ชาที่เกี่ยวของ เช น วิศวกรรมไฟฟ า
วิศวกรรมสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟตแวร หรือ
(๒) มีประสบการณการสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรอยางนอย ๔ ป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรไมต่ํากวา ๔๒ หนวยกิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
(๑) มีรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาทางดานธุรกิจไม
ต่ํากวา ๓๐ หนวยกิต และสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอรไมต่ํากวา ๓๐หนวยกิต หรือ
๑๘
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(๒) มี ร ายวิ ชาที่ ไ ดศึ กษามาทั้ ง ในระดั บปริ ญญาตรี แ ละระดั บปริ ญญาโท ที่ เ กี่ ย วข องกั บสาขาวิ ช าทางด า น
คอมพิวเตอร ไมต่ํากวา ๓๐ หนวยกิต และมีประสบการณในการทํางานสายอาชีพคอมพิวเตอรในองคกร
ธุรกิจอยางนอย ๕ ป
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สิ่งสนั บสนุ นการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาคอมพิ วเตอร คือเครื่องมืออุ ปกรณ หองปฏิบั ติการ
เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ตองเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวนใหญในการทํางานจริงในวงการคอมพิวเตอร
จึงมีความจําเปนที่นักศึกษาตองมีประสบการณการใชงานเครื่องมือ อุปกรณและซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหเกิด
ความเขาใจหลักการ วิธีการใชงานที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้ง
หองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อ
ประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้น ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(๑) มี ห อ งเรี ย นที่ มี สื่ อ การสอนและอุ ป กรณ ที่ ทั น สมั ย เอื้ อ ให ค ณาจารย ส ามารถปฏิ บั ติ ง านสอนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๒) มี หองปฏิ บัติการที่มีความพร อมทั้งวั สดุอุป กรณ เครื่องคอมพิว เตอร ระบบเครือขาย และซอฟตแวร ที่
สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียง รวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ
(๓) มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรที่ใชประกอบการเรียน
การสอนที่พรอมใชปฎิบัติงาน
(๔) มี ห องสมุ ด หรื อ แหล งความรู แ ละสิ่ง อํ า นวยความสะดวกในการสื บ ค น ความรู ผา นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของ
ในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีมากกวาจํานวนคูมือ
(๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษา
ในอัตราสวน เปนอยางนอย ๑:๒
(๖) มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษา
ในอัตราสวน เปนอยางนอย ๑:๑
(๗) มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชไดไมต่ํากวา ๘ ชั่วโมงตอวัน
โดยมีปริมาณจํานวนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
(๘) ควรมีการสํารวจความตองการใชทรัพ ยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูล
สําหรับการจัดสรรทรัพยากร
(๙) ควรมีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรควรมีการ
ปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมออยางมากทุก ๔ ป
(๑๐) อาจารยควรมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง
การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม
๑๙

มคอ.๑

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๔ วา
ดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา เรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ ก ารขอเป ดและดํ า เนิ น การ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย มาตรฐานดานพันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหง
การเรียนรู
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
(๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรที่สอน
(๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาที่
เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องทั้งอาจารยเกา
และอาจารยใหมโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับ
แรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(๓) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
(๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(๕) มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(๖) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพเปนรอง
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขา/สาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสว นรวมในการประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
๒๐

มคอ.๑

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓ และมคอ.๔
(ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปทแี่ ลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือ
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียด
ของหลั ก สู ต ร สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะได รั บ การรั บ รองมาตรฐานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ป
การศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้ “การผานเกณฑดี ตองมีการดําเนินงานตามขอ ๑–
๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวขางตนในแตละป”
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรสูการปฏิบตั ิ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอนหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรใน ๕ สาขาวิชา ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรตามหัวขอ
ตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
๑๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยาง
นอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร โดยมีหัวขอของหลักสูตรตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร
๑๖.๓ การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอมาตรฐานผลการ
เรียนรู นอกจากที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรนี้แลว สถาบันอุดมศึกษา
อาจกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติมที่ตองการใหบัณฑิตของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันอุดมศึกษาตน และเปนที่สนใจของ
ผู ที่ จ ะเลื อ กเรี ย นในหลั ก สู ต รหรื อ ผู ว า จ า งที่ จ ะรั บ บั ณ ฑิ ต เข าทํ า งาน โดยให แ สดงแผนที่ ก ารกระจายความ
รับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔ (รายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผลการเรียนรูที่
คาดหวังในเรื่องใด สถาบันอุดมศึกษาตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุก
รายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนทําการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยาง
ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ให
ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอน
แลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังของสาขาวิชานั้น ๆ
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหาและ
ขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖
(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม
ประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของ
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หลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงกลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและรายละเอียด
อย า งน อ ยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร) เช น เดี ย วกั บ การรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒซิ ึ่งบันทึกในฐานขอมูล
หลักสูตรเพือ่ การเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนได
สวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันอุดมศึกษา
ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เป น หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก อ นเป ด สอนและได แ จ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับ
การประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ได
พัฒนา/ปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ที่ไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑ
การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอรกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร
๑๗.๓ หลั ก สู ต รใดที่ ไ ม ไ ด รั บ การเผยแพร ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษาคุณภาพ
ใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไป
ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมา
ปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบั นอุดมศึกษาใดไม เปนไปตามที่กําหนด ใหสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น
จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตัวอยางรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Information Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อยอ (ไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Sc. (Information Technology)
3. วิชาเอก
ประยุกตงานดานซอฟตแวร
การสือ่ สารขอมูล
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
132 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2. ภาษาทีใ่ ช
ภาษาไทย และเอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตร (รหัส INT xxx) เปนภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอืน่
5.5. การใหปริญญาแกผสู าํ เร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
x หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551
วันที่ 29 ธันวาคม 2551
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
(4) นักเขียนโปรแกรม หรือผูพัฒนาซอฟตแวร
(5) ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย
(6) ผูจัดการโครงการสารสนเทศ
(7) นักพัฒนาเว็บไซต
(8) ผูจัดการซอฟตแวร
(9) ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1 นายสุเมธ อังคะศิริกุล
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), 2537 x-xxxx-xxxxx-xx-x
2 นายสยาม แยมแสงสังข
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), 2540 x-xxxx-xxxxx-xx-x
3 นางสาวอันฮวา นิลรัตนศริ ิกุล
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2544 x-xxxx-xxxxx-xx-x
4 นางสาวสุนิสา สถาพรวจนา
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2546 x-xxxx-xxxxx-xx-x
5 นายกิตติพงษ วะระทรัพย
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2548 x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตทุงครุ กรุงเทพ
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–
2554) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ซึ่งรวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางดานเศรษฐกิจและสังคม จึง
จําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้นการบริหารจัดการองคความรูอยางเปน
ระบบเป นสิ่ งจํา เป น รวมถึ ง การประยุ กต เ ทคโนโลยีส ารสนเทศที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกั บ จุ ดแข็งใน
สังคมไทย เปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี และเปาหมายยุทธศาสตรของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยป
พ.ศ. 2544-2553 (IT2010) ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ซึ่งตองใชบุคลากรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก
11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน และการใช
คอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง (Ubiquitous Computing) การใชเครือขายความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตได
กลายเปนสิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัว อยางตอเนื่อง การใชงาน
อุปกรณคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและคาใชจายที่ถูกลง เชน
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารตโฟนและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคส เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สมัยใหมมี
ความเร็วสูงพอที่จะใชสื่อสารแบบสื่อประสมได และเครือขายไรสายความเร็วสูงอยาง Wi-Max ซึ่งจะนําไปสู
สังคมที่มีการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหงตลอดเวลา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
เปนอยางมาก ทั้งนี้จําเปนจะตองใชนักเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก ที่มีความเปนมืออาชีพ มีความ
เข า ใจในผลกระทบทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ที่ จ ะช ว ยชี้ นํา และขั บ เคลื่ อ นให ก าร
เปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแขงขันทาง
ธุรกิจคอมพิวเตอร ทั้ ง ในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิต บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม โดยตอง
ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุง
สู ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเกง
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12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
มุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่ดีและเกง เนื่องจาก
การใชอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย จึงเปนชองทางในการถายทอดวัฒนธรรมจากตางประเทศ ซึ่งอาจสงผล
ให พ ฤติ ก รรม และค า นิ ย มของนั ก ศึ ก ษาเปลี่ ย นไป การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจึ ง ต อ งเน น และส ง เสริ ม การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอผูรับขอมูลขาวสาร
สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุมคา และสามารถปรับเปลี่ยน
ไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษประยุ ก ต กั บ เนื้ อ หาในหลั ก สู ต ร มากกว า วิ ช าภาษาอั ง กฤษทั่ ว ไป วิ ช าพื้ น
ฐานความรูทางธุรกิจ การจัดการ และรายวิชาทางคณิตศาสตรและสถิติ
13.2. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3. การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1. ปรัชญา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความมุงมั่นในการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตใชงานดานโปรแกรม การ
สื่อสารขอมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นในองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มุงเนนในการเปนนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได
จริง มีความรู ความเขาใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถจัดการกับปญหาไดอยางมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี รวมสรางสรรคงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนในการพัฒนา
ประเทศ
เนื่องดวย เทคโนโลยีเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศใหกาวหนา พรอมแขงขัน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งตองการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ให
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีขอมูลและสารสนเทศที่พรอม เพียงพอตอการวางแผนและตัดสินใจ อันจะ
เปนองคประกอบที่เขมแข็งในการพัฒนาประเทศตอไป
1.2. วัตถุประสงค
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1.2.1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศทั้งดานฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล และเครือขาย เพื่อใหสามารถออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่สนับสนุนการใชงานในองคกร สามารถเลือกใช
และดูแลระบบเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูความสามารถเบื้องตนในการบริหาร
หนวยงานสารสนเทศ การบริหารโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถออกแบบและสรางระบบงานประยุกตไดอยางเหมาะสม
1.2.2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตในงานบริหารธุรกิจ เชน การบริหารงานบุคคล งานบัญชี การเงินการตลาด การ
นําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาเสริมชองทางการตลาด การใชสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
สนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการจําลองสถานการณธุรกิจ รวมถึงการสรางระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการลูกคาผานอินเทอรเน็ต
1.2.3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถทําหนาที่ประสานงานระหวางผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิ บั ติ ง านกั บ ผู อ อกแบบและพั ฒ นาระบบ มี ค วามเข า ใจในกระบวนการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานเปนทีมได เปนผูที่มีความเขาใจดาน
สังคม องคกร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรูศาสตรใหมไดดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการเรียนรู
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
-

ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตร - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
สารสนเทศให มี ม าตรฐานไม ต่ํ า ในระดับสากล (ACM/IEEE)
กวาที่ สกอ. กําหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตองการ - รายงานผลการประเมินความพึง
ความตองการของธุรกิจ และการ ข อ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี พอใจในการใช บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี สารสนเทศ
- ความพึ ง พอใจในทั ก ษะ ความรู
สารสนเทศ
ความสามารถในการทํ า งานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ - สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให - ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการต อ
อาจารยในหลักสูตร
สอนและบริ ก ารวิ ช าการ ให มี ทํางานบริการวิชาการแกองคกรภายนอก
ประสบการณ จ ากการนํ า ความรู - อาจารย ส ายปฏิ บั ติ ก ารต อ งมี ใ บรั บ รอง - ใบรับรองวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศไป วิ ช า ชี พ ใ น ส า ข า วิ ช า ที่ ส อ น ป ฎิ บั ติ
(Workshop Certification)
ปฎิบัติงานจริง
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีก ารจั ด การเรี ย นการสอนภาคฤดู ร อ น ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการประจํ า
หลักสูตร
1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(1) ต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในแผนการเรี ย นของวิ ท ยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทียบเทา และ
(2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการคัดเลือกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.
การคัดเลือกผูเ ขาศึกษา
(1) นักเรียนทีเ่ ขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(2) นักเรียนทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนผูดําเนินการคัดเลือกเอง
(3) การคัดเลือกโดยคณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศดวยวิธีการสอบขอเขียน และ/หรือ
การสอบสัมภาษณ
2.3. ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาจมี พื้ น ฐานการเรี ย นรู ใ นหลั ก สู ต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศไม เ พี ย งพอ รวมทั้ ง ทั ก ษะแบะ
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากตํารา เอกสารและขอสอบจะเปนภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด
2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเข า รั บ การศึ ก ษาควรมี ผ ลการเรี ย นในกลุ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ อยูในเกณฑดี
หรือมีผลสอบมาตรฐานดานดังกลาวไมต่ํากวาเกณฑที่คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศกําหนดในระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน กรณีที่นักศึกษาจําเปนตองปรับพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหจัดอบรมกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก
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2.5. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
ชั้นปที่ 1
90
90
90
90
90
ชั้นปที่ 2
90
90
90
90
ชั้นปที่ 3
90
90
90
ชั้นปที่ 4
90
90
รวม
90
180
270
390
360
คาดวาจะจบการศึกษา
90
90
2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2553

2554

2555

2556

2557

คาบํารุงการศึกษา

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

คาลงทะเบียน

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

รวมรายรับ

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

2553

2554

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

1. คาใชจายบุคลากร

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

3. ทุนการศึกษา

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ

รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา *
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*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษา xxx บาทตอป
2.7. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ
- การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่
ได เ คยศึ กษามาแล วจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่อใชนับ เปนสวนหนึ่ งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ หมายความวา การขอเทียบโอนความรู ทักษะ และ
ประสบการณ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเปน
หนวยกิต เทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
หลักเกณฑการเทียบโอน ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต
3.1.2. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31
หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
13
หนวยกิต
- SSC 101 พลศึกษา
1
หนวยกิต
- SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวิต
3
หนวยกิต
- SSC 360 สังคมศาสตรบรู ณาการ
3
หนวยกิต
- SSC xxx วิชาเลือกทางสังคมและมนุษยศาสตร
6
หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษา
9
หนวยกิต
- LNG 101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน1 *
3
หนวยกิต
- LNG 102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน2
3
หนวยกิต
- LNG 103 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน3
3
หนวยกิต
*หมายเหตุ: กรณีนศ.ไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 104 แทน
ก.3 กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
9
หนวยกิต
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(เลือกเรียน 9 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ หรือวิชาอื่น ๆ ที่คณะอนุมัต)ิ
- FST 010 อาหารกับสุขภาพ
3
หนวยกิต
- MIC 011 จุลชีววิทยากับชีวติ และสิ่งแวดลอม
3
หนวยกิต
- CHM 013 เคมีในชีวติ ประจําวัน
3
หนวยกิต
- MTH 010 คณิตศาสตรกับชีวติ ประจําวัน
3
หนวยกิต
-MTH 011 โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 3
หนวยกิต
95
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ข.1 วิชาแกนทางคณิตศาสตร
9
หนวยกิต
- INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
หนวยกิต
- INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
หนวยกิต
- MTH 111 แคลคูลัส1
3
หนวยกิต
ข.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
71
หนวยกิต
ข.3 วิชาเลือก
9
หนวยกิต
ข.4 วิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
หนวยกิต
3
หนวยกิต
-LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
- LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2 หรือ
3
หนวยกิต
- LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1
3
หนวยกิต
หมายเหตุ: กรณีนศ.ไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 201 และ LNG 221 หรือวิชาอื่น ๆ ที่คณะ
อนุมัติ
ค .หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา
6
หนวยกิต
3.1.3. รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวย 3 หลักแรกเปนตัวอักษร และตามดวยตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
INT หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักรอย
แสดง ชั้นปที่ควรเรียน
เลขหลักสิบและหลักหนวย
แสดง กลุมวิชา ดังนี้
00 – 59 หมายถึง หมวดวิชาหลัก
60 – 99 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
- รายวิชา
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
o กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
13 หนวยกิต
SSC 101 พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-2)
SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-6)
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SSC 360
SSC xxx
SSC xxx

(Man and Ethics for Quality of Life)
สังคมศาสตรบูรณาการ (Integrative Social Sciences)
วิชาเลือกทางสังคมและมนุษยศาสตร
(Social Sciences or Humanities Elective)
วิชาเลือกทางสังคมและมนุษยศาสตร
(Social Sciences or Humanities Elective)

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

o กลุมวิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

SSC 162
SSC 211
SSC 212
SSC 231
SSC 241
SSC 251
SSC 262
SSC 281
SSC 291
SSC 351
SSC 371
SSC 373
XXX xxx

สังคมและวัฒนธรรม (Society and Culture)
ปรัชญาทัว่ ไป (General Philosophy)
จริยศาสตรเบือ้ งตน (Introduction to Ethics)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
หลักรัฐศาสตร (Principle of Political Science)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย (Principles of Jurisprudence)
การพัฒนาการเรียนรู (Learning Development)
หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน (Economics)
มนุษยกับสิ่งแวดลอม (Humans and the Environment)
กฎหมายแรงงาน (Labor Law)
การตลาดเบื้องตน (Marketing)
การบริหารธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
(Management for Small and Medium Enterprises: SMEs)
วิชาอื่น ๆ ทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรทคี่ ณะฯ อนุมัติ

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

o กลุมวิชาภาษา

9 หนวยกิต
LNG 101* ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Fundamental English I)
3(2-2-6)
LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Fundamental English II)
3(2-2-6)
LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (Fundamental English III)
3(2-2-6)
หมายเหตุ: *กรณีนักศึกษาผานเกณฑภาษาอังกฤษและไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 102 LNG
103 และ LNG 104
o กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเลือกจากวิชาตอไปนี้
FST 010 อาหารกับสุขภาพ (Food and Health)
MIC 011 จุลชีววิทยากับชีวติ และสิ่งแวดลอม
(Microbiology for Life and Environment)
CHM 013 เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in Daily Life)
MTH 010
MTH 011

คณิตศาสตรกบั ชีวติ ประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(Software Package for Solving Mathematics Problems)
• หมวดวิชาเฉพาะดาน 95 หนวยกิต
o วิชาแกนทางดานคณิตศาสตร
9 หนวยกิต
คณิตศาสตรดสิ ครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 104
(Discrete Mathematics for Information Technology)
สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 304
(Statistics for Information Technology)
MTH 111 แคลคูลัส 1 (Calculus I)
INT 100
INT 101
INT 102
INT 103
INT 105
INT 106
INT 107
INT 201
INT 202
INT 203
INT 204
INT 205
INT 206
INT 207
INT 301
INT 302
INT 303
INT 305
INT 306
INT 307

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

o วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
71 หนวยกิต
การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา (University Study)
1(1-0-2) S/U
หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 3-0-6)
(Information Technology Fundamentals)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming I)
3(2-2-6)
ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน
1(2-2-4)
(Office Package Workshop)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (Computer Programming II)
3(2-2-6)
เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)
3(2-2-6)
เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร (Computing Platform Technology)
3(2-2-6)
เครือขาย 1 (Network I)
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1 (Software Development Process I)
การบริหารสารสนเทศ 1 (Information Management I)
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Business Information Systems)
เครือขาย 2 (Network II)
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2 (Software Development Process II)
การบริหารสารสนเทศ 2 (Information Management II)
การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Infrastructure Management)
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Services Management)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming)
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (E-Business)
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social
Issues and Ethics for IT Professional)
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3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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INT 351
INT 352
INT 401
INT 402
INT 450
INT 451

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Information Technology Seminar I)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Information Technology Seminar II)
การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
(Information Assurance and Security I)
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Professional Communication)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (Information Technology Seminar III)

1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
6(0-12-12)
1(1-0-2)

• วิชาเลือก ใหเลือกจากวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
INT 398* การฝกงานภาคอุตสาหกรรม (Industrial Training)
3(0-35) S/U
INT 399* สหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6(16 สัปดาห)
(Information Technology Cooperative Education)
*วิชา INT 398 และ INT 399 นับเปนวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหนักศึกษาที่
ตองการฝกงาน หรือ ทํางานแบบสหกิจศึกษา ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง หากลงวิชาเลือก
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศครบทั้ง 9 หนวยกิต ไมตองลงเรียนวิชา INT 398 และ INT 399 ก็ได
INT 460 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-6)
(Application Development for Mobile Devices)
INT 461 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา (Java Programming Workshop)
3(2-2-6)
INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
(Information Assurance and Security II)
INT 463 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร (Computer Graphic Design)
3(2-2-6)
INT 464 การสรางสื่อดิจิทัล (Digital Media Production)
3(2-2-6)
INT 465 กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตขั้นสูง (Advanced Object Oriented Methodology) 3(3-0-6)
INT 466 ปฏิบัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย
3(2-2-6)
(Java Server Side Programming Workshop)
INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส (Web Services Technology)
3(2-2-6)
INT 468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Project Management)
INT 469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Entrepreneurship)
INT 470 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล
3(2-2-6)
(Database Programming Workshop)
INT 471 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ
3(2-2-6)
(Web Database Application Development Workshop)
INT 472 ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล
3(2-2-6)
(Database Architecture and Administration Workshop)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)
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INT 473
INT 474
INT 475
INT 476
INT 490
INT 491498

ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
(Enterprise Resource Planning Workshop)
ปฏิบัติการบริหารเครือขายผูผลิต
(Supply Chain Management Workshop)
ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน (Office Networking Workshop)
ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ (Enterprise Networking Workshop)
การศึกษาหัวขออิสระ (Independent Study)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8
(Selected Topics in Information Technology I-VIII)

• หมวดวิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

6 หนวยกิต

3(2-2-6)
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1 (Content-Based Language Learning I)
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2 (Content-Based Language Learning II) 3(2-2-6)
หรือ LNG 221 หรือ การพูดเพื่อการสื่อสาร 1 (Oral Communication I)
*หมายเหตุ: นักศึกษาทีไ่ มตองเรียน LNG 101 ตองเรียน LNG 201 และ LNG 221 หรือวิชาอื่น ดาน
ภาษาอังกฤษที่คณะอนุมัติ
• หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
LNG 104
LNG 201*

3.1.4. แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่1

INT 100
INT 101
INT 102
INT 103
INT 104
SSC 101
LNG 101
หรือ
LNG 102
XXX xxx

การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสาํ เร็จรูปในสํานักงาน
คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

1
3
3
1
3
1
3

พลศึกษา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
หรือ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
วิชาหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1
3
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 58
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0
0
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0
8

6)
36)
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ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่2

INT 105
INT 106
INT 107
LNG 102
หรือ
LNG 103
SSC xxx
XXX xxx

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
3
เทคโนโลยีเว็บ
3
เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3
หรือ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
วิชาเลือกทางสัมคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3
วิชาหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2
3
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 58
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

INT 201
INT 202
INT 203
SSC 210
MTH 111
LNG 103
หรือ
LNG 104

2
2
2
2

6)
6)
6)
6)

(3
(3
(14

0
0
8

6)
6)
36)

(2
(2
(2
(2
(3
(2

2
2
2
2
0
2

6)
6)
6)
6)
6)
6)

(13

10

36)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3
เครือขาย 2
3
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
3
การบริหารสารสนเทศ 2
3
วิชาหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร3
3
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
3
หรือ
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 58

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

(2
(2
(2
(2

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

เครือขาย 1
3
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1
3
การบริหารสารสนเทศ 1
3
มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3
แคลคูลัส 1
3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3
หรือ
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 59
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่2

INT 204
INT 205
INT 206
INT 207
XXX xxx
LNG 104
หรือ
LNG 201

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

(3
(2
(2
(2
(3
(2

0
2
2
2
0
2

6)
6)
6)
6)
6)
6)

(14

8

36)

14

มคอ.2
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

INT 301

การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
3
สารสนเทศ
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3
INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3
INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1
LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
3
หรือ
หรือ
LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1
รวม
19
ชั่วโมง /สัปดาห = 61
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่2

INT 306
INT 307
INT 352
INT xxx*
INT xxx*
XXX xxx
SSC xxx

INT 398* การฝกงานภาคอุตสาหกรรม
รวม

(2

2

6)

(3
(2
(3
(2
(1
(2

0
2
0
2
0
2

6)
6)
6)
6)
2)
6)

(15

8

38)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 2
รวม
ชั่วโมง /สัปดาห = 57
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูรอน

(ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

3
3

(3
(3

0
0

6)
6)

1
3
3
3
3
19

(1
(3
(3
(3
(3
(19

0
0
0
0
0
0

2)
6)
6)
6)
6)
38)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

3
3

(0
(0

35
35

0)
0)

หมายเหตุ *วิชา INT 398 นับเปนวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหนักศึกษาที่ตองการฝกงานลง
เรียน INT 398 แทน INT xxx ไดหนึ่งวิชา (หากไมตองการฝกงาน ไมตองลงเรียน INT 398)
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่1

INT 450
INT 451

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1
รวม
7
ชั่วโมง /สัปดาห = 39

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

(0
(1
(1

18
0
18

18)
2)
20)

15

มคอ.2
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่2

INT 401
INT 402
SSC 360
INT xxx
XXX xxx

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
3
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
สังคมศาสตรและบูรณาการ
3
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
3
วิชาเลือกเสรี 2
3
รวม
15
ชั่วโมง /สัปดาห = 46

(2
(3
(3
(3
(3
(14

2
0
0
0
0
2

6)
6)
6)
6)
6)
30)

แผนการเรียนสหกิจศึกษา
ใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยการเรียนในป
การศึกษาที่ 1/1 ถึง 3/1 เหมือนกับแผนการศึกษาปกติ โดยใชแผนการเรียนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 3/2 ดังนี้
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่2

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

INT 306
INT 307

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3
(3
0 6)
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ
3
(3
0 6)
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1
(1
0 2)
INT xxx* วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3
(3
0 6)
SSC xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 2
3
(3
0 6)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1
3
(3
0 6)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2
3
(3
0 6)
รวม
19
(19
0 38)
ชั่วโมง /สัปดาห = 57
*วิชาสหกิจศึกษานับเปนวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หนวยกิต จึงเหลือวิชา INT xxx เพียง 1 วิชา
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่1

INT 399

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

สหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

รวม

ปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ 16 สัปดาห

6
ชั่วโมง /สัปดาห = 39

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่2

INT 401
INT 402
INT 450
INT 451
SSC 360

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
3
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1
สังคมศาสตรและบูรณาการ
3
รวม
16
ชั่วโมง /สัปดาห = 55

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

(2
(3
(0
(1
(3
(9

2
0
12
0
0
14

6)
6)
12)
2)
6)
32)

16

มคอ.2
3.1.5. คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคผนวก ค.) ดูในภาคผนวก
3.2. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1. อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล
นายสุเมธ อังคะศิริกุล
XXXXXXXXXXXXX
นายสยาม แยมแสงสังข
XXXXXXXXXXXXX
นางสาวอันฮวา นิลรัตนศิริกุล
XXXXXXXXXXXXX
นางสาวสุนิสา สถาพรวจนา
XXXXXXXXXXXXX
นายกิตติพงศ วะระทรัพย
XXXXXXXXXXXXX

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร

ตําแหนง
วิชาการ
ผศ.

ภาระการสอน ชม./ป
การศึกษา
2553 2554 2555 2556
12 12
12
12

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร อาจารย

12

12

12

12

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย

12

12

12

12

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย

12

12

12

12

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย

12

12

12

12

3.2.2. อาจารยประจํา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – นามสกุล
อ. พิเชฏฐ ลิ่มวชิรานันต
XXXXXXXXXXXXX
นางสาวชาคริดา นุกูลกิจ
XXXXXXXXXXXXX
นายบัณฑิต วรรณธนาภา
XXXXXXXXXXXXX
นายพรชัย มงคลนาม
XXXXXXXXXXXXX
นายอุดม ศิลปอาชา
XXXXXXXXXXXXX
นายวชิรศักดิ์ วานิชชา
XXXXXXXXXXXXX

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

วท.ม.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการสารสนเทศ

Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

ภาระการสอน ชม./ป
การศึกษา
2553 2554 2555 2556
6
9
9
9

ผศ.

6

9

9

9

อาจารย

6

9

9

9

อาจารย

6

9

9

9

อาจารย

6

9

9

9

อาจารย

6

9

9

9

3.2.3. อาจารยพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

17

มคอ.2
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได
กํา หนดรายวิช าสหกิจ ศึ ก ษา ซึ่ ง จะจั ด อยู ใ นกลุ ม วิ ช าเอกเลื อ ก แต ใ นทางปฏิ บั ติ แ ลว มี ค วามต อ งการให
นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษา
ก็จะเปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ
ไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อ
การเรียนการสอน หรือเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตองมีธุรกิจที่อางอิงและคาดวาจะนําไปใชงานหาก
โครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลั ก สู ต รกํ า หนด อย า งเคร ง ครั ด หรื อ เป น โครงงานที่ มุ ง เน น การสร า งผลงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นางานด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. คําอธิบายโดยยอ
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทําโครงงาน
ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน
โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4. จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5. การเตรียมการ
มี ก ารกํ า หนดชั่ ว โมงการให คํ า ปรึ ก ษา จั ด ทํ า บั น ทึ ก การให คํ า ปรึ ก ษา ให ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ
โครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
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5.6. กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและการทํางาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในขั้นตน โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม
และการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินยั ในตนเอง

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานใน
บางรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง และในกิ จ กรรมป จ ฉิ ม นิ เ ทศ ก อ นที่
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
-กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการ
กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคน
มีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาได
สรางภาวะผูนาํ และการเปนสมาชิกกลุมทีด่ ี
-มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขา
เรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาใน
การแสดงความคิดเห็น
มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่เกียวของ
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปน
ประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ ความ
ปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตโปรแกรมจําเปนมีความรับผิดชอบตอผลที่
เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 7 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่
ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอตามที่ระบุไว
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุ ริต
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)
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(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร เปน
วิชาบังคับ อาจารยที่สอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม
จําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติ
ไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา
2.1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดย
ในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตอง
ไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาทีม่ อบหมาย
และการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
2.2. ความรู
2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู
นั ก ศึ ก ษาต อ งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความรู เ กี่ ย วกั บ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

20

มคอ.2
(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวฒ
ั นาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวของ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทใี่ ชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติใน
สภาพแวดล อ มจริง โดยทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ ง นี้ ใ ห เ ป น ไปตามลั ก ษณะของรายวิ ช า
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3. ทักษะทางปญญา
2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้น
นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา
และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมี
คุณสมบัติตาง ๆจากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของ
การแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบ
ที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ
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2.3.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัตจิ ริง
2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส วนใหญตองเกี่ยวข องกั บคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให
เขากับกลุมคนตาง ๆเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติ
ตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติตาง ๆนี้
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูร ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทงั้ ของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
คุณสมบัติตางๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน
2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่นขาม
หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ ดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบตั งิ านไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรว มงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
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2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพ
ของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้น
เรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
2.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแก ป ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู เ ทคนิ ค การประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ
2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็
ได จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ บุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทสี่ าํ คัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทัง้ ประยุกตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทใี่ ชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูร ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทงั้ ของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ
อยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวร
สําเร็จรูปในสํานักงาน
INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
INT 106 เทคโนโลยีเว็บ
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มคอ.2

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

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
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INT 201 เครือขาย 1
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INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1

o o • • o • o • • • • • o • o • • • • • •

o

• • •

• o

•

•

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1
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INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
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INT 205 เครือขาย 2
INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
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INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
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INT 301 การบริหารโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
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INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ
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คอมพิวเตอร
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มคอ.2

รายวิชา

INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

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
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INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
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INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ
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นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
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INT 398 การฝกงานภาคอุตสาหกรรม
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INT 399 สหกิจศึกษา
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INT 401 การประกันและความมั่นคง
สารสนเทศ 1
INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์การเรียนรู ของนักศึ กษาเป นส วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถาบั น การศึ ก ษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมิ น จากบัณ ฑิ ต ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในแง ข องความพรอ มและความรูจ ากสาขาวิช าที่เ รีย น
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย,
(ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ, (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
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มคอ.2
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1. นักศึกษาทีมีสิทธิ์ไดรบั ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1. เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร
3.1.2. มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00
3.1.3. ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ไมนับระยะเวลา
การลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไวในขอ 51 แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
3.1.4. ไมมีพันธะดานหนี้สนิ ใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.5. มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามหมวดที่ 13 แหงระเบียบนี้
3.2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1. เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2. ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3. ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนัน้
อาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)
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(3) ส ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย สร า งองค ค วามรู ใ หม เ ป น หลั ก และเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เปนรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริ หารหลั กสู ต ร จะมี คณะกรรมการประจําหลั กสูต ร อันประกอบดวยรองคณบดี ฝ ายวิชาการ
ประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาค และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและ
คอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ทั น สมั ย
โดยอาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรูใหมๆ
ท า ง ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝ รู มี แ นวทางการเรี ย นที่
สรางทั้งความรูความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

1.จั ด ให ห ลั ก สู ต รสอดคล อ งกั บ มาตรฐาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ(หากมีการกําหนด)
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ทั น สมั ย โดยมี ก าร
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3ป
3. จั ด แนวทางการเรี ย นในวิ ช าเรี ย นให มี ทั้ ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ และมี แ นว
ทางการเรี ย นหรื อ กิ จ กรรมประจํ า วิ ช าให
นั ก ศึ ก ษาได ศึ ก ษาความรู ที่ ทั น สมั ย ด ว ย
ตนเอง
4. จั ด ให มี ผู ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู และหรื อ
ผู ช ว ยสอน เพื่ อ กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริ ญ ญาโทหรื อ หรื อ เป นผู มี ประสบการณ
หลายปมีจํานวนคณาจารยประจําไมนอย
กวาเกณฑมาตรฐาน
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง
วิ ช าการ และหรื อ เป น ผู เ ชี่ ย วชาญทาง
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือใน
ดานที่เกี่ยวของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงาน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

-ห ลั ก สู ต ร ที่ ส า ม า ร ถ อ า ง อิ ง กั บ
มาตรฐานที่ กํ า หนดโดยหน ว ยงาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความทั น สมั ย และมี ก ารปรั บ ปรุ ง
สม่ําเสมอ
-จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และ
วิชาเรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาได
ศึ ก ษาค น คว า ความรู ใ หม ไ ด ด ว ย
ตนเอง
-จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย ด า น คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย
- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรี ย นรู และบั น ทึ ก กิ จ กรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
-ผลการประเมิ น การเรี ย นการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุนการ
เรี ย นรู ข องผู ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู
โดยนักศึกษา
-ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ
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ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งใน
และตางประเทศ
8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายในทุ ก ป และภายนอก
อยางนอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา อาจารย
อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
รวมมือกับตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุ ก ภาคการศึ ก ษาเพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอน โดยบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา

ทุก 2 ป
-ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ป
-ประเมิ น ผลโดยบั ณ ฑิ ต ผู สํ า เร็ จ
การศึกษาทุกๆ 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดาน
การบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและ
นักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมา
สอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตองจัดสื่อ
การสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอด
ภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงาน
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มี
เจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความ
พอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)
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เปาหมาย

การดําเนินการ

จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 1. จั ด ให มี ห อ งเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ที่ มี ค วาม
ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณ พร อ มใช ง านอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ทั้ ง ใน
การทดลอง ทรั พ ยากร สื่ อ และ การสอน การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสรางสื่อ
ชองทางการเรียนรู ที่เพียบพรอม สําหรับการทบทวนการเรียน
เพื่ อ สนั บ สนุ น ทั้ ง การศึ ก ษาใน 2.จั ด เตรี ย มห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลองที่ มี
หองเรียน นอกหองเรียน และเพื่อ เครื่องมือทันสมัยและเปนเครื่องมือวิชาชีพ
การเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเอง อย า ง ในระดับสากล เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝก
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติ สรางความพรอมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ
3.จัดใหมีเครือขายและหองปฏิบัติการทดลอง
เปด ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและพื้นที่ที่
นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษา ทดลอง หา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง ดวยจํานวน
และประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้งหนังสือตํารา
และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ทั้งหองสมุด
ทางกายภาพและทางระบบเสมือน
5. จั ด ให มี เ ครื่ อ งมื อ ทดลอง เช น ระบบแม
ขายขนาดใหญ อุปกรณเครือขาย เพื่อให
นั ก ศึ ก ษาสามารถฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารในการ
บริหารระบบ

การประเมินผล
- ร ว บ ร ว ม จั ด ทํ า ส ถิ ติ จํ า น ว น

เครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนักศึกษา
ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบ
เครือขายตอหัวนักศึกษา
- จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาลงเรี ย นในวิ ช า
เ รี ย น ที่ มี ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ด ว ย
อุปกรณตาง ๆ
- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และ
สื่อดิจิทัล ที่มีใหบริการ และสถิติ
การใชงานหนังสือตํารา สื่อดิจิทัล
- ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารย ใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใ หม จะตองมี วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลั กสู ต ร ตลอดจนปรึ ก ษาหารื อ แนวทางที่ จ ะทํ าใหบ รรลุ เ ป า หมายตามหลั กสู ต ร และได บั ณฑิ ต เป น ไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา
ใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตอง
เปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ควรมี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และมี ค วามรู ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใช
สื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ในวิชาที่มีการฝกปฎิบัติ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
ทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา ) Office Hours (เพื่อใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2. การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สํ า หรั บ ความต อ งการกํ า ลั ง คนสาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศนั้ น คาดว า มี ค วามต อ งการกํ า ลั ง คนด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสูงมาก จากยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดกําหนดระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี-ดีมาก ทั้งนี้ คณะฯ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย
จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช
ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน
30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 & 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไม
ต่ํากวารอยละ 80
(14) บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ
ก.พ. กําหนด
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา
หารือกับผูเชีย่ วชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
– ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา
– การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
– การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
– นศ.ปสุดทาย/ บัณฑิตใหม
– ผูวาจาง
– ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
• รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
• วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
เอกสารแนบ
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรวี าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(2) คําอธิบายรายวิชา
(3) ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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ภาคผนวก
ก. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข. คําอธิบายรายวิชา
INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
1 (1-0-2)
(University Study)
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: แนวทางการเรียนรูและศึกษาในระดับอุดมศึกษา การใชหองสมุด การสืบคนขอมูลผานสื่อ
อินเทอรเน็ต ทัศนคติ การปรับตัวและการทํางานรวมกัน การสื่อสารและการใชบริการตาง ๆ เพื่อ
การศึกษา
This course introduces students to university studies. Students are advised on how
to learn effectively at the higher education level, how to use library facilities, how to search
on the Internet and online databases, how to adjust their study habits and attitudes, how
to work together and how to use various education services.
INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Fundamental
แนะนําความรูในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปดวย ภาพจําลองของระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความสํ า คั ญ ของข อ มู ล และสารสนเทศ การบริ ห ารความซั บ ซ อ น
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยุกตระบบเขาสูองคการ การบริหารโครงการ การบริหาร
สารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร การเป น นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแขนงวิ ช าการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง พั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธกับผูใชอินเทอรเน็ต WWW ผลกระทบที่เกิดตอสังคม การ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ
Introduce pervasive themes in IT including IT system model, data and
information, management of complexity, redesigning processes and application of IT in
business, project management, information management, information assurance and
security, information and communication technologies, IT professionalism, IT and
related disciplines, history of computing technology, user interaction, Internet and
World Wide Web, social impact, application domains.

INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3 (2-2-6)
Computer Programming I
ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องคประกอบของประโยคคําสั่ง เชน ตัว
แปร คาคงที่ เครื่องหมายกระทําการ นิพจน ฟงกชัน เปนตน ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โครงสราง
ขอมูลแบบอารเรย โครงสรางคําสั่งแบบตามลําดับ เลือกทํา และการวนซ้ํา การสรางโปรแกรมยอย
การส ง ผ า นค า ภายในโปรแกรม การบั น ทึ ก และอ า นข อ มู ล จากแฟ ม ข อ มู ล โดยการใช
ภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน Java, C เปนตน การฝกปฏิบัติ การใชเครื่องมือในการ
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พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและ
แกไขโปรแกรม
This course studies general concepts for computer programming such as
statement, variable, constant, operator, expression, function; data types: scalar,
structured data type, array; pointer; program structure: sequence, selection, repetition,
subroutine call; program module: user defined procedure/function, parameter passing;
file operations: sequential file operation, random access file operation. The laboratory
component covers development of small programs using a popular programming
language, such as Java or C, testing, debugging, and development tools.

INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน
1 (0-2-4)
Office Package Workshop
วิชานี้มุงสรางความเขาใจและพัฒนาทักษะในการใชโปรแกรมประยุกตที่ใชแพรหลายใน
สํ า นั ก งาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคํ า โปรแกรมตารางคํ า นวณ โปรแกรมการจั ด การ
ฐานขอมูล โปรแกรมนําเสนอผลงาน ซอฟตแวรดานการสื่อสารในองคกร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่
นาสนใจ รวมทั้งการเลือกใชโปรแกรมใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
This course focuses on developing students’ skills in using a suite of office
related applications, such as word processing, spreadsheet, presentation, database
management system, organizational communication software, and other software of
interests. Students will also learn to choose the appropriate software for the tasks to be
performed.

INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Discrete Mathematics for Information Technology
ตรรกศาสตรทางคณิตศาสตร สัจพจนของเขต พิชคณิตบูลีน ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม การ
อุ ป นั ย และการเรี ย กซ้ํ า ความสั ม พั น ธ แ ละไดกราฟ การจั ด ทํ า ความสั ม พั น ธ แ บบอั น ดั บ และ
โครงสรางแบบอันดับ เซตอันดับบางสวน แลตทิซ พิชคณิตบูลีแบบจํากัด การแสดงฟงกชันแบบบู
ลีนในรูปพหุนามแบบบูลีน ตนไมและภาษา: ตนไมที่มีปาย ตัวแทนของไวยกรณพิเศษและภาษา
การคนแบบตนไม ตนไมไมระบุทิศทาง การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุป เครื่อง สถานะจํากัดและ
ภาษา
Mathematical Logic, Axiomatic of Sets, Boolean Algebras, Algorithm and
Pseudo-codes, Induction and Recursion, Relations and Digraphs, Paths, Computer
Representation of Relations and Digraphs, Manipulation of Relations, Transitive
Closure and Warshall’s Algorithm, Pigeonhole Principle, Order Relations and
Structures, Partially Ordered Sets, Lattices, Finite Boolean Algebra, Expression Boolean
Functions as Boolean Polynomials, Trees and Languages, Labeled Trees,
Representations of Special Grammar and Languages, Tree Searching, Undirected Trees,
Binary Operation, Semigroups, Finite State Machines and Languages, Turing Machines.

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
Computer Programming II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 102 Computer Programming I
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มคอ.2
ศึกษาองคประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงอ็อบเจกต เชน คลาส อ็อบเจกต
แอตทริบิวส เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอรฟซึม เปนตน ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม
บนสภาพแวดลอมแบบตาง ๆ เชน การเขียนโปรแกรมบนระบบวินโดวส การเขียนโปรแกรมบน
ระบบเว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อใชงานบนอุปกรณชนิดพกพา เปนตน การเขียนโปรแกรมเพื่อ
เรียกใชงาน ไลบรารีฟงกชัน และ เอพีไอ ของภาษา และของระบบ และ เครื่องมือที่ภาษาตาง ๆ
จัดเตรียมไวให โดยใชภาษาคอมพิวเตอร ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต เชน Java,
C++, Eiffel, ADA เปนตน การฝกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต การใชสวนติดตอ
ประสานโปรแกรมประยุกต (API) และเครื่องมือสําหรับพัฒนาซอฟตแวร
Studies Object Oriented (OO) Programming paradigm: class, object, method,
attribute, polymorphism, inheritance, etc. using an OO programming language like Java,
C++, Eiffel, or ADA. Programming under specific environment: windows, web-based,
PDA, mobile. Predefined components: system library, predefined library, API, system
call. Programming tools: Integrated development environment. The laboratory
component covers small object-oriented programs development using a popular
programming language such as Java or C++, API programming, integrated development
environment tools.

INT 106 เทคโนโลยีเว็บ
3 (2-2-6)
Web Technology
เทคโนโลยีเ วิ ลด ไวด เว็บ ประกอบดวยโพรโทคอลและภาษามาตรฐาน โครงสร างและ
องคประกอบของเว็บไซต ระบบการนําทาง สื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ สภาวะแวดลอมของเว็บแอปป
ลิเคชัน การพัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็บ ฝงไคลเอนตและฝงเซิรฟเวอร สถาปตยกรรมเอ็นเทียร
กระบวนการพัฒนาที่เนนผูใช การใชประโยชนไดและความสะดวกในการเขาใช วิศวกรรม
สารสนเทศ เครื่องมือสําหรับการพัฒนาแอปปลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บเซอรวิซ ประเด็นทางสังคม
และความมั่นคงของระบบ การฝกปฏิบัติ การออกแบบ และสรางเว็บไซตดวยการใชเครื่องมือชวย
โดยเนนการใชประโยชนได การสรางสื่อประกอบที่เหมาะสม
Principles of World Wide Web technology including hypertext protocol, markup
and display language, website structure, navigation system, digital media, web
application environment, web application development: client-side and server-side
programming, n-tiers application architectures, user centered development process,
usability and accessibilities, information engineering, development tools, web services
technology, social and security issues. The laboratory component covers web design and
implementation using professional development tools with appropriate selected content
type and format and usability issue concerned.

INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 1
3 (2-2-6)
Computing Platform Technology I
แนะนํ า เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สถาป ต ยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอร แ ละระบบปฏิ บั ติ ก าร
ประกอบดวย สวนประกอบทางฮารดแวร ไดแก หนวยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมตอ
อุปกรณภายนอก หนวยความจํา หนวยเก็บบันทึกขอมูล ระบบปฏิบัติการ ไดแก สวนประกอบและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)
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หนาที่ภายในระบบปฏิบัติการ โดยใชกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใชในปจจุบัน การฝกปฏิบัติ
หลักการและการฝกหัดดานการบริหารระบบ เชน การจั ดการบั ญชีผูใ ช บริการการพิมพ การ
จัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกขอมูล การเฝาสังเกตและการแกไขปญหา
This is an introductory course to computer architecture and operating systems.
The topics that are explored in this course include hardware components and functions:
such as the processor, bus, memory, and storage subsystems. The components and
functions of operating systems are also covered using popular OS's as case studies. The
laboratory component for this course covers system administration concepts such as user
accounting, printing service, storage allocation, monitoring and troubleshooting.

INT 201 เครือขาย 1
3 (2-2-6)
Network I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 1
ภาพรวมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยเริ่มจากมาตรฐานแบบจําลอง OSI โมเดล
และ อินเทอรเน็ต จากนั้นจึงกลาวถึงแนวคิดและองคประกอบของระบบเครือขาย ในระบบ LAN
เชน ชั้นกายภาพ การสลับเสนทาง และการคนหาเสนทาง วิชานี้มีการฝกปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับการอุปกรณสลับเสนทางและอุปกรณคนหาเสนทาง เชน บริดจิง สแปนนิงทรีโพรโทคอล
การจัดแอดเดรสไอพี การทําสับเน็ต และการกําหนดคาการหาเสนทางแบบคงที่และแบบ
พลวัต
This course provides an overview of computer network technologies. The course
begins with an overview of networking standards, the OSI model and the Internet model
and proceeds on to cover the basic model of network components and concepts.
Emphasis is made on LAN technologies including the physical layer, switching, and
basic routing. The laboratory component for this course covers LAN switching and basic
routing technologies such as bridging, spanning tree protocol, IP addressing, subnet and
static and dynamic routing.

INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1
3 (2-2-6)
Software Development Process I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
กระบวนการและเทคนิคที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวรมีเนื้อหา ประกอบดวย องคประกอบ
ของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะหความตองการ การศึกษาความเปนไปได การ
ออกแบบระบบ การออกแบบรายละเอี ย ด ซอฟต แ วร ได แ ก ก ารนํ า เข า การแสดงผล การ
ประมวลผล ออกแบบขอมูลการเก็บบัน ทึกขอมูลและฐานขอมูล การสราง ซอฟตแวรตนแบบ การ
ใชแผนภาพแสดงแบบจําลองเพื่อการสื่อสาร เอกสารความตองการระบบและ นําเสนอผลการ
วิเคราะหและออกแบบ การฝกปฏิบัติ ใชกรณีศึกษาเพื่อทําการวิเคราะห ออกแบบ จัดสราง
ต น แบบ โดยใช วิ ธี ก ารที่ เ ป น ที่ นิ ย มในป จ จุ บั น และใช เ ครื่ อ งมื อ ช ว ยในกระบวนการ พั ฒ นา
ซอฟตแวรที่เหมาะสม
This is an introductory course to software development process and techniques.
The topics includes systems components, software development methodology,
requirement analysis, feasibility study, system design, detail design includes input,
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output, process, data, data storage and database design, prototyping, analysis and design
model, requirement specifications document, analysis and design presentation. The
laboratory component covers analysis, design and implement a prototype of a small
project using popular methodology and professional development tools.

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1
3 (2-2-6)
Information Management I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 104 คณิตศาสตรดสิ ครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสําคัญของการบริหารสารสนเทศ คุณสมบัติของขอมูล ระบบฐานขอมูล การวิเคราะห
รวบรวมและรักษาขอมูล การสํารองและกูคืนสารสนเทศ ภาษาสําหรับเขาถึงขอมูล ยกตัวอยางทั้ง
ภาษาเอสคิวแอลและเอกซเอมแอล การสืบคนและแสดงรายงาน การจัดสถาปตยกรรมการจัด
ระเบียบขอมูล เชน แบบลําดับชั้น แบบเครือขาย แบบสัมพันธฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต การทํานอร
มอลฟอรม การจัดทําแบบจําลองขอมูล การรีเอนจิเนียรฐานขอมูล มาตรฐานการจําลองขอมูล
การบูรณาการขอมูล ระบบคลังขอมูล และการใชเครื่องมือดานวิศวกรรมซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ
การใชระบบบริหารฐานขอมูลบนแมขายบริหารจัดการฐานขอมูล การใชคําสั่งสืบคน การสราง
โปรแกรมที่ทํางานรวมกับฐานขอมูล
Information management concepts and fundamentals, properties of data,
database system, data analysis/collection/retention, information backup and recovery,
database query language such as SQL and XML, query and reports, data organization
architecture such as hierarchical / network / relational model, object database, normal
form, data modeling, reengineering of databases, standardized modeling, CASE tools,
Data integration, data warehouse. The laboratory component cover uses of database
management system, query by query language, database application development using
some CASE tool.

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Information Systems
เป น วิ ช าแนะนํ า การใช ป ระโยชน จ ากระบบสารสนเทศในงานด า นต า ง ๆ ของธุ ร กิ จ
ครอบคลุมเนื้อหาการใชประโยชน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรั พยากร และกิ จการของ
วิ ส าหกิ จ เช น บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล บริ ห ารการเงิ น การบั ญ ชี การผลิ ต และสิ น ค า คงคลั ง
พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส งานขาย การบริ ก าร การบริ ห ารเครื อ ข า ยผู ผ ลิ ต และการบริ ห าร
ความสัมพันธกับลูกคา การใชระบบสารสนเทศเพื่อดําเนินกิจการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อ
สื่อสารทั้งในองคกร นอกองคกรและระหวางองคกรดวยระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต
This course is an introduction to information system for business. It covers topics
in enterprise resource management such as human resource, financial, accounting,
production and inventory management, e-commerce, sales, service, supply-chain
management and customer relationship management, information system for operation
and management, decision support, internet, intranet and extranet for business
communication.

INT 205 เครือขาย 2
Network II
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มคอ.2
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 201 เครือขาย 1
เปน รายวิ ช าเครื อข า ยที่ต อเนื่ อ งเป นวิ ช าที่ ส องโดยศึ ก ษาในหั ว ข อ อุ ป กรณ สวิ ท ซ ข อง
เครือขายบริเวณกวาง และโพรโทคอลการจัดเสนทางขั้นสูง การบริหารเครือขาย เครือขายไรสาย
และบริการบนระบบเครือขาย เชน เมล มัลติมีเดีย และการพิสูจนตัวจริง เปนตน การฝกปฏิบัติ
เทคนิคของการบริหารอุปกรณ ระบบเครือขายบริเวณกวาง การบริหารอุปกรณใหบริการของระบบ
เครื อ ข า ย เช น การแปลงแอดเดรส การกํ า หนดแอดเดรส การจํ า แนกโดเมน ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส
This is a second course in computer network and covers additional topics in
WAN switching and advanced routing protocols. This course also covers network
management concepts, WLAN, and network services e.g., mail, multimedia, and
authentication. The laboratory component for this course covers topics such as WAN
switching technologies, exterior routing protocols, and network services such as address
translation, address assignment, domain name resolution and e-mail services.

INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
3 (2-2-6)
Software Development Process II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1
เปนวิชาที่สองของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร จะกลาวถึงการจัดสราง การทดสอบการ
ติดตั้งและนําเขาใชในระบบงานการบํารุงรักษาการบริหารการพัฒนา ซอฟตแวร ไดแก การบริหาร
โครงการ การบริหารโครงรางของซอฟตแวรและการจัดรุนของซอฟตแวร การวิเคราะหและบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การประมาณการคาใชจาย และการประกันคุณภาพของ
การพัฒนาซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ การใชซอฟตแวรเพื่อบริหารโครงการ การประเมินราคา
เครื่องมือบริหารโครงรางและรุนซอฟตแวร การเขียนเอกสารประกอบโครงการพัฒนาซอฟตแวร
This is a second course in software development process and covers topics in
software implementation, testing, installation and deployment, maintenances,
management issues such as software project management, risk analysis and
management, change and configuration management, version control, cost estimation
and software quality assurance. The practical component covers topics such as testing,
software project management, cost estimation, configuration management and
versioning control, software development document writing.

INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
3 (2-2-6)
Information Management II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1
เปนวิชาที่สองของการจัดการขอมูล กลาวถึงการจัดการฐานขอมูล ผูบริหารขอมูลและการ
บริหารขอมูล การใชงานขอมูลพรอมๆ กัน การกําหนดความปลอดภัยของขอมูล การสํารองและกู
คืนขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบกระขายและแบบลูกขายแมขาย โครงสรางแบบ N-tiers การ
เชื่อมตอกับฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลเฉพาะทาง เชน ฐานขอมูลสื่อประสม ฐานขอมูลแผนที่
ฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร การจัดการองคความรู ระบบคลังขอมูล ระบบเหมืองขอมูล ระบบ
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มคอ.2
หองสมุดดิจิทัล เปนตน การฝกปฏิบัติ การฝกเปนผูบริหารระบบฐานขอมูลบนแมขายฐานขอมูล
การเขียนโปรแกรมประยุกตเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
This is second course of information management and covers topics in database
management, data administration, concurrency database, security, backup and recovery,
distributed database, client-server databases, n-tier architectures and database
connectivity, special purposes database such as multimedia database, geometry database,
scientific database, knowledge management, data warehouse, data mining and digital
library. The practical component of this course covers topics database server
administration and database application software development.

INT 301 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-6)
Information Technology Infrastructure Management
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 201 เครือขาย 1
วิชานี้จะกลาวถึงภาพเบ็ดเสร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานฮารดแวร ระบบ
ประมวลผล และโครงสรางพื้นฐานประเภทตาง ๆ การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน
กรณีศึกษา นักศึกษาตองทําการศึกษาความตองการ เขียนขอเสนอโครงการ พรอมขอกําหนด
ความตองการ และนําเสนอโครงการ นอกจากนี้วิชานี้ยังกลาวถึงประเด็นตาง ๆ ในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน แนวทางการบริหารโครงการ การทดสอบระบบ การบํารุงรักษาและ
ผลกระทบตอองคกร
This course is aims to present an integrated view of IT hardware and services
infrastructure management. Students will learn about the IT procurement process
through a case study where they will have to gather requirements, write a project
proposal, requirement specifications and present their findings. Operational issues such
as project management, testing, maintenance and other organizational issues are also
covered.

INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Services Management
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 201 เครือขาย 1
วิชานี้กลาวถึงการบริหารบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร การจัดหา การเลือก
ผูใหบริการ ผูใช พฤติกรรมองคกร และการบริหารองคกร ขอตกลงระดับการใหบริการ เทคโนโลยี
และเทคนิคเพื่อการใหบริการ การบริหารบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดตนทุนของการ
ใหบริการ ปจจัยหลักของความสําเร็จ โดยผานตัวอยางกรณีศึกษาของหนวยงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
This course covers the management of IT services in an enterprise:
acquisition/sourcing, users, organization behavior and organization management, service
level agreement, techniques and technology for IT services, cost estimation, critical
success factors and case studies of IT services organization.

INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
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มคอ.2
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2, INT106 เทคโนโลยีเว็บ
การสรางโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบสวนติดตอผูใช การสรางเว็บ
แบบไดนามิก การใชประโยชนโปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย การใชโปรแกรมฝงลูกขายเพื่อ
ควบคุมการทํางานของเว็บ กลไกคุกกี้และการสรางเว็บที่เก็บสถานะ การใชทรัพยากรบนแมขาย
และในระบบเครือขาย ระบบประมวลผลรวมกับฐานขอมูล ขอคํานึงถึงดานความมั่นคงของระบบ
งาน การฝกปฏิบัติ การสรางโปรแกรมที่ทํางานบนเว็บทั้งที่ประมวลผลในฝงแมขายและลูกขาย
Web application development processes, user interface design for effective
interaction and processing, client-side language, programming concepts, DOM, HTTP
request and response, stateless and stateful concept, server-side language and
programming, server services/resources and API, tools and IDE for web application
development, database integration application, security issues for web application.
Laboratory for this course is to develop a web program using both client-side and serverside web programming.

INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Statistics for Information Technology
การประยุ ก ต ง านทางสถิ ติ สํ า หรั บ งานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด า นธุ ร กิ จ และ
วิทยาศาสตร ความนาจะเปน การกระจาย การสุม ตัวอยางการกระจาย การทดสอบ สมมติฐาน
การประมาณคาของการถดถอย
Applications of statistic in information technology, business and science.
Probability, Probability distribution, Sampling, Distribution, Estimation Hypothesis
Testing, Elements of Regression.

INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3 (2-2-6)
Human Computer Interaction
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2, INT 106 เทคโนโลยีเว็บ
หลักการเบื้องตนของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ประกอบดวย ปจจัย
ดานมนุษย การวิเคราะหประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู ผลศึกษาความใชงานได สภาวะแวดลอม
ของการใชงาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง แนวทางการประเมินผล การ
พัฒนาวิธีติดตอผูใชที่มีประสิทธิผล มาตรฐานดานความใชงานได เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบ
ที่ มี ส ว นสั ม พั น ธ กั บ การใช ง านของมนุ ษ ย ส ว นสนั บ สนุ น ผู บ กพร อ งในการรั บ รู การฝ ก ปฏิ บั ติ
ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบสวนติดตอผูใชของอุปกรณและซอฟตแวร
Introduction to the basic concepts of human-computer interaction, including
human factors, performance analysis, cognitive processing, usability studies,
environment, HCI aspects of application domains, Human centered evaluation,
developing effective interfaces, usability standards, emerging technologies, Human
centered software, providing access for those with sensory disabilities. The laboratory
component covers effective user interface design for devices and software.
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มคอ.2
INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
E-Business
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 106 เทคโนโลยีเว็บ, INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
วิชานี้กลาวถึงหลักการในการนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่ อ ประโยชน ใ ช ง านทั้ ง ภายในองค ก รเพื่ อ การสื่ อ สารกั บ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยใช ร ะบบ
อิ น ทราเน็ ต และภายนอกองค ก รในการสื่ อ สารกั บ ลู ก ค า และผู จํ า หน า ยสิ น ค า โดยใช ร ะบบ
อินเทอรเน็ต โดยศึกษาจากตัวอยางในกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองใชความรูพื้นฐานทางโครงสรางธุรกิจ การสรางฐานความรู ระบบ
อินเทอรเน็ต และการวางแผนการตลาด
This course discusses how to input data into an electronic information system in
order to use it both inside the organization, by using an Intranet to communicate with
involved personnel, and outside the organization by using the Internet to communicate
with customers and vendors. This course will examine case studies of businesses that
have successfully created an electronic business system by using fundamental
knowledge of the business structure, building a knowledge base, creating an Internet
system and making marketing plans.

INT 307 มิตทิ างสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Social Issues and Ethics for IT professional
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน
ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ชองวางดิจิทัล การคํานึงถึงผูบกพรองทางการรับรู ขอคํานึงทาง
เศรษฐศาสตร ประเด็นทางกฏหมาย อยางขอบังคับ นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว กฎหมายที่
เกี่ยวของทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใชเทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ
ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องคกรวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ
ประพฤติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Social context such as social informatics, social impact of IT on society, online
communities & social implications, diversity issues, accessibility, globalization issues,
economic issues, digital divide. Legal issues such as compliance, computer crime,
system user policies, privacy and liberty, Thai and international IT related law.
Professional and ethical issues such as ethics, codes of professional conduct.

INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1 (1-0-2)
Information Technology Seminar I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา
A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the
current literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading
list on current problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in
class with students, faculty and invited specialists.
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มคอ.2
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1 (1-0-2)
Information Technology Seminar II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาอยางนอย 75 หนวยกิต
ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา
A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the
current literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading
list on current problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in
class with students, faculty and invited specialists.

INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
3 (2-2-6)
Information Assurance and Security I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 205 เครือขาย 2
ศึกษาดานความมั่นคงของเครือขายและสารสนเทศ หลักการเบื้องตน ประเภทของภัย
รุกราน กลไกการโจมตีและการปองกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การ
พิสูจนทราบในระบบคอมพิวเตอร บริการดานความมั่นคง การวิเคราะหการคุกคาม การฝกปฏิบัติ
การจัดการดานความมั่นคง เชน การบริหารระบบปองกันการบุกรุก แอลแดป ซอฟตแวรตอตาน
ไวรัส โครงสรางพื้นฐานระบบกุญแจสาธารณะ เปนตน
This course covers network and information security issues, including basic
security principles, types of attacks, attack mechanisms and defenses, security policies,
authentication systems, security services, and threat analysis. Students also have
practical exercises to manage security such as using intrusion prevention system, LDAP
server, anti-virus software and public key infrastructure.

INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Information Technology Professional Communication
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
แนะนํ า การพู ด และเขี ย นเชิ ง เทคนิ ค และการสื่ อ สารทางวิ ช าชี พ รวมทั้ ง การนํ า เสนอ
โครงการ รายงาน การนําเสนอผลงาน การเขียนรายงานอยางเปนทางการ
Introduces techniques for writing, presentation, professional communication of
technical content. Presentation for IT project proposal, software requirement
specification report and system requirement specification report.

INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
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โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาป 4 ประกอบดวย การนําเสนอ
โครงงาน การศึกษาความเปนไปได ทรัพยสินทางปญญา การทํางานเปนทีม งบประมาณ และ การ
จัดการตารางเวลาทํางาน รวมทั้งรายงานและการนําเสนอผลงาน การออกแบบติดตั้งและทดสอบ
Information technology project for senior students; practice to write IT proposal
which include of feasibility study report, estimate budget, project scheduling, IT system
analysis and design report (input, process, output design), installation plans, testing and
debugging.

INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1 (1-0-2)
Information Technology Seminar III
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา
A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the
current literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading
list on current problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in
class with students, faculty and invited specialists.

INT 460 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
3 (2-2-6)
Application Development for Mobile Devices
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
เรี ย นรู ภ าพสถาป ต ยกรรมฮาร ด แวร คุ ณ ลั ก ษณะและข อ จํ า กั ด ของอุ ป กรณ เ คลื่ อ นที่
เครื่ อ งมื อ และภาษาที่ ใ ช สํ า หรั บ พั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต หลั ก การของโปรแกรมบนอุ ป กรณ
เคลื่อนที่ สวนติดตอระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต การใชหนวยความจําและสวนเก็บบันทึกขอมูล
การติดตอกับผูใช การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร การจําลองเพื่อ
ทดสอบและแกไขบนระบบคอมพิวเตอร ขอคํานึงถึงดานความมั่นคง การฝกปฏิบัติ สรางโปรแกรม
ประยุกตขนาดเล็กเพื่อเรียนรูการใชเครื่องมือ ภาษาโปรแกรม การจําลองการทํางานและแกไข
โปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร การติดตอสื่อสาร
Topics include: hardware architecture, characteristics and limitations of mobile
devices, tools and languages for application development, principles of software
development for mobile devices, system interfaces for application development, how to
use memory and data store, user interface, communication with external systems,
interfacing with computer systems, using simulation to test and fix defects, and security
issues. Hands-on practice: students will produce a small application for mobile devices
using development tools and languages, using simulators for development and testing,
interfacing with computer systems and network communication.

INT 461 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา
Java Programming Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
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แนะนําภาษาจาวา ไวยากรณเชิงอ็อบเจกตของภาษาจาวา การสรางสวนยกเวน การรับ
และสงออกขอมูล คลาสและออปเจค การสืบทอดของคลาส การใชอินเทอรเฟซ การหอหุมคลาส
แนะนําคลาสประเภทตาง ๆ แอพเพล็ต สวิง เอดับเบิลยูที การสรางแพกเกจ สวนติดตอผูใช การ
รองรับเหตุการณ โปรแกรมประยุกตแอพเพล็ต เอพีไอดานเครือขาย
Introduction to Java, Java’s basic OO syntax, exception, I/O in Java, class and
method syntax, rule of Java class inheritance, using interface in Java, wrapper classes,
introduction to applets, the java.awt and javax.swing packages, user interfaces, event
handling, applets as applications, networking API.

INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2
3 (3-0-6)
Information Assurance and Security II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
ศึ กษาถึ ง ประวั ติ นิย าม เหตุ ผ ลความจํ า เปน รู ป แบบการประกัน สารสนเทศ หลั ก การ
ออกแบบระบบ วัฏจักรของระบบสารสนเทศและระบบความมั่นคง กลไกการติดตั้งระบบความ
ความมั่นคง การใหบริการความมั่นคงของสารสนเทศ รูปแบบการวิเคราะหการประกันสารสนเทศ
การกําหนดนโยบาย การกูระบบกลับคืน ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
This course covers the history, definitions, and necessity of security in IT
systems including: information assurance techniques, system design principles,
information system cycle and security issues, security system installation, information
security services, information security analysis, setting policies system recovery, and
related laws.

INT 463 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร
3 (2-2-6)
Computer Graphic Design
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
ศึกษาทั้งดานทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟก 2 มิติ ระบบสี คุณสมบัติ
ดานตาง ๆของภาพกราฟก ชนิดของขอมูลภาพกราฟก รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟก เทคนิค
การลดขนาดใหเหมาะสมกับงาน การสรางงานกราฟกดวยซอฟตแวรกราฟก อุปกรณอินพุต
เอาตพุตที่ใชกับงานกราฟก การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมกราฟกและอุปกรณประกอบทางฮารดแวร
เพื่อสรางงานคอมพิวเตอรกราฟกแบบ 2 มิติ
Principles of two dimensional graphics design, color system, graphics file
attributes, type and file format, optimization, image caption, computer graphics design
tools and techniques. Hands-on practice: student will produce 2 dimension graphics
using software and hardware tools.

INT 464 การสรางสื่อดิจิทลั
3 (2-2-6)
Digital media production
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
สื่อดิจิทัลประเภทและชนิดตาง ๆ เทคนิคการสราง การเรียบเรียงใหม และการจัดเก็บสื่อดิ
จิทัลในรูปแบบมาตรฐาน การแปลงขอมูล การใชเครื่องมือทางซอฟตแวรเพื่อสรางสื่อดิจิทัล เสียง
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ภาพนิ่ง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสรางโปรแกรมเพื่อใชสื่อเปนสวนประกอบที่เหมาะสมกับการ
นําเสนอทั้งบนสื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอรและบนเครือขาย การฝกปฏิบัติ การใชโปรแกรมเพื่อสราง
สื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการใชงาน
Type of digital media, media formats, media capture, authoring and production,
compression, streaming media, tools and techniques for media production and
multimedia authoring, deploy and serve media contents within web application and any
type of computer application.

INT 465 กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Object Oriented Methodology
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
การออกแบบการสรางการทดสอบการเขียนเอกสารและการดูแลรักษาระบบเชิงอ็อบเจกต
โดยแสดงถึงกรอบการออกแบบแบบแผนและกฎเกณฑตาง ๆพรอมดวยเกณฑการประเมินที่
ชัดเจนซึ่งสามารถใชตัดสินคุณภาพของการใชงานระบบเชิงอ็อบเจกตนอกจากนี้ยังแสดงปญหาที่
เกิดขึ้นในการพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญและกลาวถึงเครื่องมือทางเทคนิคที่สามารถใชในการ
แกปญหาเหลานี้
Design, build, test, document, and maintain object-oriented (OO) systems. It
presents a set of design frameworks, patterns, and rules, along with a set of explicit
evaluation criteria that can be used to judge the quality of a reusable OO system. It also
presents the problems that arise in large system development, and discusses technical
tools to solve these problems

INT 466 ปฏิบัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย
3 (2-2-6)
Java Server Side Programming Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
INT 461 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา
แนะนําการโปรแกรมภาษาจาวาฝงแมขาย ภาพรวมสถาปตยกรรมของจาวาทูเอนเตอร
ไพรซเอดิชัน ภาพรวมเซิรฟเล็ต การใชโปรแกรมเว็บสเฟยรสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต
จาวาทูเอนเตอรไพรซเอดิชัน เอพีไอของเซิรฟเล็ต จาวาเซิรฟเวอรเพจ ขอกําหนดและไวยากรณ
การออกแบบเพจดวยเครื่องมือชวยพัฒนา การทดสอบและแกไข การใชขอมูลสวนบริหารโครงราง
ซอฟตแวร เพื่อบริหารการพัฒนาซอฟตแวร การเก็บสถานะ กลไกคุกกี้ เซสชัน การจัดการขอมูล
ของโปรแกรมประยุกต การเรียบเรียงตัวบงชี้ตําแหนงทรัพยากร แนะนําจาวาบีน สถาปตยกรรม
โมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร
Introduction to Java-Server site programming, J2EE architecture overview,
Servlet overview, using WebSphere Studio Application Developer, supporting
perspectives for developing J2EE applications, Servlet API, JavaServer Pages overview,
JavaServer Pages specifications and syntax, Page Designer in application developer, JSP
testing and debugging, working with SCM repository, web archive development
descriptor, state storage issues, cookie API, http session, management of application
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data, URL rewriting, session management, introduction to Java beans, the
model/view/controller architecture

INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
3 (2-2-6)
Web Services Technology
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
หลักการสําคัญของเว็บเซอรวิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอรวิส การกําหนด
นิย ามภาษาและข อมู ล ไดเร็ กทอรี บ ริก ารรายชื่อเว็บ เซอร วิส สภาพแวดล อม ระบบบริก ารแนว
ทางการพัฒนาเว็บเซอรวิสกับสถาปตยกรรมเชิงบริการหัวขอดานความมั่นคง หนวยงานผูกําหนด
มาตรฐานและแหลงขอมูลสําหรับศึกษาเว็บเซอรวิสเพิ่มเติม การฝกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็บ
เซอรวิสภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสรางตัวอยางบริการ และการใชบริการเว็บเซอรวิสผานเครือขาย
Web services principles, web services standard includes protocol and languages,
document type definition and schema definition, middle-ware, web services
environment, web services directory, standard and standard body, security issues,
service-oriented architecture, more information and learning resources for further study.
Laboratory: Write, debug, and test a web service application. Deploy the web service to
middle-ware and invoke the web service from an application across the network.

INT 468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Project Management
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
กลยุทธในการทําโครงการ การเปนผูบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบแผน
โครงการ การวิเคราะหโครงการ การวางแผนโครงการเพื่อนําไปสูความสําเร็จ การดําเนินโครงการ
การควบคุมโครงการ การบรรลุเปาหมายของโครงการ และการปดโครงการ
Project strategy, becoming an IT project manager, project concepts, project
analysis, planning for success, executing the project, controlling the project,
implementing the project, and closing the project

INT 469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Entrepreneurship
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
ศึ ก ษากระบวนการในการเริ่ ม ต น เป น ผู ป ระกอบการการประสบความสํ า เร็ จ ของ
ผูประกอบการการประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธสําหรับกอตั้งและพัฒนาการ
ลงทุนทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหมๆการ
ลงทุนสําหรับวิสาหกิจของกลางและขนาดยอมรวมทั้งการลงทุนในองคกรที่มีขนาดใหญขึ้น
The course focuses on the following: an understanding of the entrepreneurial
process - how it is driven; the entrepreneur – the types of attributes that successful
entrepreneurial people tend to have; opportunity recognition and evaluation - how we
can recognize exceptional business opportunities; resources for exploiting opportunities
- how we obtain these; and strategies for establishing and developing entrepreneurial
business ventures. The course content applies generally to newly formed ventures,
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existing small to medium size growth-oriented ventures, and entrepreneurial ventures
within larger organizations.

INT 470 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล
3 (2-2-6)
Database Programming Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 204 การบริหารสารสนเทศ 1
คําสั่งภาษาเอสคิวแอล คําสั่งสําหรับการเรียกใชขอมูล การเขียนนิพจน การเรียงลําดับการ
คัดเลือกขอมูล การเรียกขอมูลจากหลายตาราง ฟงกชันการรวมกลุมขอมูลคําสั่งเรียกใชขอมูลยอย
คําสั่งดานการปรับเปลี่ยนขอมูลการสรางและปรับปรุงตารางการสรางขอจํากัดการสรางวิวการ
กําหนดการเขาถึงสําหรับผูใช การใชตัวแปร คําสั่งประมวลผล การโตตอบกับแมขายและการใช
คําสั่งควบคุม โดยใชซอฟตแวรที่นิยมในปจจุบัน
Writing basic SQL statements, restricting and sorting data, single-row functions,
displaying data from multiple tables, aggregating data using group functions, subquery,
multiple-column subquery, manipulating data, creating and managing tables, including
constraints, creating views, other database objects controlling user access, declaring
variables, writing executable statements, interacting with server, writing control
structures.

INT 471 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ
3 (2-2-6)
Web Database Application Development Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 204 การบริหารสารสนเทศ1
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การพั ฒ นาโปรแกรมประยุ กตใ นลั ก ษณะฟอรม ที่ ส ามารถใช งานฐานขอมู ล เครื่องมื อ
สภาพแวดล อ มเพื่ อ สร า ง ทดสอบและนํ า ไปใช ง าน เรี ย นรู ก ารสร า งและปรั บ แต ง ฟอร ม ที่
ประกอบด ว ยบล อ คข อ มู ล เฟรม และตั ว ควบคุ ม ที่ ใ ช ติ ด ต อ ผู ใ ช ห ลากหลายรู ป แบบ การใช
สวนประกอบสําหรับการนําเขาขอมูล และสวนประกอบอื่น การสรางวินโดว การใชทริกเกอร และ
การสรางฟงกชันใหแกรายการ
Forms developer, running a form builder application, working in the form
builder environment, creating a basic form module, working with data blocks and
frames, working with text items, creating LOVs and editors, creating additional input
items, creating non-input items, creating windows and content canvases, working with
other canvases, introduction to triggers, producing triggers, debugging triggers, adding
functionality to items.

INT 472 ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล
3 (2-2-6)
Database Architecture and Administration Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารระบบบริ ห ารฐานข อ มู ล โดยเลื อ กระบบบริ ห ารฐานข อ มู ล ที่ เ ป น
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ นิ ย มใช ป จ จุ บั น เข า ใจโครงสร า งและส ว นประกอบ ติ ด ตั้ ง และตั้ ง ค า ระบบบริ ก าร
ฐานขอมูล การสรางและจัดการฐานขอมูล ตาราง ความสัมพันธ บริหารพื้นที่จัดเก็บ การทํางาน
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การยอนกลับ การตั้งคาและวิเคราะหเพื่อปรับประสิทธิภาพ ความมั่นคง เชน ดัชนี ผูใช รหัสผาน
สิทธิการใช บทบาท ความสมบูรณ การนําขอมูลเขา การสํารองและนําคืน
Managing an instance, creating a database, database server installation,
architectural components, getting started with the server, creating data dictionary views
and standard packages, maintaining the control file, maintaining redo log files, backup
configuration, managing table spaces and data files, storage structure and relationships,
managing rollback segments, managing tables, managing indexes, technology review,
maintaining data integrity, managing password security and resources, managing users
managing privileges, managing roles.

INT 473 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3 (2-2-6)
Enterprise Resource Planning Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT208 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ความรูหลักการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสรางระบบบัญชี
ทั่ว ไปเบื้ องต น การบริหารโปรแกรมประยุกต สรางสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะ
การเงิน การบริหารความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต การใชงานพรอมกัน การจัดการดานรายงาน
การจัดพิมพ ลําดับของเอกสาร และตัวเลือกโปรไฟล
Knowledge of enterprise resource planning (ERP) concepts, fundamental of
financial accounting, basic implementation of general ledger, introduction to application
system administration, the creating set of books, journals, budgeting, financial statement
reporting, application security management, concurrent programs and reports
management, printer management, profile options and document sequences
management.

INT 474 ปฏิบัติการบริหารเครือขายผูผลิต
3 (2-2-6)
Supply Chain Management Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 208 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ความรูหลักการการบริหารเครือขายผูผลิต รูปแบบการดําเนินการจัดซื้อจนถึงการชําระ
ระบบสนับสนุนในการซื้อและชําระโดยเนนตามกระบวนการในขั้นตอนตาง ๆ กระบวนการจัดหา
จั ด ซื้ อ การชํ า ระ การคั ด เลื อ กผู จํ า หน า ย รายชื่ อ ผู จํ า หน า ยที่ รั บ รอง การสร า งเอกสารใน
กระบวนการโดยอัตโนมัติ ความปลอดภัยของของเอกสาร ขั้นตอนการอนุมัติ การตั้งคลังสินคา
องคประกอบ สินคาและชื่อหนวยสินคา
Knowledge of supply chain management (SCM) concepts, basic implementation
of procure to pay solutions, the process based functionality supported in purchasing and
payables, purchasing process, procurement process, payables process, suppliers,
approved supplier lists and sourcing rules, requisitions, automatic document creation,
document security, routing, approvals, invoices, period close, basic inventory and
purchasing setups: locations, inventory organizations, units of measure and items.

INT 475 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน
Office Networking Workshop
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วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 201 เครือขาย 1
เทคโนโลยี ส ายสั ญ ญาณ หลั ก การของโครงสร า งข า ยสาย กระดู ก สั น หลั ง เครื อ ข า ย
บริเวณปฏิบัติงาน การทดสอบโครงสรางขายสาย การออกแบบและการแสดง เครือขายระยะใกล
อีเทอรเน็ต โตเก็นวงแหวน บริดจ การตั้งคาไอพี โพรโทคอลสแปนทรี เทคโนโลยีอุปกรณฮับและ
สวิทซ การเชื่อมโยงแบบยืดหยุน และการเชื่อมโยงรวบรวม
Cable technology, twisted pair, coaxial, fiber optic, structured cabling concepts,
backbone, work area, structured cabling testing and certification, structured cabling
design and presentation, local area network, Ethernet, token ring, bridge learning, IP
configuration, spanning tree protocol, hub and switch technologies, resilient link,
aggregate link

INT 476 ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ
3 (2-2-6)
Enterprise Networking Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 205 เครือขาย 2
พื้ น ความรู ก ารเชื่ อ โยงระหว า งเครื อ ข า ย โพรโทคอลไอพี การกํ า หนดทิ ศ ทางของ
อินเทอรเน็ต ซอฟตแวรระบบบริหารเครือขายและสภาพแวดลอม สวนติดตอแบบอนุกรมของตัวชี้
เสนทาง โพรโทคอลเพื่อกําหนดเสนทาง พีพีพี พีเอพี/ซีเอชเอพี บนตัวชี้เสนทาง การชี้เสนทาง
ตายตัว การชี้เสนทางแบบพลวัติ เทคโนโลยีเครือขายระยะไกล ไอเอสดีเอ็น เฟรมรีเลย การชี้
เสนทางโดยโอเอสพีเอฟ การบริหารเครือขายระยะไกล
Internetworking background, IP, IP protocol, ARP, internet routing, IOS
software and environment, IOS, router's serial interface, routing protocol, PPP,
PAP/CHAP on router, static routing, routing protocol, dynamic route, WAN
technologies, ISDN, frame relay, OSPF routing, network management

INT 490 การศึกษาหัวขออิสระ
3 (0-6-9)
Independent Study
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกหัวขอเฉพาะเรื่องในการศึกษาภายใตการดูแลของอาจารยในคณะ ฯ หัวขอ
ที่เลือกศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณะ ฯ
Students must have an approved advanced program of study and approval of a
faculty advisor to register for this course. Independent study is in a student-selected
specialization. Students must present to a field exam committee a “state-of-the-art”
review of the specialization topic area.

INT 491-498 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8 3 (3-0-6) หรือ (2-2-6)
Selected Topic in Information Technology I-VIII
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน
ศึ ก ษาในหั ว ข อ ที่ แ ตกต า งจากวิช าที่ เ ป ด สอนปกติ เพื่ อให ทั นต อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม
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This course will cover new or advanced topics in information technology. The
content will be specified at the time this course is offered. This course may be repeated
for credit only if the topics are different.

LNG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-6)
Fundamental English I
รายวิ ช านี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ยกระดั บ ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของผู เ รี ย นให
สามารถเรียนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง เนื้อหารายวิชาครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดย
ผานการฝกฝนดานกลวิธีในการเรียน ซึ่งเนนดานทักษะการใชภาษา ดังนั้นรายวิชานี้จึงเพิ่มพูน
ความรูทั้งในดานภาษาและการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถใชภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ และมี
ประสิทธิภาพ รายวิชานี้ใชรูปแบบชุดกิจกรรมในระดับกวาง โดยใหผูเรียนคนหาแหลงขอมูลดวย
ตนเอง เพื่อทําโครงงานตาง ๆ จากศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง สํานักหองสมุด และอินเทอรเน็ต
รายวิชานี้ผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนเขากับการเรียนแบบพึ่งตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดคนควาหา
ความรูตามความสนใจ และเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
This course aims to raise students’ English language complete to the point where
they are able to benefit from English-medium instruction. Converting all four skills
through basic skills-oriented strategy training, the course raises the students’ awareness
of both language and learning, and thus enables them to use and understand English with
relative ease and efficiency. The course takes the form of a series of large-scale tasks
involving students in finding their own resources to complete the tasks from Self-Access
Learning Centre, the library and the internet. The course, then, combines classroom
learning with self-access learning to allow students to focus on their own specific needs
and to promote self-directed learning.

LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-6)
Fundamental English II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: LNG 101 Fundamental English 1
รายวิชานี้สืบเนื่องจากรายวิชา LNG 101 กลาวคือ เปนการสอนกลวิธีในการเรียนเพิ่มเติม
แตจะเนนในเรื่องทักษะทางการคิดของผูเรียน เนื้อหารายวิชาครอบคลุมทักษะทางการคิดอยาง
กวางขวาง ไดแก การคิดแบบตรรกวิทยา การคิดแบบสรางสรรค และการคิดแบบวิเคราะหวิจารณ
ซึ่งผูเรียนจะฝกฝนทักษะทางการคิดเหลานี้ดวย การทํางานที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ซึ่งไดแก
สถานการณจําลอง การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส และโครงงานอินเทอรเน็ต ปญหาในการใช
ภาษาของผู เ รี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น จะบ ง บอกความต อ งการอั น แท จ ริ ง ของผู เ รี ย น เนื้ อ หารายวิ ช านี้
ครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดยมีเนื้อหาประกอบดวยภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะไดรับการ
สนั บ สนุ น ให เ รี ย นด ว ยตนเอง โดยใช ข อ มู ล จากศู น ย ก ารเรี ย นรู แ บบพึ่ ง ตนเอง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต และสํานักหอสมุด
This course builds on LNG 101 by providing further strategy training, but also
places a strong emphasis on the cognitive skills of the students. A wide range of
cognitive skills are covered including logical, creative and critical thinking. These
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cognitive skills are dealt with through a series of English-medium tasks, which include
simulations, e-mail correspondence and internet projects. Students’ language difficulties
are dealt with us they arise thus addressing students’ real needs. Covering all four skills,
the content of the course includes occupational as well as academic English. To enhance
autonomous learning skills, students are encouraged to learn independently using the
Self-Access Learning Centre as well as e-mail, internet and library resources.

LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (2-2-6)
Fundamental English III
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: LNG 102 Fundamental English 2
เป า หมายหลั ก ของรายวิ ช านี้ คื อ การเตรี ย มผู เ รี ย นให ส ามารถเข า ร ว ม และเรี ย นรู ใ น
หองเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการสอน ซึ่งครอบคลุมถึงทักษะการคิด และทักษะดาน
ภาษา นอกจากนี้รายวิชานี้ ยังชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาภาษาในอนาคตของตนเองได โดยผาน
การฝกกลวิธีในการเรียนดวยทักษะที่เกี่ยวกับขบวนการเรียนรู (Metacognitive) รวมทั้งชวยให
ผูเรียนสามารถตั้งจุดมุงหมายในการเรียน วางแผนการเรียนที่ปฏิบัติจริงไดเพื่อไปสูจุดมุงหมาย
ที่ ตั้ ง ไว และปฏิ บั ติ ต ามแผนการเรี ย นนั้ น โดยผ า นการเรี ย นรู แ บบพึ่ ง ตนเอง รายวิ ช านี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอภาษาและการเรียนของผูเรียน โดยเสริมสรางความมั่นใจใน
ตนเอง สงเสริมใหเกิดความกลาในการลองผิดลองถูก และจูงใจใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ดวยตนเอง รายวิชานี้ใชรูปแบบของชุดกิจกรรมที่ครอบคลุมทักษะหลายดาน รวมถึงการจําลอง
สถานการณ กิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ติดตอ
ระหวางประเทศ และการทําโครงงานปากเปลาแบบปฏิสัมพันธโดยใชอินเทอรเน็ต
While also covering language and thinking skills, the main focus of this course is
to prepare students to be able to fully participate and learn in an English-medium
environment. In addition, the course enhances students’ ability to take control over their
future language development through metavognitive strategy training, including the
abilities to set learning goals, to make realistic and practicable plans to reach the goals,
and to implement the plans through self-access and other forms of independent learning.
To help students benefit most from and English-language environmental, the course
aims to change their attitudes towards language and learning by building their
confidence, enhancing risk-taking attitudes and motivating them to develop further by
themselves. The course takes the form of a series of large-scale tasks, including
simulations, self-access based tasks, and international e-mail and internet based
interactive oral project.

LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
3 (2-2-6)
Content-Based Language Learning I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: LNG 103 Fundamental English 3
รายวิชานี้เนนใหผูเรียนไดมีโอกาสทําโครงงานในลักษณะที่ครอบคลุมทักษะหลายดาน
เพื่อจําลองขั้นตอนการเตรียมงาน และการนําเสนอรายงานโดยการคนควาจากหนังสืออางอิง เพื่อ
เขียนโครงรางรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอรายงานปากเปลา รายวิชานี้มุงใชเนื้อหาที่เปนจริง
โดยร ว มกั บ อาจารย ผู ส อนจากต า งคณะซึ่ ง จะให ค วามช ว ยเหลื อ ในด า นเนื้ อ หาที่ ล งลึ ก
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นอกเหนื อ จากการสอนภาษาและการฝ ก อบรมผู เ รี ย น ดั ง นั้ น รายวิ ช านี้ จึ ง เป น การจํ า ลอง
สถานการณที่มุงเนนดานเนื้อหาที่เปนจริง โดยใชภาษาอังกฤษ การที่ผูสอนใหคําแนะนํา และ
ช ว ยเหลื อ ด า นภาษา ทํ า ให ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นในสภาพแวดล อ มทางวิ ช าการที่ มี ก ารใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ
This course takes the form of a large-scale project, and thus simulates the stages
undertaken in preparing and presenting research, from finding references to writing a
final draft and giving an oral presentation. The course uses authentic content prepared in
cooperation with staff from other faculties and in-depth content support is provided in
addition to language teaching and learner training. The course therefore acts as a
simulation of a content course from another faculty, but by providing language support
and guidance, prepares students for learning in and English-medium academic
environment.

LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
3 (2-2-6)
Content-Based Language Learning II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: LNG 104 Content-Based Language Learning I
วิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อแกไขปญหาในการใชภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโดยเพิ่มทักษะ
ทางภาษาเขาไปในเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาเรียน โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อนักศึกษาที่เรียนวิชา
LNG 201 นี้ จะเรียนรู วิธีแกไขปญหาที่อาจจะประสบในการเรียน ดังนั้นวิชานี้จึงมุงเนนการ
แกปญหาของนักศึกษาทั้งดานพุทธิพิสัย และจิตพิสัย ในขณะที่นักศึกษาเรียนวิชานี้ ในการสอน
วิชานี้อาจารยสอนภาษาอังกฤษ จะตองรวมมือกับอาจารยประจําวิชาอยางใกลชิด เพื่อชวยเหลือ
นักศึกษาทั้งการเรียนในหองเรียนและการศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง เพื่อเปนการเตรียมนักศึกษา
ใหพรอมที่จะเรียนวิชาตาง ๆ โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อตอไป
This course addresses the language problems of students by providing a language
adjunct for a content course. While learning a content-area English-medium course, the
students also take LNG 201 which deals with the problems they have in the content-area
course. This course, then, focuses on the students' real language, cognitive and affective
problems as they arise in the content-area. Through close cooperation with the contentarea teacher, problems are dealt with both through classroom instruction and through
teacher-guided self-instruction thus fully preparing students for learning further content
courses in an English-medium

LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
Oral Communication I
รายวิชานี้เปนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเนนการฝกปฏิบัติพูดใน สถานการณตาง ๆ ดวยตัว
นักศึกษาเอง เชน การสนทนาในสังคม การให คําแนะนําหรือการบอกทิศทางงาย ๆ การสนทนา
ในฐานะผูถูกสัมภาษณ และผูสัมภาษณ การแนะนําเขาสูการสัมมนา การพูดในหัวขอสัมมนาตางๆ
ที่นาสนใจ รวมทั้งการฝกพูดแสดงความคิดเห็นระหวางการสัมมนา
This will consist of practices in speaking situations likely to be experienced by
the student: a social conversation of up to six exchanges: the giving of simple
instructions: or directions: a one-minute interview; an introduction to participation in
seminars through a two-minute lecture on a subject of his own choice.
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FST 010 อาหารกับสุขภาพ
3 (3-0-6)
Food and Health
บทบาทของอาหารต อสุขภาพ เมตาบอลิ ซึมของอาหาร อาหารสําหรั บ วั ยต าง ๆ การ
จัดการและการปองกันภาวะโภชนาการที่ผิดปกติ พาภัยจากอาหาร อาหารตานโรค อาหารบําบัด
โรค ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ กิจกรรมเสริมที่ชวยในดานสุขภาพ
The role of food in human health, food metabolism, food requirement through
the life cycle, management and protection of nutritional deficiencies, food allergen and
intolerance, medicinal food, therapeutic food, food supplement/health food, healthsupporting activity.

MIC 011 จุลชีววิทยากับชีวติ และสิง่ แวดลอม

3 (3-0-6)

Microbiology for Life and Environment
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรียในสิ่งแวดลอมและชีวิตประจําวัน ความหมายของจุลินทรีย
การเจริญ และเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญและการอยูรอด นิเวศวิทยาของ
จุ ลิ น ทรีย บทบาทของจุ ลิน ทรี ยท างดา นอาหาร เทคโนโลยีชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรม การเกษตร
สิ่งแวดลอม และ การแพทย กรณีศึกษา
Basic knowledge of microorganisms in an environment and daily life,
description of microorganisms, microbial growth and metabolisms, factors affecting
growth and survival, microbial ecology, roles of microorganisms in food, industry,
agriculture, environment, and medicine, case study.

CHM 013 เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Chemistry in Daily Life
เนื้ อ หาเกี่ ย วข อ งกั บ พื้ น ฐานความรู ท างเคมี และการประยุ ก ต ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เช น
ผลิตภัณฑปโตรเคมีและพอลิเมอร สิ่งทอ การผลิตโลหะ อาหาร ยา และเครื่องสําอาง เปนตน
สารพิษในชีวิตประจําวันและการปองกัน แกไข และหัวขออื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอการดําเนินชีวิต
The content involving basic knowledge chemistry and applications to daily life
such as petrochemical products and polymers, textiles, production of metals, food
chemistry, drugs and cosmetics. Toxic chemicals in daily life and protection. Topics
related to lifestyle of human.

MTH 010 คณิตศาสตรกบั ชีวติ ประจําวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
การสร า งตั ว แบบป ญ หา การแก ป ญ หาตั ว แบบกํ า หนดการเชิ ง เส น โดยวิ ธี ก ราฟ การ
ตัดสินใจและการแกปญหาเกมผลรวมศูนยที่มีผูแขงขันสองฝาย การหาทางเดินสั้นที่สุดและการ
ประยุกตหาผลตอบแทนสูงสุดปญหาการขนสง การคํานวณดอกเบี้ย การคํานวณภาษีและคาเงิน
ป จ จุ บั น ตรรกศาสตร แ ละการให เ หตุ ผ ลประพจน แ ละตั ว เชื่ อ ม ตั ว บ ง ปริ ม าณ นิ เ สธ ความ
สมเหตุสมผล การใหเหตุผลแบบอนุมานและการใหเหตุผลแบบอุปมาน
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Problem formulations, graphical solution of linear programming model, decision
making and two-person zero-sum games, shortest path method and application to
maximum return, transportation problems, evaluation of interest, tax and present value,
logics and proof, proposition and connective, quantifier, negative, validity, deductive
reasoning, inductive reasoning.

MTH 011 โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
3 (2-2-6)
Software Package for Solving Mathematics Problems
แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูป ตัวแปร ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร ตัวดําเนินการตรรก
รูปแบบการแสดงผล ฟงกชันสําหรับคณิตศาสตร การดําเนินการกับแถวลําดับ (เวกเตอร เมตริกซ)
โปรแกรมยอย การหาคําตอบของสมการเชิงเสน กาหาคําตอบของสมการพหุนาม ฟงกชันสําหรับ
สถิติ การสรางรูปสองมิติ การสรางรูปสามมิติ การปรับเสนโคง
Introduction to Software packages, variables, arithmetic operators, logical
operators, display formats, built-in functions for mathematics, operation with arrays
(vectors, matrices), subprograms, solving linear equations, solving polynomial
equations, built-in functions for statistics, function files, two-dimensional plots, threedimensional plots, curve fitting.

MTH 111 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
Calculus I
ลิมิต ความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันเชิง พีชคณิตและฟงกชันเชิงอดิศัย
การวาดกราฟ อัตราสัมพัทธ รูปแบบยังไม กําหนด พิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไม
จํากัดเขต เทคนิค การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประยุกตของอินทิกรัล ความ ยาว
ของสวนเสนโคงในระนาบ ปริมาตรของทรงตันที่ไดจากการหมุน พื้นที่ของพื้นผิวที่ไดจากการหมุน
อินทิกรัลไมตรงแบบ การหมุนแกน
Limits, continuity of functions, derivatives of algebraic function and
transcendental functions, graph sketching, related rates, indeterminate forms, polar
coordinates. Definite integrals and indefinite integrals, techniques of integration,
numeral integration, application of integrals, lengths of curves in the plane, volumes of
solids of revolution, areas of surfaces of revolution, improper integrals, rotation or axes.

SSC 101 พลศึกษา
1 (0-2-2)
Physical Education
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงความจําเปนในการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ หลักการออก
กําลังกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา โภชนาการและวิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจน
ฝกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเปนที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจหนึ่งชนิดกีฬา จากหลายชนิดกีฬาที่
เปดโอกาสใหเลือก เพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีมีน้ําใจนักกีฬา รูจักกติกา
มารยาทที่ดีในการเลนและชมกีฬา
This course is to study and practice the sports for health, principles of exercise,
care and prevention of athletic injuries, nutrition and sports science including basic skills
in sports with sport rules and strategy from popular sports. The students can choose one
of several sports available, according to their own interest. This course will create good
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health, personality and sportsmanship in the learners as well as develop the awareness in
etiquette of playing, sport rules, fair play and being good spectators.

SSC 162 สังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Society and Culture
ศึกษาความสัมพันธระหวางสังคมศาสตรสาขาตาง ๆ ธรรมชาติของสังคมมนุษย การขัด
เกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และวิกฤติการณทางสังคม
Studies of the relationships between various disciplines in social sciences; the
nature of mankind; human society and socialization; social and cultural changes and
social crises.

SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวติ
3 (2-2-6)
Man and Ethics for Quality of Life
ศึกษาแนวคิด แนวทางในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการทํางานในแนวศาสนา ปรัชญา
และจิตวิทยา โดยเนนสาระที่จําเปนและเพียงพอในการนําไปใชในการดําเนินชีวิต โดยจัดการเรียน
การสอนตามแนวการสอนแบบบูรณาการ (Integration) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการบูรณา
การความรูทางมนุษยศาสตรไปใชในการแกปญหาในชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคหลังจาก
เรียนวิชานี้แลว
This course examines the concepts relating to progress in life and to the
application of important and useful religious, philosophical and psychological content to
life. The methodology of teaching and learning is based on the integration of knowledge
gained from the humanities into practical problem-solving in the students’ lives and into
strengthening students’ positive personal characteristics in the long term.

SSC 211 ปรัชญาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปรัชญา ประเด็นปญหาสําคัญ ๆ ที่ไดมีการอภิปราย
โตแยงกันในวงการปรัชญา การวิเคราะหปญหาโดยเสนอทฤษฎีของนักปรัชญา หรือสํานักปรัชญา
ที่สําคัญ ปญหาตาง ๆ ที่ถกเถียงกันมีสวนชวยใหเราเขาใจโลก และความหมายของชีวิตไดอยางไร
To study the meaning and scope of philosophy, the principle issue generally
discussed in the philosophical circle, analysis of problem raised by philosopher or major
philosophical school, how the problems discussed contribute to our understanding of the
world and the meaning of life.

SSC 212 จริยศาสตรเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to Ethics
นิยามความหมายขอบเขตและวิวัฒนาการของจริยธรรม ระดับของจริยธรรม วิวัฒนาการ
ทางจริยศาสตร ปรัชญากับจริยศาสตร ทฤษฎีของนักปรัชญาที่สําคัญทางจริยศาสตร เชน เพลโต,
อริสโตเติล, เซนต ออกัสติน, เอ็มมานูเอล คานส, วิลเลียม พาเลห, จอนห สจวตมิล, มหาตมะ คาน
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ที และ คารล มากซ, ทฤษฎีการใหรางวัลและการลงโทษ คุณธรรมและความยุติธรรม สถาบันทาง
จริยธรรม คานิยม สิทธิและหนาที่ ศาสนาและจริยธรรม และอุดมคติทางจริยธรรม
Definitions and evolution of morals, the level of morals, the evolution of ethics,
philosophy and ethics, important ethical philosopher theories; Plato, Arisotto, St.
Augustan, Immune Kanto, William Palely, John Stuartmill, Mahatma Gandhi, Marxain
Ethics; rewards and punishment theory, moral and judgment, institute of ethics, value,
right, duty; religion and morality, moral ideal.

SSC 213 ตรรกศาสตรเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Logic
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ของตรรกวิทยาในฐานะที่เปนเครื่องมือของปรัชญา ความคิด
ความจริงตามแบบ ความจริงตามเนื้อหา กฎแหงความคิด ศัพท คํานิยาม กฎของการแบงพวก
ตรรกประโยค ปรั ต ถนุ ม าน ปรั ต ถนุ ม านแบบมี เ งื่ อ นไข ปรั ต ถนุ ม านแบบให เ ลื อ กโวหารที่
สมเหตุสมผล ขอบปรัตถนุมาน การอางเหตุผลแบบยอ การอางเหตุผลแบบซับซอน การกลาวอาง
นิรนัยและอุปนัย เหตุผลโดยการเปรียบเทียบ ความผิดพลาด
To study the meaning and scope of Logic; Logic as an instrument of Philosophy;
Thought Formal Truth and Material Truth, the law of Thought, Terms, Definition.
Logical Division. Proposition, Syllogism Conditional Syllogism and Disjunctive
Syllogism, Mood of Syllogism, Valid Moods of Syllogism, Enthyme. Sorites,
Argument, Deduction and Induction, Analogy, Fallacies.

SSC214 จริยศาสตรและการใชเหตุผล
3 (3-0-6)
Ethics and Reasoning
ศึกษาทฤษฎีและวิเคราะหปญหาทางจริยศาสตร ลักษณะ ขอบเขตและเนื้อหาของ
การศึกษาจริยศาสตร หลักและวิธีการใชเหตุผล แนวคิดสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรม แนวคิด
สัมพัทธนิยมทางจริยศาสตร แนวคิดแบบอัตวิสัยนิยม ธรรมชาติของมนุษยที่เห็นแกตัว แนวคิด
เรื่องประโยชนนิยม กฎจริยธรรมสัมบูรณ จริยธรรมแบบสัญญาสังคม ปญหาจริยศาสตรใน
สังคมไทย ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของ เจอรเจน ฮาเปอรมัส ธรรมชาติของการผิดจริยธรรม
This course covers theories of ethical and moral problem analysis and includes
the characteristics, scope and content of the study of ethics. The course also covers
reasoning, cultural relativism and ethical relativism, subjectivity, self-centeredness and
egoism, utilitarianism, code of ethics, the social contract, ethical problems in Thai
society, moral development theory of Jurgen Habermas and the nature of immorality.

SSC 221 ประวัติศาสตรอารยธรรม
3(3-0-6)
History of Civilization
ศึกษาความเปนมาและความเจริญของมนุษย แบงเปน 5 สมัย ตามลักษณะแนวความคิดที่
เปนหลักสําคัญอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษยชาติ คือ สมัยกอน
ประวัติศาสตร สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม และสมัยปจจุบัน แตละสมัยศึกษาเฉพาะชวงเวลา
หรือเหตุการณสําคัญของสมัยนั้น ๆ ที่แสดงถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งเปนผลสืบ
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มคอ.2
เนื่องมาจากศาสนา ศรัทธา และคตินิยม หรือเปนปจจัยใหเกิดลัทธิประเพณี ความคิด และการ
สรางสรรคของมนุษย รวมไปถึงความสามารถในการสื่อความคิดดานศิลปะและวรรณกรรมแขนง
ตาง ๆ ความเขาใจและซาบซึ้งในสุนทรียภาพอันแสดงถึงความเจริญของมนุษยในแตละสมัย ซึ่งมี
วิวัฒนาการมาโดยลําดับจนถึงปจจุบัน
Study the origin and development of human being during five periods, according
to the concept of living and behavior, prehistoric, ancient time, each middle age. Modern
and present time period will focus on the significant event which demonstrate the social,
economic and political phenomenon resulted from value and attitude causing custom,
belief and innovation including the ability to communicate the art work and literature in
many aspects of cache period to the present time.

SSC 231 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย โดยใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการของมนุษย พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม ความรูสึก การรับรู การเรียนรู ความจํา
การคิ ด และภาษา เชาวน ป ญ ญา แรงจู ง ใจ อารมณ ความเครี ย ด และการเผชิ ญ ความเครี ย ด
บุคลิกภาพ พฤติกรรมปกติ และการบําบัดรักษา
The study of human behavior by scientific methods, including the biological
foundations of behavior, sensation and perception, learning, memory, cognition and
language, intelligence, motivation, emotion, personality, abnormal behavior, and health
psychology.

SSC 241 หลักรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
Principle of Political Science
ศึกษาถึงความเปนมาของขอบเขตและเนื้อหาวิชารัฐศาสตร ลักษณะของรูปแบบของรัฐ
ลักษณะและรูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมือง ระบบการบริหาร กลไกทางการบริหาร ซึ่ง
เปนระบบยอยของระบบการเมือง พลังทางการเมือง ลัทธิการเมือง แนวความคิดและอุดมการณ
ทางการเมือง อันมีอิทธิพลตอโครงสรางทางการปกครอง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
พฤติกรรมการเมือง และปญหาการเมืองระหวางประเทศ
Study scope and content of political science, nature of state, type of governing,
political institution, bureaucratic system, administrative mechanism as political subsystem, political motivation, political motivation, political doctrine. Study political
concept and ideology which influence government structure and political change
including political behavior and international political problem.

SSC 251ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Principles of Jurisprudence
การศึกษาความเปนมาของกฎหมาย ความหมาย ความสําคัญของกฎหมายประเพณี และ
กฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร การจัดทํา การบังคับใช และการยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งศึกษา
หลักกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน
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มคอ.2
A study of the development of law, the meaning and importance of traditional
and written law and the establishment, enforcement and annulment of law. This study
will include the general principles of Civil Law and Criminal Law.

SSC 260 ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร
3 (3-0-6)
Introduction to Social Sciences
วิชานี้แบงออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนการศึกษามนุษยกับสังคม โดยศึกษา
พฤติกรรม และความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย
ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม การถายทอดวัฒนธรรม และการจัดระเบียบสังคม
รวมทั้งปญหาที่เกิดจากมนุษยและสังคมที่อยูในความสนใจ และแนวทางแกไข สวนที่สองเปน
การศึกษาสังคมกับเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจและองคกรธุรกิจ เศรษฐกิจไทยในเวทีการคาโลก
นโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และทฤษฎีการพัฒนาแนวใหม รวมทัง้
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และแนวทางแกไข และสวนที่สาม เปนการศึกษาการเมืองการ
ปกครองและกฎหมาย โดยศึกษาระบบการเมืองการปกครองทั่วไป โครงสรางทางการเมืองใน
สังคมไทย ความสัมพันธระหวางมนุษยกับกฎหมาย และบทบาทของกฎหมายในสังคม รวมทั้ง
ปญหาทางการเมืองการปกครองหรือกฎหมายในปจจุบันและแนวทางแกไข
The course is divided into three components. The first part deals with the study
regarding human and society in which human behavior and human interaction in the
society is being analyzed. Besides, general aspects of human society, definition and
cultural importance, cultural assimilation and social system, including the current social
problems and possible solutions are also studied. The second part concerns with the
study on social and economic system, business enterprises. Thai economy in the world
arena. Thai economic policy, economic development and new development theory as
well as fundamental economic problem and the way to solve problem. The third part
studies of government and law, focusing on governmental system, general government,
political structure in Thai Society, relationship between human and Law, roles of law in
the society, as well as the current problem related to politics, government, or law and the
way to solve such problem.

SSC 261มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
Human and Society
ศึกษาถึงพฤติกรรมและความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม โดยเนนใหเห็นวา
ตัวตนของเราเกี่ยวของกับคนอื่นในสังคมอยางไร โดยเริ่มจากการศึกษาธรรมชาติของมนุษย และ
สภาพแวดลอมทางสังคม ซึ่งกอใหเกิดแรงผลักดันพฤติกรรมตาง ๆ จากนั้นจึงเริ่มศึกษาถึงวิธีการ
จัดระเบียบและโครงสรางของสังคม การสรางวัฒนธรรมและสัญลักษณตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นฐาน
เบื้องตนของการสื่อสาร ศึกษาถึงระบบตาง ๆ ที่มีอยูในสังคม และเปนเรื่องราวที่จะตองประสบอยู
เสมอในชีวิตประจําวัน อันไดแกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการศึกษา เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อใหผูเรียน
ไดทราบถึงวัตถุประสงคหรือกลไกที่สําคัญ ๆ ของแตละระบบ อันจะเปนความรูพื้นฐานสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาปญหาตาง ๆ ทางดานสังคมศาสตร ซึ่งจะไดหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ตาม
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มคอ.2
เหตุการณที่เปนปจจุบัน หลังจากที่ผูเรียนไดรับการแนะนําถึงวิธีการหรือแนวทางในการศึกษา
ปญหาตาง ๆ ทางสังคมศาสตร ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
Study human behavior and human relationship, emphasizes on relationship with
the others. Begin with the human nature, human environments which cause human
drive. Then study social organization, social structures, cultural reaction, and social
symbols, (which are the basic of communication), social systems and events which are
met in everyday life, for examples, education, economics and political. To understand
the objectives and social mechanism of the social systems, which are the basic
knowledge for criticism present social problems, that will be criticized in the class by
the method of social study.

SSC 262 การพัฒนาการเรียนรู
3 (0-6-6)
Learning Development
วิ ช านี้ มุ ง เน น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให เ ป น ผู ใ ฝ เ รี ย นรู เป น นั ก คิ ด วิ เ คราะห ที่ มี ค วามริ เ ริ่ ม
สรางสรรค รูจักปรับปรุง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รูจักสังเกต คนหาสาเหตุของปญหาและแนว
ทางแกไขไดดวยตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม พรอมทั้งเปนผูกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
ดวยกิริยาวาจาที่สุภาพ มีมารยาทอันออนโยน นุมนวล ทํางานรวมกันเปนทีม เปนผูมีวิสัยทัศนยาว
ไกล รูรักษความเปนไทย สามารถเรียนรูและเขาใจวิถีชีวิตทองถิ่นและมองเห็นแนวทางการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาประยุกตอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นวิชานี้ยังสงเสริมใหนักศึกษาซาบซึ้ง
เห็นคุณคาและรูจักทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสัมผัส
กับธรรมชาติ เรียนรูระบบนิเวศวิทยา อันจํานํามาซึ่งการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป
This course aims to equip students with the skills necessary for life-long
learning. Students will learn to think creatively and critically, to development and
improve themselves through observation and problem-solving, in order to develop
themselves to be independent and responsible individuals. Thinking and acting in a
responsible manner, being cooperative in teamwork, being open-mined, having a sense
of mission and vision are also important focuses of this course.
Students will visit people and place in order to learn and appreciate the Thai arts,
culture, nature and the environment. Students will have opportunities to explore Thai
ways of life in order to understand themselves, their Thai identity, their local wisdom
and to apply this knowledge effectively in their daily lives. By doing so, students will be
prepared to be responsible members of society.

SSC 263 การสรางผูนํา
3 (2-2-6)
Developing Leaders
เปนการศึกษาความเปนผูนํา โดยการเรียนรูทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษา
จะเรียนรูการพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนผูนํา การนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรูการ
บริหารจัดการงานอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม มีความสามารถ
ในการสรางแรงจูงใจ สรางความสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ เขาใจบทบาทของการเปนผูนํา กลา
ตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
The course will focus on studying how to be a leader through theories and
practice. The students will learn to develop their personality to meet the standard of

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

62

มคอ.2
effective leaders. Oral presentation, opinion exchanges, management systems,
responsibility and public benefits will be presented through lectures, case studies and
discussions. The course will also enable students to enhance motivation, build up rapport
and create good relationship when doing group work. Students will be taught to
understand roles of leaders. They will have the opportunity to solve problems and make
appropriate decisions.

SSC 271 การบัญชีเบื้องตนเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
Managerial Accounting
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องตนและหลักการทางการบัญชี แบบฟอรม รายงานงบการเงิน
และการวิเคราะหงบการเงิน การวิเคราะหการทํากําไร วิเคราะหและเปรียบเทียบแหลงที่มาและการ
ใชไปของเงินทุน ศึกษาเปรียบเทียบระหวางการบัญชีตนทุนและบัญชีการเงิน ประเภทของ
งบประมาณและการพยากรณการขาย
Basic accounting concepts and principles, forms of financial statements and
analysis of financial statements. Income measurements, valuation problems, analysis of
sources and use of fund. Comparison between cost accounting and financial accounting.
Types of budgets, illustration of master budget, sale forecasting.

SSC 272 ตนทุนการผลิต
3 (3-0-6)
Production Cost
แนวความคิด และการไหลของตนทุน การแยกประเภทตนทุน พฤติกรรมของตนทุน
สวนประกอบของตนทุน วิธีการบัญชีตนทุน ความสัมพันธของตนทุนการผลิต กับการบันทึกบัญชี
และวงจรการบัญชี ระบบตนทุนงานสั่งทํา หลักของการสะสมตนทุนงานสั่งทํา เอกสารที่ใชในระบบ
ตนทุนงานสั่งทํา บัญชีงานระหวางทํา; ระบบตนทุนชวงการผลิต: ลักษณะของงานตามระบบชวง
การผลิต การสะสมตนทุนของระบบชวงการผลิต หนวยเทียบสําเร็จรูป รายงานจํานวนหนวย การ
คํานวณตนทุนชวงการผลิต โดยวิธถี ัวเฉลี่ย ถวงน้ําหนัก การคํานวณตนทุนชวงการผลิตโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน วิธีการบัญชีตนทุนชวงการผลิตกับของเสีย; การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและ
ผลิตภัณฑพลอยได: ตนทุนรวมและจุดแยกออกวิธีการปนสวนตนทุนผลิตภัณฑรว มเขาผลิตภัณฑ
การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑพลอยได และการบัญชีตนทุนมาตรฐาน: หนวยมาตรฐาน ตนทุน
มาตรฐาน ราคาวัตถุมาตรฐาน จํานวนวัตถุมาตรฐาน
Cost’s concept, uses and classification of cost, the nature of cost accounting,
scope of cost accounting cost information. System and cost accumulation; Procedures:
Job order costing, Process costing, By-products and joint products costing, Standard
costing; controlling costs and profits, planning of profits costs and sales, cost and profit
analysis.

SSC 281 หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน
3 (3-0-6)
Economics
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องตน หลักการ ปญหาขอเท็จจริง และผลกระทบอันเนื่องมาจาก
กลไกของราคา การศึกษาเกี่ยวกับแหลงที่มา และการจัดสรรของรายไดประชาชาติ ระบบเงินตรา
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มคอ.2
และการธนาคาร การใชนโยบายการเงินและการคลัง เพื่อแกปญหาการขาดเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟอ ภาวะเงินฝด และความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
Basic facts, principles, and problems of economics, determination of pricing
analysis, national income allocation of resources, the monetary and banking systems,
problems of labor economic instability, depression, inflation, economic growth and
principles of economic development.

SSC 290 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
Environment and Development
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหมายและความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม คุณคาสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการ
พัฒนา สาเหตุปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ปญหาสิ่งแวดลอมระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก ศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใช
จริยธรรม และโดยการใชกฎหมาย แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ศึกษาถึง
เครื่องมือ มาตรการในการแกปญหาสิ่งแวดลอม การแกปญหาสิ่งแวดลอมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงนโยบายรัฐบาลดานสิ่งแวดลอม และกรณีศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ๆ
ในปจจุบัน
This course covers the study of humans and the environment, including the
meaning and significance of the environment, the value of the environment; the
environment and development, including the environmental impact of development; the
current causes and environmental problems, whether local, regional or global level;
environmental conservation approaches using science and technology, ethics, law and
regulations; sustainable approaches for using natural resources, the tools and measures
in solving environmental problems, including the application of local knowledge;
environmental policy; and case studies on environmental issues.

SSC 291 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
Humans and the Environment
การศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ในแงของวิวัฒนาการของมนุษย การ
เพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย ระบบนิเวศน สภาวะแวดลอมและความสมดุลในธรรมชาติ
ความสัมพันธของมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น้ํา พืชพรรณธรรมชาติ ปาไมและแรธาตุ
วัฒนธรรมกับการใชทรัพยากร มนุษยกับสิ่งแวดลอมทางสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศไทย และการพัฒนาพฤติกรรมมนุษยใหมีจริยธรรมสิ่งแวดลอม
Study the relationship between humans and environment in the case of human
development, an increase the population, environment and natural equilibrium.
Relationship between human and natural resources, such as, soil, water, plants, forest
and mineral. Cultures and uses of natural resources. Human and social environment.
Thailand environmental problems and solutions. Human behavior development for
environmental ethics.

SSC 311 พุทธปรัชญา
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Buddhist Philosophy
ศึกษาความคิดพื้นฐานที่มีอยูกอนพุทธกาลในฐานะวัฒนธรรมเดิมในพระเวท กอนเขาสู
ความรูในดานพุทธปรัชญา ทฤษฎีความรู (Epistemology) ทฤษฎีคุณคา (Axiology) เนนพุทธ
จริยธรรมสัมพันธกับปจเจกบุคคลและสังคม
Study about previous doctrine Pra Watt (พระเวท), and then, study Buddhist
Philosophy, theory of Epistemology, theory of Axiology, emphasizes on of Ethics of
relationship between individual and society.

SSC 331 มนุษยสัมพันธ
3 (3-0-6)
Human Relations
การศึกษาพื้นฐานธรรมชาติและความตองการของมนุษย ในแงจิตวิทยาและสังคมวิทยา
เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรม และทัศนคติของมนุษยในการอยูรวมกันในสังคม และในการประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเนนในเรื่องบุคลิกภาพและการแสดงออก ประมุขศิลป ความแตกตาง
ของบุคคลในการทํางานและการจูงใจ การฝกอบรมและการเลือกบุคลากร การบริหารความขัดแยง
ความสัม พั นธ ร ะหว าง นายจ างกั บ ลูกจาง และหลั กการสร างมนุ ษ ยสั มพันธใ นเชิงปฏิ บั ติ เพื่ อ
คุณภาพชีวิตในการอยูรวมกันในสังคม
A study to furnish background for all psychology and sociology, to provide a
better understanding of attitudes and human behavior in business and industry. Effects
of training, individual differences on job performance. Training and selecting of
supervisors. Employer and employee communication.

SSC 333 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-6)
Industrial and Organizational Psychology
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อนํามาประยุกตในการทํางานทั้งในระบบบุคคลระดับกลุม
และระบบองคการ เพื่อใหสามารถทํางานในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ หัวขอที่ศึกษาไดแก
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ วิธีการวิจัยในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ การวิเคราะหงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน วิธีการประเมินเพื่อการคัดเลือก การ
คัดเลือกพนักงาน การฝกอบรม แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมที่สงเสริม
การทํางาน สุขภาพและความปลอดภัย กลุมและทีมงาน การสื่อสารในองคการ ความเปนผูนําและ
การพัฒนาองคการ
A study of introduction to I/O psychology, research methods in I/O psychology,
job analysis, performance appraisal, assessment methods for selection, selecting
employees, training, motivational work, job satisfaction, productive employee behavior,
employee health and safety, work groups and work teams, organization communication,
leadership in organization and organization development.

SSC 334 จิตวิทยาการปรับตัว
Psychology of Adjustment
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การศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ไดแก บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ ความเครียด รางกายและสุขภาพ มโนทัศน
เกี่ยวกับตนเอง การสรางสัมพันธภาพและความใกลชิด การแตงงานและการใชชีวิตรวมกัน
เพศศึกษา การทํางานและการใชเวลาวาง การควบคุมตนเอง และการตัดสินใจ ความผิดปกติทาง
จิตใจและการบําบัดรักษา การดําเนินชีวิตในวัยผูใหญและวัยชรา การพลัดพรากและความตาย
This is the study of basic concepts of psychology to apply for living in a
changing society. It will include personality, motivation, emotions, stress, body and
health, self-concept, creating relationships and intimacy, marriage and mutual selfdisclosure, sexuality, work and leisure, personal control and decision making,
psychological disorders and therapy, adulthood and aging transition, and bereavement
and death.

SSC335 จิตวิทยาการจัดการ
3 (3-0-6)
Managerial Psychology
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษยในองคการ
ซึ่งจะรวมถึงปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของมนุษย เชน ทัศนคติ การ
สื่อสาร อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ รวมทั้งศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในองคการ
ความขัดแยง การบริหารความขัดแยง พฤติกรรมผูนํา และความมีประสิทธิภาพขององคการ
The study of the fundamental concepts of psychology and management of human
behavior in an organization which will include psychological factors and their effect on
human working behavior such as attitude, communication, social influences and
motivation, moreover, it will include organization behavior modification, management
of conflict, leadership and organizational effectiveness.

SSC 336 ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น
3 (3-0-6)
The Art of Living with Others
ศึก ษาธรรมชาติ สั จ ธรรมและจริย ธรรมแห ง ชีวิ ต การรูจั ก ตนเอง การเข า ใจผู อื่น การ
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
This course covers the study of human nature, morality, ethics, self-knowledge
and understanding of others, the acceptance of individual’s differences, and the art of
living with others.

SSC 351 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
Labor Law
ศึกษาหลักกฎหมายแรงงานไทยในแงความเปนมาของกฎหมายแรงงาน สภาพทั่วไปของ
การจางงาน แรงงานสัมพันธ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
A study of principles of Thai law, its development, general condition of
employment, labor relations, labor welfare, social security law and other related labor
laws.
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SSC 371 การตลาดเบื้องตน
3 (3-0-6)
Marketing
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของการตลาด โครงสรางของตลาดและการตลาด ประเภท
ของสินคาและบริการตาง ๆ หนาที่ของการตลาด สถาบันการตลาดและสภาวะตาง ๆ ของ
การตลาด พฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความตองการของผูบริโภค
Basic concepts in marketing, market and market segmentation, classification of
goods and services, marketing functions, institution and channels, market and the
environments, the changing market, consumer’s buying behavior, and factors effecting
consumer’s demand.

SSC 372 การบริหารงานบุคคล
3 (3-0-6)
Personnel Management
ศึกษาแนวความคิดในการบริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคล บทบาทและ
หนาที่ของผูบริหาร และกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการวิเคราะหงาน การวางแผน
กําลังคน การสรรหาและเอกสรรบุคคล การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฎิบัติงาน
จนถึงการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน คาตอบแทน ความมั่นคง และความปลอดภัย
ของพนักงาน รวมทั้งระบบขอมูลการบริหารงานบุคคล
The study of the concept of personnel management, the policy of personnel
management, roles and functions of the manager and personnel manager and personnel
management process from job analysis, personnel planning, recruiting and selection,
training and development, performance appraisal at career development, compensation,
maintenance of employee’s security and safety, including personnel information
systems.

SSC 373 การบริหารธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
3 (3-0-6)
Management for Small and Medium Enterprises (SMEs)
ศึกษาแนวคิดเริ่มตนธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง ( SMEs) การพัฒนาวิสัยทัศน และกล
ยุทธในการสรางธุรกิจ SMEs การวางแผนธุรกิจสําหรับผูเริ่มตนธุรกิจใหม โดยเนนถึงรูปแบบตางๆ
ของธุรกิจ กฎหมายธุรกิจและภาษีอากรที่เกี่ยวของ ความสําคัญของการจัดทําและเสนอรายงานงบ
การเงินของธุรกิจ วิเคราะหสถานการณภายในและภายนอกธุรกิจเพื่อปรับองคกรใหมีประสิทธิภาพ
รูจักสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ปรับขบวนการบริหารดานการเงิน ลูกหนี้ สินคาคงคลัง
และการตลาด ความรูที่ไดจากหลักสูตรนี้จะนําไปประยุกตในการวางแผนจัดทํารูปแบบจําลองของ
ธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
To study basic concepts of small and medium enterprises; developing visions
and strategies in formulating SMEs; setting up plans for new entrepreneurs by focusing
on different types of business, relevant business laws and taxation, the importance of
presenting financial statements; analyzing factors effecting the business to achieve the
effectiveness of the organization; knowing how to build a competitive advantage;
adjusting the process of financial management, debtors, stocks and marketing. The
knowledge gained from this course will be applied to plan a small and medium
enterprises model.
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มคอ.3
ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
INT101 ระบบสารสนเทศเบื้องตน
Fundamental of Information System
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยสยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร
ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล และ อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง อาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
14 กุมภาพันธ 2552
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มคอ.3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ พื้ น ฐาน องค ป ระกอบ ประโยชน ก ารใช ง านระบบ
สารสนเทศ ผลกระทบ การใชงานระบบสารสนเทศตอสังคม เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความเขาใจ ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวอยางอางอิง ใหสอดคลองกับแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมีความกาวหนาไปตามยุคสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ภาระหนาที่ของผูเกี่ยวของในระบบสารสนเทศ
ประเภทขอมูล แหลงที่มาของสารสนเทศ ประโยชนของระบบอินทราเน็ตเชิงธุรกิจ ความเกี่ยวของของระบบ
สารสนเทศในการใชชีวิตประจําวัน และธุรกิจ องคประกอบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีที่ใชในการ
จั ด การระบบฐานความรู หลั ก การและขั้ น ตอนการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณ จริ ย ธรรมของ
ผูเกี่ยวของ ผลกระทบของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบุคคลและสังคม การปองกันอันตราย หรือภัย
จากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง 6
ตองการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชั่วโมงตอสัปดาห
เฉพาะราย
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเวปไซดคณะ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะ
รายที่ตอ งการ)
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มคอ.3
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวนบุคคล
การไมเปดเผยขอมูล การไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟตแวร และไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา มีความซื่อสัตยใน
การเขียนโปรแกรมอยางมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
- สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร อ มยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ทางจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใช webboard การขายของผานอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคไม
สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การปองกันตนเอง
- อภิปรายกลุม
- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ
- บทบาทสมมติ
1.3 วิธีการประเมินผล
-

พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
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มคอ.3
2. ความรู
2.1 ความรูท ตี่ องไดรบั
มีความรูในหลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ภาระหนาที่ของผูเกี่ยวของใน
ระบบสารสนเทศ ประเภทขอมูล แหลงที่มาของสารสนเทศ ประโยชนของระบบอินทราเน็ตเชิงธุรกิจ ความ
เกี่ยวของของระบบสารสนเทศในการใชชีวิตประจําวัน และธุรกิจ องคประกอบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการระบบฐานความรู หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณ
จริยธรรมของผูเกี่ยวของ ผลกระทบของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบุคคลและสังคม การปองกัน
อันตราย หรือภัยจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายให
ค น คว า หาบทความ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยนํ า มาสรุ ป และนํ า เสนอ การศึ ก ษาโดยใช ป ญ หา และโครงงาน
Problem base learning และ Student Center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบทีเ่ นนการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
- วิเคราะหกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม
- วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในปจจุบัน
- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูต ามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน การคนควาความกาวล้ําของเทคโนโลยี การนําตัวอยางการ
ใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อานบทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
- พั ฒ นาทั ก ษะในการสื่ อ สารทั้ ง การพู ด การฟ ง การแปล การเขี ย น โดยการทํ ารายงาน และ
นําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เชน Weblock การสื่อสารการทํางานในกลุมผานหองสนทนา Chat
Room
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน
โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศในองคกร
- ความหมายและองคประกอบ
ระบบสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- จริยธรรมและปจจัยทางสังคม
(การดักจับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส)
- การใชระบบสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
บทที่ 2 ฮารดแวรและซอฟตแวร
- องคประกอบของฮารดแวร
- ปจจัยทางจริยธรรม (การสํารอง
ขอมูล การโจรกรรมขอมูล)
- ภาพรวมของซอฟตแวรระบบ
- ซอฟตแวรสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่
- ซอฟตแวรประยุกต
- ภาษาโปรแกรม
- แนวโนมการใชซอฟตแวร
- กรณีศึกษา จุดสั่งซื้อของ
staples unwires

2
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จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

3

บรรยาย ยกตัวอยาง
ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
ประกอบ อภิปรายกลุมจาก
กรณีศึกษา

3

บรรยาย ศึกษาจาก
อุปกรณฮารดแวร สาธิต
การใชซอฟตแวร
ยกตัวอยางการใชงาน
ซอฟตแวรประยุกต

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล

6

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)

มคอ.3
ผูสอน

3

บทที่ 3 ขอมูลและสารสนเทศ
- การจัดการขอมูล
- ระบบฐานขอมูล
- ฐานขอมูลประยุกต
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ
ปกปองขอมูลผูใชของรัฐบาล)
- กรณีศึกษาฐานขอมูลดานชีว
สารสนเทศ

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
อภิปราย

4

ทดสอบยอย และบรรยาย บทที่ 4
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต
และเอ็กทราเน็ต
- ภาพรวมของการสื่อสาร
โทรคมนาคม
- การประมวลผลผานเครือขาย
และการกระจาย
- ภาระหนาที่ และการใชงาน
อินเทอรเน็ต
- งานประยุกตบนเว็ปและ
อินเทอรเน็ต
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ
ทองเว็ปใน anonymity

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
อภิปราย ตัวอยางการใชงาน
ประยุกตบนอินเทอรเน็ต
ศึกษาจากปญหาโครงงาน
Problem base learning

5

บทที่ 4 อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต
และเอ็กทราเน็ต ตอ
- ภาระหนาที่ และการใชงาน
อินเทอรเน็ต
- งานประยุกตบนเว็ปและ
อินเทอรเน็ต
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ
ทองเว็ปใน anonymity

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา ผศ.สุเมธ อังคะศิริกลุ
อภิปราย ตัวอยางการใช
งานประยุกตบน
อินเทอรเน็ต ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem
base learning

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

7

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)

มคอ.3
ผูสอน

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

6

บทที่ 5 ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- การพาณิชยผานอุปกรณ
เคลื่อนที่
- ปจจัยดานจริธรรม (การใช
โทรศัพทเคลื่อนที่)
- งานประยุกตเพื่อการพาณิชย
- โครงสรางพื้นฐานสําหรับการทํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอยางการซื้อ
ขายสินคาผานระบบ
อินเทอรเน็ต ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem
base learning

7

บทที่ 5 ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ตอ)
- ระบบสารสนเทศองคกร
- กิจกรรมการประมวลผล
- การควบคุมและจัดการ
- การวางแผนบริหารทรัพยากร
องคกร
- การจัดการหวงโซอุปทาน
- การบริหารลูกคาสัมพันธ
- กรณีศึกษา (การใหบริการเพลง
ผานมือถือ)

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศองคกร ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem
base learning

8
9

สอบกลางภาค
บทที่ 6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- การแกปญหาและการตัดสินใจ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- ปจจัยทางจริยธรรม (ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ)
- ภาระหนาที่ในงานบริหารองคกร
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3
3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศเพื่อการบริหาร
เพื่อการตัดสินใจ ศึกษา
จากปญหาโครงงาน

8

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)

มคอ.3
ผูสอน

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

10

บทที่ 6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(ตอ)
- ภาพรวม และองคประกอบของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุม
- ระบบสนับสนุนผูบริหารระดับสูง

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศเพื่อการบริหาร
เพื่อการตัดสินใจ ศึกษา
จากปญหาโครงงาน

11

บทที่ 7 ระบบสารสนเทศการจัดการ
ความรู และระบบสารสนเทศเฉพาะ
ดาน
- ระบบจัดการฐานความรู
- ภาพรวมของปญญาประดิษฐ
- ปจจัยดานจริยธรรม(ระบบ
eHarmony)
- ระบบผูเชี่ยวชาญ
- ระบบเสมือนจริง
- กรณีศึกษา ตนแบบการจําลอง
การขับรถของ BMW

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย ตัวอยางระบบ
ปญญาประดิษฐ ระบบ
เสมือน ศึกษาจากปญหา
โครงงาน

12

ทดสอยยอย และบรรยาย บทที่ 8
การพัฒนาระบบ ระบบจัดการ
ฐานความรู
- ภาพรวมของการพัฒนาระบบ
- วงจรการพัฒนาระบบ
- การวิเคราะหความตองการ
- การวิเคราะหระบบ
- การออกแบบระบบ

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย การวิเคราะห
ระบบจากสถานการณจริง
จากปญหาโครงงาน

13

บทที่ 8 ตอ การพัฒนาระบบ ระบบ
จัดการฐานความรู
- การสรางและติดตั้งระบบ
- การปฎิบัติงานและบํารุงรักษา

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย การวิเคราะห
ระบบจากสถานการณจริง
จากปญหาโครงงาน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

9

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)

มคอ.3
ผูสอน

- การทบทวนระบบ
- ปจจัยดานจริยธรรม (การพัฒนา
ระบบอยางเร็วของ
sanfrancisco’s bay)
14

บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในธุรกิจและ
สังคม
- ความสูญเสียจากการใชงาน
คอมพิวเตอร
- การปกปองความเสียหายที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย จากคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
ในปจจุบัน หรือจากปญหา
โครงงาน

15

บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในธุรกิจและ
สังคม ตอ
- คอมพิวเตอร เครื่องมือในการกอ
อาชญากรรม
- ไวรัส
- การปองกันอาชญากรรม
คอมพิวเตอร
- สิทธิความเปนสวนตัว
- สภาพแวดลอมในการทํางาน
- ปจจัยดานจริยธรรม(ความ
เชื่อถือของ Lexis Nexis )

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย จากคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
ในปจจุบัน หรือจากปญหา
โครงงาน

16

สอบปลายภาค

3
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มคอ.3
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

ผลการ
เรียนรู*

1

1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2

2

1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2, 4.14.6,5.3-5.4

3

1.1-1.7,
3.1

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

ทดสอบยอยครั้งที่ 1
สอบกลางภาค
ทดสอบยอยครั้งที่ 2
สอบปลายภาค
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอ
รายงาน
การทํางานกลุม และผลงาน
การอานและสรุปบทความ
การสงงานตามทีม่ อบหมาย
การเขาชัน้ เรียน
การมีสว นรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

4
8
12
16

10%
25%
10%
25%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Ralph Stair, George Reynolds (200x). Fundamental of Information System, Thomson Course
Technology
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซด ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน wikipedia คําอธิบายศัพท
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มคอ.3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในรายวิ ช านี้ ที่ จั ด ทํ า โดยนั ก ศึ ก ษา ได จั ด กิ จ กรรมในการนํ า แนวคิ ด และ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการให ค ะแนนจากการสุ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย อื่ น หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มี การตั้ ง คณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรีย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ
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มคอ.4
ตัวอยางรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1 รหัสและชือ่ รายวิชา
INT 399 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
2 จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
6 หนวยกิต (ประมาณ 600 ชั่วโมง) หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห
3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวิชาเลือก
4 อาจารยผูรบั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อ.สยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร และอาจารยในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ภาคการศึกษา / ชั้นปทกี่ ําหนดใหมกี ารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ขึ้นไป และตองเรียนวิชาบังคับครบตามที่กําหนด
6 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
13 กุมภาพันธ 2553
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1 จุดมุง หมายของประสบการณภาคสนาม
จุดมุงหมายของวิชาประสบการณภาคสนาม เปนการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูสิ่งตอไปนี้
- การเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับการประยุกตใหเกิดผลทางปฏิบต
ั ิ
- เขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจากสภาพแวดลอมจริง
- การวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ
- การใชเครือ
่ งมือ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มอี ยูในสภาพแวดลอมจริง
- เขาใจชีวต
ิ การทํางานและวัฒนธรรมองคกร เรียนรูการปรับตัวใหเขากับผูอื่น และสามารถทํางานรวมกัน
ได
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2 วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพือ่ ใหเปนวิชาที่นักศึกษาไดบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมด ประยุกตใชกบั การปฏิบตั ิงานจริงใน
สถานประกอบการ จะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง ทํางานเปนทีม เปนการเตรียมความพรอมและปรับตัวให
สามารถทํางานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา ภายใตการดูแลของพนักงานพี้เลีย้ งจากสถานประกอบการและอาจารยที่
ปรึกษา
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุ ริต
มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ บุคคลองคกรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับขององคกร
- เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององคกร
- มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เอื้อเฟอตอสมาชิกในการทํางาน

1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กอนการฝกงาน
- กําหนดตารางเวลาฝกงาน บันทึกเวลาฝกงานกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการประเมินผลงาน
- มอบหมายงาน กํา หนด ติดตามและควบคุม ใหนั กศึก ษาปฏิบัติต ามกฎระเบีย บของสถานประกอบการ
เชนเดียวกับพนักงานขององคกร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ระหวางฝกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบดวยทุกครั้ง
- ประเมิ น ความซื่ อ สั ต ย จ ากการพู ด คุ ย สั ม ภาษณ เ พื่ อ นร ว มงาน หั ว หน า งาน และผู เ กี่ ย วข อ ง พร อ มมี
รายงานผลการฝกงานประกอบ
-
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2 ความรู
2.1 อธิบายถึงความรูทจี่ ะไดรับ / ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทสี่ าํ คัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทัง้ ประยุกตความรู ทักษะ และ
การใชเครือ่ งมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
ั นาการคอมพิวเตอร
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวฒ
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนือ่ ง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทใี่ ชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- มี ค วามรู ด า นการประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การใช ง านเชิ ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ การบริ ห าร เพื่ อ การ
ปฏิบัติงาน หรือเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกร
- เข า ใจและเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ในการทํ า งานอย า งถู ก ต อ ง เหมาะสม และคํ า นึ ง ถึ ง การใช ท รั พ ยากรของ
หนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
- เขาใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สอดคลองกับระดับคุณภาพขององคกร
- เขาใจในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
สถานประกอบการที่ฝกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงใหคําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการทํางานไดดวยตนเอง
- ใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวรที่มีในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแลของพนักงานพี่
เลี้ยง
- จัดประชุม แบงงาน ติดตามงาน เปนระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
-

ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผูเกี่ยวของ เชน ผูใชงานระบบสารสนเทศ พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย
นิเทศ
- ประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอื่น การเขากันไดของโปรแกรม
- ประเมินผลจากการตรงตอเวลาในการสงงาน และความสมบูรณของงานที่ไดรับมอบหมาย โดยกําหนด
แบบฟอรมบันทึกการสงงาน
-
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3 ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา / ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวจิ ารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือ่ ใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- มีทักษะในการวิเคราะหความตองการของผูใช ในการใชงานระบบสารสนเทศ
- มีทักษะการเลือก และใชเครื่องมือ อุปกรณการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาเปนพื้นฐานในการทํางานจริง
- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตเพื่อแกไขปญหา
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ทีใ่ ชในพัฒนาผลการเรียนรู
การมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ
- จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝกงาน
- มอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการออกแบบโปรแกรม
- จัดทํารายงานผลการออกแบบโปรแกรม และนําเสนอ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวรที่มีอยูในหนวยงาน
- ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนา
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลีย้ ง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝกงาน สม่ําเสมอและตอเนือ่ ง
-

3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
ประเมินผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ตามหัวขอที่กําหนด โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวของและควร
นํามาเปนพื้นฐานในการทํางาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบทีค่ วรมีการพัฒนา
(1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(4) สามารถเปนผูร ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
-
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นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู ทั้ ง ของตนเองและทางวิ ช าชี พ อย า งต อ เนื่ อ งเรี ย นรู ภ าวะทาง
อารมณของตนเอง เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น เรียนรูเทคนิคการขอความชวยเหลือ หรือขอขอมูลเพื่อ
นํามาประกอบการทํางาน
- สามารถวางตัวในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม กลาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของ
งานและภาระหนาที่
พัฒนาตนเองจากการเรียนรูดวยตนเอง และจากการฝกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนรวมงาน
- สรางความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกันในหนวยงาน
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
-

สรางกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อใหเกิดความรูรัก สามัคคี พรอมทํางานเปนทีม
- มอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน
- มอบหมายงานที่ตองไปพูดคุย สัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ประชุมรวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
-

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูรวมงาน หรือผูเกี่ยวของ
- ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน หรือ
ผูเกี่ยวของ
-

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีค่ วรมี
การพัฒนา
(1) มีทักษะในการใชเครือ่ งมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานทีเ่ กี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
ปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง
เหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสอื่ สารอยางเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- สามารถใชความรูทางสถิติ คณิตศาสตร เทคนิคการคํานวณ เพื่อแกปญหาโจทยที่ไดรับมอบหมาย อยาง
เหมาะสม
- สามารถใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทํางาน เชน การ
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โตตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-สงงาน
- สามารถใชเทคโนโลยี หรือ อินเทอรเน็ตในการคนควา หาขอมูลประกอบการทํางาน
- สามารถสื่อสารโดยใชภาษาที่เหมาะสม และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ทีจ่ ะพัฒนาผลการเรียนรู
มอบหมายงานที่ตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพื่อนําเสนอขอมูล
- มอบหมายงานที่ตองมีการสื่อสารโดยใชภาษาทั้งไทยและตางประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการประสาน
การทํางาน
- มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหา หรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
-

ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อ
- ประเมินจากเอกสารที่เขียน เชน E-Mail ที่ใชสื่อสารเพื่อการทํางาน
- ประเมินจากผลการแกปญหาวา โดยเนนความถูกตองและเหมาะสม
-

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
การศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน บริษัทรับ
พัฒนาซอฟตแวร พัฒนาระบบสารสนเทศ บริษัทที่ใหคําแนะนําในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานขององคกร เพื่อนําความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศมาบูรณาการ และ
ประยุกตเพื่อแกปญหาทางธุรกิจ ในสภาวะแวดลอมจริงขององคกร
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในชวงระยะเวลาตอเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุตามหลักสูตร
และ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝกงาน โดยนักศึกษาตองมีการเตรียมตัวกอนการ
ทํางานดังนี้
• เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของสถาน
ประกอบการ
• เรียนรู และฝกการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานประกอบการที่ฝกงาน
• นําความรูทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นที่เกี่ยวของ มาเปนพื้นฐานในการประยุกต
เพื่อการทํางาน
• การฝกแกไขปญหาในโจทยที่ไดรับมอบหมายโดยใชอุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูในสถานประกอบการ
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3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรบั มอบหมาย
แผนการแกไขโจทยปญหา

กําหนดสง
สัปดาหที่ 2 ของการฝกงาน

ผลการวิเคราะหปญหา

ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน

ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพือ่ แกไขปญหา

ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน

ผลประเมินการใชงานระบบ

ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน

รายงานการฝกงาน
หลังการสิ้นสุดการฝกงาน 1 สัปดาห
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
- จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกประสบการณภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนามและที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบการณ
ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณภาคสนาม
- อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต
- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการ
ฝกประสบการณภาคสนามตอรุนตอไป
- สนั บ สนุ น ให นํ า โจทย ที่ พ บในการฝ ก ประสบการณ ภ าคสนามมาเป น กรณี ศึ ก ษา หรื อ โจทย ใ นการทํ า
โครงงานระบบสารสนเทศตอไป
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยที่ปรึกษา
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน
- แนะนํ า เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ซอฟต แ วร ของหน ว ยงาน ที่ ส ามารถนํ า มาใช เ พื่ อ การฝ ก ประสบการณ
ภาคสนาม
- แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผลตอ
อาจารยที่ปรึกษา
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
- ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณภาคสนามกับพนักงานพี่เลี้ยง
- สังเกตการณการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ
- แนะนําหรือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีทักษะการทํางานในองคกร
- ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณภาคสนามเปนระยะ
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
- จั ด ปฐมนิ เ ทศแนะนํ า นั ก ศึ ก ษาก อ นฝ ก ประสบการณ ภ าคสนาม พร อ มแจกคู มื อ การฝ ก ประสบการณ
ภาคสนาม
- จั ด ชอ งทางและเจ า หน า ที่ ป ระสานงาน รับ แจ งเหตุ ด ว น กรณี ต อ งการความชว ยเหลื อ เช น หมายเลข
โทรศัพท และไปรษณียอิเล็ทรอนิกส
- จั ด อาจารย ที่ ป รึ ก ษาตามความเชี่ ย วชาญด า นการใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ หรื อ เทคนิ ค พิ เ ศษ เพื่ อ ให
คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม /สถาน
ประกอบการ
- ระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
- สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ตามความจําเปน
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมือที่ใชประกอบการทํางาน
- แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาการฝ ก ประสบการณ ภ าคสนาม คั ด เลื อ กสถานประกอบการที่ ยิ น ดี รั บ นั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอมดังนี้
- เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนามตามจุดมุงหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
- มีอุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่ถูกกฎหมาย พรอมในการฝกประสบการณภาคสนามเพื่อแกปญหา
ตามโจทย
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม
- มีโจทยปญหาที่มีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบการณภาคสนามอยางนอย 4 เดือน จัดนักศึกษาลงฝก
ประสบการณภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝกประสบการณภาคสนามดวยตนเอง แต
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบรายวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา
จั ด ปฐมนิ เ ทศการฝ ก ประสบการณ ภ าคสนาม มอบคู มื อ การฝ ก ประสบการณ ภ าคสนาม ก อ นการฝ ก
ประสบการณภาคสนามอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม
วิธีการประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกประสบการณภาคสนาม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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มคอ.4
3. การเตรียมอาจารยทปี่ รึกษา/อาจารยนิเทศ
อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหนงของ
พนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค
สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน อุปกรณ เทคโนโลยี
ซอฟตแวร ที่จ ะนํ ามาใชใ นการฝกประสบการณ ภาคสนาม แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใช เครื่อ งมื อ ชอ ง
ทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
4. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลี้ยงในสถานที่ฝก
จัดประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนักศึกษา มอบเอกสารคูมือ
การดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท หรือชองทางติดตออาจารยนิเทศ
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดตอนักศึกษา และกอใหเกิดความ
เสียหายตอสถานประกอบการ เชน
- ความเสี่ ย งจากสถานที่ ตั้ ง สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน การเดิ น ทาง ป อ งกั น โดยคั ด เลื อ กสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอยที่สุด
- ความเสี่ ย งจากอุ บั ติ ภั ย จากการทํ า งาน จากการใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ซอฟต แ วร ป อ งกั น โดย จั ด
ปฐมนิ เ ทศ แนะนํ า การใช อุ ป กรณ การป อ งกั น ไวรั ส อั น ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ ข อ มู ล สถาน
ประกอบการ เนนจริยธรรมการไมเ ปดเผยขอ มูลสถานประกอบการอั นเปนความลับ และกําหนดให
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอยางเครงครัด
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการประเมินผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก
2 หมายถึง ตองปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาตองไดรับคะแนนประเมินเฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จึงจะผานเกณฑการฝกประสบการณภาคสนาม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม โดยใชเกณฑใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของโครงการสหกิจศึกษา
- อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอคณะฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

9

มคอ.4
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของนั ก ศึ กษาทั้ งระหว างฝ ก ประสบการณ ภาคสนาม และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ นการฝ ก
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบฟอรมการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรบั ผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝกฯของพี่เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกตาง
ประธานหลัก สู ตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่ อทํ าความเข าใจในการประเมิ น หากเกิ ดความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวางผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาหาขอสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกีย่ วของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณภาคสนาม
1.2 พนักงานพีเ่ ลี้ยงหรือผูประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝกฯในแบบฟอรม และสุมถามดวยวาจา
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการใหคําปรึกษา ผลการดําเนินงานของนักศึกษาหลังใหคําปรึกษา ใน
แบบฟอรมรายงานผลการฝกประสบการณภาคสนาม การนําคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไปใชในการแกปญหา
ของนักศึกษา
1.4 อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
ติดตามความความก าวหน าในการทํ างานของบัณฑิ ต ที่ ตรงตามสาขาวิ ชา โดยการสํา รวจสอบถามจาก
ผูประกอบการและบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะ
เรื่อง รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชาเพื่อทราบ
- ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา รวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบปการศึกษา
ถัดไป นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
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มคอ.5
ตัวอยางการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
INT101 ระบบสารสนเทศเบื้องตน
Fundamental of Information System
2. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผรู ับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุม เรียน (section)
กลุมที่ 1 ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล และ อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2553
5. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ

จํานวน
จํานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
แผนการสอน สอนจริง

ระบุสาเหตุทกี่ ารสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน 25%

ระบบสารสนเทศในองคกร

3

3

ฮารดแวรและซอฟตแวร

3

2

เนื้อหางาย เขาใจไมยาก เปนสิ่งที่
นักศึกษาไดพบเห็นหรือมีประสบการณ
ในการพบเจอมา ทําใหบรรยายไดเร็ว

ขอมูลและสารสนเทศ

3

2

เปนเนื้อหาทีใ่ กลตวั นักศึกษา ไดเคยใช
และสัมผัสจากหลายทางทําใหเขาใจงาย
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มคอ.5
หัวขอ

จํานวน
จํานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
แผนการสอน สอนจริง

อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต
และเอ็กทราเน็ต

6

6

ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

6

6

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

6

6

ระบบสารสนเทศการจัดการความรู
และระบบสารสนเทศเฉพาะดาน

3

3

การพัฒนาระบบ ระบบจัดการ
ฐานความรู

3

3

ระบบสารสนเทศในธุรกิจและสังคม

6

6

ระบุสาเหตุทกี่ ารสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน 25%

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แนวทางชดเชย
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
ฮารดแวรและซอฟตแวร หัวขอ
ทําใหไดเนื้อหาไมครบถวน และ - ให นั ก ศึ ก ษา ค น คว า หาอุ ป กรณ
ยอย กรณีศึกษา จุดสั่งซื้อของ
ขาดกรณีศึกษาที่มีประโยชนที่จะ ฮาร ด แวร ที่ ล้ํ า สมั ย จะมี ก ารใช ใ น
staples unwires
เสริมทักษะในการคิดวิเคราะห
อนาคต
- ใหนักศึกษาไปศึกษากรณีศึกษาดวย
ตนเอง แล ว นํ า มาอภิ ป รายในการ
เรียนครั้งถัดไป
ขอมูลและสารสนเทศ หัวขอยอย ทําใหนักศึกษา ไมไดเรียนรูถ ึง ขาดการแนะนําฐานขอมูลที่จะคนควา
กรณีศึกษา ฐานขอมูลดานชีวสา แหลงขอมูลและสารสนเทศที่
สอดแทรกหัวขอทีข่ าดหาย ในการสอน
รสนเทศ
ครบถวน
ครั้งถัดไป
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มคอ.5
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ ําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายวิชา
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี ไมมี
การติดตามประเมินผลรายบุคคล
คุณธรรม จริยธรรม - บ ร ร ย า ย พ ร อ ม ย ก ตั ว อ ย า ง /
ทําไดยาก การอภิปรายกลุม มัก
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
ไมไดความคิดเห็น เนื่องจาก นศ
จริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
ไมเตรียมมา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การ
ใช web board การขายของผาน
อินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงค
ไมสุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การ
ปองกันตนเอง
- อภิปรายกลุม
- กําหนดใหนกั ศึกษาหาตัวอยางที่
เกี่ยวของ
- บทบาทสมมติ
ความรู
- บรรยาย อภิ ป ราย การทํ า งาน /
กลุม การนําเสนอรายงาน การ
วิ เ ค ร า ะ ห ก ร ณี ศึ ก ษ า แ ล ะ
มอบหมายใหคนควาหาบทความ
ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุป
และนํ า เสนอ การศึ ก ษาโดยใช
ป ญ หา และโครงงาน Problem
base learning Student Center
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ทักษะทางปญญา
กรณี ศึ ก ษาไม เ น น ทั ก ษะทาง
- อภิปรายกลุม
ปญญาที่ชัดเจน ทําใหประเมินผล
- วิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษา ในการนํ า
ไดยาก
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช ใ น
ปจจุบัน
- การสะท อ นแนวคิ ด จากการ
ประพฤติ
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มคอ.5
ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี ไมมี
หากจํานวนนักศึกษาในกลุมมาก
/
ไป อาจเกิ ด การไม ก ระจายการ
ทํางาน ทําใหมีความเหลื่อมล้ําใน
การทํ า งาน และสร า งความไม
พอใจกับนักศึกษาในกลุม อาจทํา
ใหเกิดความสัมพันธที่ไมดีนัก

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ ม และ
รายบุคคล เชน การคนควาความ
ก า วล้ํ า ของเทคโนโลยี การนํ า
ตัวอยางการใชเทคโนโลยีในการ
เรี ย นการสอน ธุ ร กิ จ หรื อ อ า น
บทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ทักษะการวิเคราะห - มอบหมายงานใหศึกษาคน ควา /
เชิงตัวเลข การ
ยังไมถูกตอง อาจตองใหอาจารย
ดวยตนเอง จาก website สื่อการ
สื่อสาร และการใช
ทางภาษาตรวจสอบ หรือจัดอบรม
สอน e-learning และทํารายงาน
เทคโนโลยี
เพิ่ ม เติ ม เวลาไม เ พี ย งพอในการ
โดยเน น การนํ า ตั ว เลข หรื อ มี
สารสนเทศ
นําเสนอ
สถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูล
ที่นาเชื่อถือ
- นํ า เสนอโดย ใช รู ป แบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
คณะฯ อาจตองมีการลงทุนในการซื้ออุปกรณ ฮารดแวร ตัวอยาง เพือ่ ใหนักศึกษาไดศึกษา ทดลองใชอยาง
ใกลชิด จะทําใหเขาใจการทํางานจริงของอุปกรณมากขึ้น ควรจัดหา วิดิโอ สาธิตวิธีการทํางานของซอฟตแวร
เพือ่ ใหนักศึกษาเกิดแนวคิดในการประยุกตใชงาน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1 จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี)้
3 จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
5
6
6
10
10
3
0
0

คิดเปนรอยละ
12.5
15
15
25
25
7.5
0
0

5. ปจจัยทีท่ ําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอย - เนื่องจากมีการนําเสนอ และอภิปรายกลุม ที่อาจควบคุม
กวาที่กําหนดไว
เวลาไดยาก
- เนื่องจากมีการหยุดการเ รียนฉุกเฉิน เกินกวาที่คาดไว
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตุพฤตกรรมของ
เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของ
นักศึกษาเกีย่ วกับจริยธรรมวิชาชีพ ไมสามารถ นักศึกษาแตละคน ไมเหมือนกัน
กระทําไดทุกคน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา
มีการเสนอใหปรับคะแนนรายงานกลุมใหนอยลง
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มคอ.5
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
ขาดอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย ตามเอกสาร ใหได ทําใหนักศึกษาอาจไมเขาใจถองแท เนือ่ งจากไดเห็นไดแต
สัมผัส หรือทดลอง
จากภาพ หรือขอมูลบนอินเทอรเน็ต
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

ยากในการจัดนักศึกษาไปดูงาน ณ สถานที่ที่มี
ทําใหนักศึกษาไมไดเห็นหรือทดลองใชงานซอฟตแวรจริง
อุปกรณหรือซอฟตแวร เนื่องจากเวลาและคาใชจาย
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
เวลาในการนําเสนองานมีไมเพียงพอ จึงทําใหไมสามารถควบคุมเวลาการสอนใหอยูในเวลาที่กําหนดได
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
อาจารยผูสอนเห็นวา ควรเพิ่มชัว่ โมงการนําเสนอรายงานกลุมและรายบุคคลมากขึน้
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
2.1 ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
ขอวิพากษที่สาํ คัญ จากการสอบถาม นักศึกษา พบวา การสอนที่มีการคนควาจากอินเทอรเน็ตนีด้ ีแลว ทํา
ใหไดรับความรูนอกหองเรียนและกาวทันเทคโนโลยี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
อาจารยผูสอนเห็นวา ยังคงใหมีการหาขอมูลที่ทันสมัยอยูเสมอ และใหมีการเสนอความคิดเห็นในหองเรียน
หรือเชิญผูเ ชีย่ วชาญดานอุปกรณมาสาธิตวิธีการใชงานอุปกรณที่เกีย่ วของในวิชามากขึ้น

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

6

มคอ.5
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา
แบบฝกหัดมีนอย ตองการเห็นตัวอยางจริง
เพิ่มแบบฝกหัด นําอุปกรณ หรือซอฟตแวรจริง มาให
นักศึกษาไดทดลอง
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิดความตั้งใจ
เรียน เชิญวิทยากรภายนอกมานําเสนอ
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

เชิ ญอาจารย พิ เศษมาใหค วามรูใหมๆ ด าน สัปดาหที่ 3 ระหวางการสอน
อาจารยผูสอน ติดตอ เลขา
เทคโนโลยี
หัวขอ ฮารดแวร และซอฟตแวร หลักสูตร ประสานงาน
ปรับรายงานใหเหมาะสมกับชวงเวลา

กอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห

อาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดไปศึกษานอกสถานที่ เชน บริษัท สถานประกอบการที่มีการใชงานระบบสารสนเทศ หรือ
มีอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในสภาพแวดลอมการใชงานจริง

ลงชื่อ:

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล และ อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. .2553
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มคอ.6
ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.รหัสและชือ่ รายวิชา
INT 399 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
2. หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อ.สยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร และอาจารยในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2555
หมวดที่ 2 การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
1. การเตรียมนักศึกษา (ถามี)
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
- จั ด ปฐมนิ เ ทศแนะนํ า นั ก ศึ ก ษาก อ นฝ ก งาน พร อ ม - การจั ด ปฐมนิ เ ทศ ควรมี ก ารนํ า นั ก ศึ ก ษารุ น พื่ ที่
แจกคูมือการฝกงาน
ผานประสบการณภาคสนาม มาใหคําแนะนําใน
- จั ด ช อ งทางและเจ า หน า ที่ ป ระสานงาน รั บ แจ ง เหตุ
การเตรียมตัวแกนักศึกษารุนนอง
ด ว น กรณี ต อ งการความช ว ยเหลื อ เช น เบอร - การจัดเจาหนาที่ประสานงาน หนวยงาน เบอร
โทรศั พ ท อ ย า งถาวร เพื่ อ ความสะดวกในการ
โทรศัพท เบอร E-Mail
ประสานงานรุนตอๆ ไป
- จัดอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใช
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ หรื อ เทคนิ ค พิ เ ศษ เพื่ อ ให - จัดทําทะเบียนรายชื่อ ความเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาของอาจารยที่ปรึกษาดานเทคนิค และอาจ
คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา
- จัดปฐมนิเทศการฝกงาน มอบคูมือการฝกงาน กอน
เปนผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพิ่มขึ้น
การฝกงานอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค
สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง จากการฝ ก งาน วิ ธี ก ารประเมิ น ผล
ช อ งทางการติ ด ต อ ประสานงาน จั ด ฝ ก อบรม
บุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกงาน
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2. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
อาจารยที่ปรึกษาฝกงาน ประสานงานกับสถาน
หลังจากไดชอื่ และซอฟตแวรทตี่ องใช ในการฝกงาน
ประกอบการเพือ่ ขอชือ่ ตําแหนงของพนักงานพี่
ตองมีการติดตอสถานประกอบการ ขอผูเ ชี่ยวชาญมา
เลี้ยง
อบรมนักศึกษา กอนการฝกงานจริง อาจตองมีการ
ทดสอบความสามารถนักศึกษา กอนเพือ่ การวางแผน
กําหนดกิจกรรมความยาก งายของงานทีเ่ หมาะสม
3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง(Field supervisors) ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
จากสถานประกอบการ(ถามี)
อนาคต
ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกงาน ควรมีการกําหนดลักษณะโครงงานที่ชัดเจน และเปน
เพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จาก ประโยชนของทั้ง 2 ฝาย ทั้งผูประกอบการและ
การฝกงาน ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน นักศึกษาทีส่ ามารถนํามาใชเปนหัวขอในการทํา
อุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแ วรที่ จะนํามาใชใ นการ โครงงานในชั้นปสุดทายได
ฝกงาน แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเครื่องมือ
ชองทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือ
การดูแล และประเมินผลการฝกงาน
4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
การเปลี่ยนแปลง
4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งานที่
มอบหมาย
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหั ว ข อ กิ จ กรรมเล็ ก น อ ย
เพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษาและ
เวลาในการฝกประสบการณ
4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกและ
การสนับสนุนนักศึกษา
มีการเปลี่ยนแปลง การขึ้นรถรับสงที่บริษัทมีให
เนื่องจากนักศึกษาไมสะดวก นักศึกษาจึงเดินทางไป
เอง โดยบริษัทมีเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเพิ่มเติมให
4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถามี)
มีการเพิ่ม ลดรายชื่อสถานประกอบการอยูเสมอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต

อาจตอ งมีก ารทดสอบความสามารถนัก ศึกษา
กอนเพื่อการวางแผนกําหนดกิจกรรมความยาก งาย
ของงานที่เหมาะสม

ไ ม มี ข อ เ ส น อ แ น ะ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อ ยู กั บ ส ถ า น
ประกอบการแต ล ะแห ง ที่ นั ก ศึ ก ษาจะไปฝ ก
ประสบการณ
ควรติ ด ต อ สถานประกอบการให ม าก เพื่ อ
นักศึกษามีทางเลือกมากขึ้น
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หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวน 10 คน จากนักศึกษาชั้นปที่ 4 100 คน คิดเปน 10%
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวน 8 คนจาก 10 คน คิดเปน 80 %
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
รอยละ
A
1
10
+
B
2
20
B
3
30
+
C
2
20
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ความเชี่ ย วชาญของพี่ เ ลี้ ย ง และความสามารถพิ เ ศษที่ ต อ งใช ใ นการจั ด ทํ า งาน ประกอบกั บ
ความสามารถของนักศึกษาและเครื่องมือชวยงาน มีผลตอผลงานนักศึกษา
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
1. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
อุปสรรคดานงบประมาณในการสนับสนุนอาจารยในการนิเทศก ในกรณีสถานที่ฝกงานอยูตางจังหวัด
และการสรางพันธมิตรแกสถานประกอบการเพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกในการฝกประสบการณมากขึน้ รวมทัง้
งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือพิเศษแกนักศึกษาในการทํางาน
2. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ขาดแรงกระตุนในการติดตามงาน และการใหคําแนะนําแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง และนักศึกษาขาด
แคลนเครื่องมือในการใชสนับสนุนใหการทํางานเสร็จเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)
จัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน และดําเนินการสรางพันธมิตรกับสถานประกอบการ
มากขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
1. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
จุดแข็ง
- ทําใหเขาใจถึงความเชือ
่ มโยงของทฤษฎีที่ไดเรียนในวิชาตางๆ กับการนําไปใชปฏิบัติงานจริง
- พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา ไดติดตามงานและใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนใน
การฝกประสบการณอยางดี
จุดออน
- ไดพฒ
ั นาระบบสารสนเทศ เพียงบางสวนของระบบโดยรวม ทําใหไมทราบขั้นตอนทั้งหมด และความ
เกี่ยวของของระบบทั้งหมด
- เครื่องมือ และซอฟตแวรทใี่ ชพัฒนาระบบ ไมมีใชในขณะศึกษา เนือ
่ งจากเปนอุปกรณที่มีเทคโนโลยี
ชั้นสูง ทําใหตอ งใชเวลาในการศึกษาในการใชงานพอสมควร
1.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
นักศึกษายังขาดความสามารถในการใชเครื่องมือ พิเ ศษที่ สถานประกอบการใชงานในการทํ างาน
พนักงานพี่เลี้ยงมีงานมาก จึงมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษานอย
2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
จุดแข็ง
- นักศึกษาทีทก
ั ษะในการเขียนโปรแกรม จึงทําใหการพัฒนางานไดอยางรวดเร็ว
- นักศึกษาทีความรูพื้นฐานทางทฤษฎีเพียงพอในการประยุกตใชกับงานจริง
จุดออน
- นักศึกษายังตองปรับปรุงทักษะในการสือ
่ สารดวยภาษาอังกฤษ เนื่องจากเอกสารประกอบการพัฒนา
ระบบเปนภาษาอังกฤษทั้งหมดและภาษาที่ใชในการสือ่ สารกับผูเ กี่ยวของเปนภาษาอังกฤษ
2.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
สถานประกอบการใหความรวมมือ และดูแลนักศึกษาดีมาก
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
มีแผนการปรับปรุงดังนี้
- จัดฝกอบรมทักษะที่จําเปนในการทํางาน แกนักศึกษาที่จะไปฝกประสบการณ เปนพิเศษ และมีการจัดสอบ
เพื่อประเมินทักษะนักศึกษา กอนฝกประสบการณ
- กําหนดอาจารยพี่เลี้ยง ไวลวงหนาอยางนอย 1 เดือน เพื่อใหอาจารยและนักศึกษามีความคุนเคย
- กําหนดสถานประกอบการ ใหนักศึกษาไดไปสํารวจสถานที่ และสรางความคุนเคยกับพนักงานพี่เลี้ยง กอน
ไปฝกงานจริง อยางนอย 1 เดือน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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2. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ประเด็นที่ระบุในครั้งกอนสําหรับการปรับ ปรุง ระบุความสําเร็จ ผลกระทบในกรณีไมสําเร็จ
นอกเหนือจากขอ 1
- ขอเพิ่มปริมาณสถานประกอบการ ใหนักศึกษา - จัดเพิ่มไดเพียง 1-2 แหง ที่มีความสนใจรับนักศึกษา
ไดมีทางเลือกในการฝกประสบการณ
ฝกประสบการณ
- ขอเพิ่มการจัดอบรมทักษะพิเศษใหกับ นักศึกษา - เวลาเรียนของนั กศึ ก ษาคอ นข างเต็ม จึ งตอ งใชเ วลา
หลั ง เลิ ก เรี ย น อาจทํ า ให นั ก ศึ ก ษาไม ส ะดวกแก
นักศึกษา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษ ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ของ อ สยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร
แกนักศึกษาทีม่ ีความพรอมใน นักศึกษาชั้นปที่ 3
การฝกประสบการณ
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอเสนอแนะตอประธานหลักสูตร/หัวหนาภาควิชา หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใด ๆ ที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร
เสนอขอเพิ่มงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือพิเศษ และจัดผูเชี่ยวชาญภายนอกมาสอนเสริมทักษะ
แกนักศึกษาที่จะฝกประสบการณ

อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
ลงชื่อ อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
(อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล)

วันที่ 2 ตุลาคม 2555

ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ อ.สยาม แยมแสงสังข
(อ.สยาม แยมแสงสังข)

วันที่ 2 ตุลาคม 2555
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ตัวอยางรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําป 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1.หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี
3. อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
นายสยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีดังนี้
ชื่อ
1 นายสุเมธ อังคะศิริกุล
2 นายพิเชฏฐ ลิ่มวชิรานันต
3 นางสาวอันฮวา นิลรัตนศริ ิกุล
4 นางสาวสุนสิ า สถาพรวจนา
5 นายกิตติพงษ วะระทรัพย

คุณวุฒิ
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 2537
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 2542
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2544
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2546
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2548

เลขประจําตัวประชาชน
X-XXXX-XXXXX-XX-X
X-XXXX-XXXXX-XX-X
X-XXXX-XXXXX-XX-X
X-XXXX-XXXXX-XX-X
X-XXXX-XXXXX-XX-X

4. วันที่รายงาน
24 เมษายน 2558
5. ปการศึกษาที่รายงาน
2557
6. สถานที่ตงั้
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วิทยาเขตทุงครุ กรุงเทพ
หมวดที่ 2 ขอมูลเชิงสถิติ
1. จํานวนนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน 90 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในปที่รายงาน

85 คน

2.1. จํานวนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.2. จํานวนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.3. จํานวนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.4 จํานวนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ) (ไมมีวิชาเอก)

0 คน
80 คน
5 คน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

1

มคอ.7
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 94 %
4. จํานวนและรอยละนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
รุน/ปที่เขา
2553
รุน 6
รุน 5
รุน 4
รุน 3
รุน 2
รุน 1

( 1/2558)
( 1/2557)
( 1/2556)
( 1/2555)
( 1/2554)
( 1/2553)
ตกคาง
รวม
จบ
รอยละนักศึกษาที่สอบผาน
ตามแผนกําหนดการศึกษา
(คํานวณจากจํานวนนักศึกษา
ปที่ 2 ของแตละรุน)

ปการศึกษา (จํานวนคนรับจริง)
2554 2555
2556
2557

100

95
90

104
90
89

100

185

283

97
94
90
89
370
-

2558
N/A
90
97
94
5
281
85

90
97
94
90
0
371
89
99

94

5. อัตราการเปลีย่ นแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คิดจากนักศึกษารุน 2)
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2 100 %
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนตอชั้นปที่ 3 100 %
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เรียนตอชั้นปที่ 4 100 %
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่เรียนตอชั้นปที่ 5 5.5 %
6. ปจจัย/สาเหตุทมี่ ีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
การใหกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล อาจไมตอเนื่อง ทําใหนักศึกษาขาดทุนทรัพยในการศึกษา ที่
ตองพักการเรียน โดยปจจุบัน มีจํานวนนักศึกษาที่ขอทุนกูยืมเพื่อการศึกษาประมาณ 5 % ของจํานวนนักศึกษา
ในแตละรุน
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7. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ ณ วันซอมรับปริญญา ประจําปการศึกษา 2556
จํานวนแบบสอบถามที่สง 89 ฉบับ จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ 80 ฉบับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามกลับ 90 (เนื่องจากเปนการกรอกแบบสอบถามในการประชุม จึงสามารถ
เก็บผลการตอบกลับได)
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
การได
งานทํา

ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทํางาน
ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขาที่ ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
เรียน
เรียน
จํานวน
65
9
4
2
รอยละของ
81
11
5
3
ผูตอบกลับ
* รอยละใหคิดจากจํานวนแบบสอบถามของผูตอบกลับ

ยังไมไดงาน
ทํา
0
0

8. การวิเคราะหผลที่ได
ภาวะการหางานทําไดนอย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ทําใหหางาน และหรือหางานตรงสาขาไดยาก และ
ธุรกิจตองการวุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ทําใหนักศึกษาตองการเรียนตอมากขึ้น
หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผา นมา
ในชวง 2 ปที่ผานมา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีการเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ คอมพิ ว เตอร อี ก 2 หลั ก สู ต ร คื อ วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร ในคณะ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย ในคณะครุศาสตรเทคโนโลยี ทําใหปริมาณ
ผูสมัคร ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนอยลง
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผา นมา
ในชวง 2 ปที่ผานมา มีการเปดหลักสูตรที่มีการเรียนในสาขาที่ใกลเคียงกันมากขึ้นในสถาบันการอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย ใหสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปดสอนในระดับปริญญา
ตรีได จึงทําใหมี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร คือ ทําใหปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตร
นอยลง
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หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปดสอนในภารการศึกษา/ปการศึกษา
ชื่อรายวิชา

ภาค/ป
การศึกษา

จํานวน จํานวน
นศ.ที่ลง นศ.ที่
เรียน สอบผาน

การกระจายระดับคะแนน
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2549 19

31

19

0

0

0

0

0

-

-

69

69

2/2549

0

42

31

0

0

0

0

0

-

-

73

73

1/2550

9

10

9

19

11

6

1

1

-

-

66

66

1/2552 12

27

17

12

0

0

0

1

69

68

2/2551

21

29

11

0

0

0

0

-

-

70

70

2/2549 3

3

10 37

8

4

5

0

-

-

70

70

1/2549 6

21

25 14

1

6

0

0

-

-

73

73

2/2549 25

15

17

11

4

0

0

0

-

-

73

73

1/2550 14

11

10

28

4

6

0

1

-

-

73

73

2/2550 20 20

10 17

6

1

0

0

-

-

73

73

2/2550 31 11

16 6

8

0

0

0

-

-

72

72

1/2549

21

11

11

7

3

70

67

28

24 7

1

0

73

73

22 14

1

1

72

72

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
SSC 101 พลศึกษา
(Physical Education)
SSC 210 มนุษยกับหลักจริย
ศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
(Man and Ethics for Quality of
Life)
SSC 211 ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
SSC 360 สังคมศาสตรบูรณาการ
(Integrative Social Sciences)
SSC 231 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
FST 010 อาหารกับสุขภาพ
(Foods and Health)
LNG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
(Fundamental English I)
LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2
(Fundamental English II)
LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3
(Fundamental English III)
LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิง
เนื้อหา 1 (Content-Based
Language Learning I)
LNG 210 การเรียนภาษาโดยอิง
เนื้อหา 2 (Content-Based
Language Learning II)
MTH 010 คณิตศาสตรกับ
ชีวิตประจําวัน (Mathematics in
Daily Life)
CHM 013 เคมีในชีวิตประจําวัน
(Chemistry in Daily Life)
MTH 111แคลคูลัส 1
(Calculus I)

9

7

3

2/2550 1

4

7

1/2550 4

1

15 12
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ชื่อรายวิชา

ภาค/ป
การศึกษา

จํานวน จํานวน
นศ.ที่ลง นศ.ที่
เรียน สอบผาน

การกระจายระดับคะแนน
A

B+

B

C+

C

D+

4

20 21

18 6

D

F

S

U

0

0

-

-

73

73

หมวดวิชาเฉพาะดาน
INT 100 การเรียนรูในระดับ
อุดมศึกษา (University Study)
INT 101 หลักสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Fundamental)
INT 102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 1
(Computer Programming I)
INT 103 ปฏิบัตกิ ารการใช
ซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน
(Office Package Workshop)
INT 104 คณิตศาสตรดิสครีต
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Discrete Mathematics for
Information Technology)
INT 105 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 2
(Computer Programming II)
INT 106 เว็บเทคโนโลยี
(Web Technology)
INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรม
คอมพิวเตอร 1 (Computing
Platform Technology I)
INT 201 เครือขาย 1 (Network I)
INT 202 กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร 1
(Software Development
Process I)
INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1
(Information Management I)
INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ (Business Information
Systems)

1/2549 4
1/2549

6

4

7

11

29

8

1

3

-

-

70

67

1/2549

4

6

7

25

17

10

4

0

-

-

72

72

7

14

17 8

18 1

-

-

72

72

1/2549 6

1

1/2549

4

8

7

14

6

18

7

6

-

--

69

63

2/2549

3

11

24

19

15

0

0

0

-

-

72

72

2/2549 13 23

9

19

2

0

0

0

-

-

66

66

2/2549

3

7

7

4

34

11

6

0

-

-

72

72

1/2550
1/2550

4
4

3
8

27
14

11
25

24
6

3
8

0
6

0
0

-

-

72
72

72
72

1/2550

7

11

17

14

17

3

0

0

-

-

69

69

2/2550

9

9

18

24

9

3

0

0

-

-

71

71
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ชื่อรายวิชา

INT 205 เครือขาย 2 (Network II)
INT 206 กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร 2 (Software
Development Process II)
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
(Information Management II)
INT301 การบริหารโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Infrastructure Management)
INT302 การบริหารบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Services Management)
INT303 การเขียนโปรแกรมบน
เว็บ(Web Programming)
INT304 สถิติสําหรับนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Statistics for IT)
INT305 ปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยและคอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)
INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(E-Business)
INT 307 มิติทางสังคมและ
จริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Social Issues and
Ethics for IT Professional)
INT 401 การประกันและความ
มั่นคงสารสนเทศ 1 (Information
Assurance and Security I)
INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Professional Communication)
INT351 สัมมนาเทคโนโลยี

ภาค/ป
การศึกษา

จํานวน จํานวน
นศ.ที่ลง นศ.ที่
เรียน สอบผาน

การกระจายระดับคะแนน
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

2/2550
2/2550

6
6

12
10

16
10

24
17

7
20

7
6

1
1

0
3

-

-

74
68

74
68

2/2550

1

4

4

8

4

18

25

7

-

-

72

65

1/2551

6

10

16

19

19

1

1

0

-

-

72

72

1/2551

7

8

18

21

10

7

0

0

-

-

72

72

1/2551

6

9

26

26

6

0

0

0

-

-

72

72

1/2551

3

10

10

10

16

14

7

0

-

-

69

69

1/2551

3

3

13

3

5

8

0

0

-

-

33

33

2/2551

3

5

11

5

5

0

29

29

2/2551

7

6

16

26

12

3

1

0

-

-

72

72

1/2552

8

11

12

8

15

0

3

0

-

-

57

57

1/2552

3

8

10

13

11

11

0

0

-

-

57

57

1/2551 13

21

23

10

1

0

0

0

-

-

68

68

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

6

มคอ.7
ชื่อรายวิชา

สารสนเทศ 1 (Information
Technology Seminar I)
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 (Information
Technology Seminar II)
INT 450 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information
Technology Project)
INT 451 สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 (Information
Technology Seminar III)

ภาค/ป
การศึกษา

จํานวน จํานวน
นศ.ที่ลง นศ.ที่
เรียน สอบผาน

การกระจายระดับคะแนน
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

2

4

10

14

8

2

0

0

-

-

40

40

2/2552 31

14

16

0

0

0

0

6

-

-

67

67

1/2552

8

3

15

3

3

0

3

0

-

-

33

33

2/2551

8

6

8

6

3

0

0

0

-

-

31

31

2/2551

4

4

8

4

11

11

2

4

-

-

47

47

1/2552

3

17

26

17

1

4

0

0

-

-

68

68

2/2551

2

8

8

18

2

0

0

0

-

-

39

39

1/2552 24

23

20

6

0

0

0

0

-

-

73

73

1/2551

หมวดวิชาเลือก
INT 461 ปฏิบัตกิ ารการโปรแกรม
ภาษาจาวา
(Java Programming Workshop)
INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
(Web Services Technology)
INT 468 การบริหารโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Project Management)
SSC 251 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎหมาย
(Principles of Jurisprudence)
SSC 373 การบริหารธุรกิจขนาด
ยอมและขนาดกลาง
(Management for Small and
Medium Enterprises (SMEs)

2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
2.1 รหัสและชื่อรายวิชา
ความไมปกติทพี่ บ
INT101 IT Fundamental
มี GPA รายวิชาเฉลี่ย สูงกวา 3.75 สูงเกินไป
การดําเนินการตรวจสอบ
ประชุ ม หารื อ เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาผลการเรี ย นข อสอบหรื อ วิ ธี ก ารให ค ะแนนของอาจารย ใ นรายวิ ช า
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

7

มคอ.7
INT101
เหตุผลทีท่ าํ ใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือ เกณฑที่ตั้งไว
มีการใหคะแนนรายงานกลุมมากกวา 50% และมีจํานวนนักศึกษาในแตละกลุมมากเกิน 10 คน ทําให
คะแนนไมเกิดการกระจาย
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน)
ไดขอใหอาจารยประจําวิชา INT 101 ปรับวิธีการใหคะแนน และจํานวนนักศึกษาในแตละกลุมรายงาน นอย
กวา 5 คน
3. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปด
รหัสและชื่อรายวิชา

คําอธิบาย

INT 463 การออกแบบกราฟกบน
เปนวิชาเลือก ที่ไดกําหนดไว แต
คอมพิวเตอร(Computer Graphic Design) ไม ได เ ป ด เนื่ อ งจากมี นั กศึ ก ษา
สนใจลงทะเบียนนอย จากการที่
INT 464 การสรางสื่อดิจทิ ัล
มีการเปดวิชาเลือกปริมาณมาก
(Digital Media Production)
3.2 วิธีแกไขกรณีทมี่ ีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
รายวิชา
สาระหรือหัวขอที่ขาด
INT 100 University study
การนํ า นั ก ศึ ก ษาไปดู ง านนอก
สถานที่

มาตรการทดแทนที่ได
ดําเนินการ (ถามี)
อาจกํ า หนด หรื อ เปลี่ ย นแปลง
วิ ช าเลื อ ก ที่ เ ป น ที่ น า สนใจ และ
เปนความตองการของตลาด

สาเหตุที่ไมไดสอน
หลัก สูตรไมได ตั้งงบประมาณใน
การดูงานไว อีกทั้ง นักศึกษาชั้นป
ที่ 1 มีกิจกรรมมากในเทอมแรก
จึงไมสะดวกในการเดินทาง และ
หาเวลาชดเชยการสอนไดยาก

การแกไขที่ไดดําเนินการแลว
ได เ ชิญ วิ ท ยากร นํา ภาพวิ ดิโ อและอุ ปกรณ ที่มี เ ทคโนโลยี นํา สมั ย มานํ า เสนอในชั้ น เรีย น ทดแทนการ
เดินทาง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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มคอ.7
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
แนวทางการปองกันและแกไข
ผลกระทบของปญหา
ตอสัมฤทธิผลตาม
ปญหาในอนาคต
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ป ญ หาเรื่ อ งการใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ม อาจไม บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะ จัดชั่ วโมงปฎิ บัติเ พิ่ ม หลั ง เวลา
เ พี ย ง พ อ ก ร ณี มี วิ ช า แ ก น ที่ ต อ ง ใ ช สร า งความชํ า นาญในการใช เรียน หรือ ชวงวันเสาร อาทิตย
หองปฏิบัติการ จํานวนมาก
เครื่องมือใหแกนักศึกษา
ปญหาในการบริหารหลักสูตร

ปญหาเรื่องการติดตอประสานงาน สถาน อาจไมบรรลุวตั ถุประสงคทจี่ ะให
ประกอบการที่มีคุณภาพระดับสากลในการ นักศึกษาไดทดลองทํางานใน
ฝกงาน ยังไดสถานที่ไมเพียงพอตอความ สถานทีม่ ีคุณภาพระดับสากล
ตองการฝกงานของนักศึกษา

ประสานงาน และสรางพันธมิตร
ธุรกิจ ใหมวี งกวาง เพือ่ ความ
รวมมือในการสงนักศึกษา
ฝกงาน

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผูที่กาํ ลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
วันที่สํารวจ 28 พฤศจิกายน 2557
1.1. ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

จะนําดําเนินการเพื่อเสริมจุดแข็งอยางตอเนื่อง และ
จุดออน สถานที่ใหบริการหองปฏิบตั ิการมีไมเพียงพอ
พยายามแก ไ ขจุ ด อ อ น โดยเพิ่ ม สถานที่ ห รื อ หา
จุดแข็ง
• อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมี หองปฏิบัติการเพิ่มขึ้น
ประสบการณจริง ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูจากงาน
จริง
• มีผูชวยสอน คอยใหคําแนะนํา ทําใหนักศึกษาไดรับ
คําแนะนําเพิ่มขึ้น
• มี e-learning ผ า นอิ นเทอร เ น็ ต ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได
ทบทวนบทเรียนทุกเวลาที่ตองการ
1.2. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 1.1
ปรับชั่วโมงการเขาหองปฏิบัติการ ใหเกิดการกระจายของการใชงานในหลายวิชา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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มคอ.7
2. การประเมินจากผูม ีสว นเกี่ยวของ
การประเมินไดดําเนินการโดยสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตตามขอมูลที่บัณฑิตไดใหไวจากการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในวันซอมรับปริญญา โดยฝายประกันคุณภาพของคณะฯ ซึ่งไดจัดทําอยางตอเนื่อง
ทุกป
2.1. ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
จุ ด แข็ ง ของบั ณ ฑิ ต คื อ การสู ง าน รั บ ผิ ด ชอบ ตั้ ง ใจ แกไขจุดออน โดยเนนภาษาอังกฤษในการเรียนมาก
ทํางาน สามารถทํางานเปนทีมไดดี
ขึ้ น ตลอด 4
ป โดยในป สุ ด ท า ย เน น การใช
จุ ด อ อ น ของบั ณ ฑิ ต ในเรื่ อ งภาษาอั ง กฤษ และการ ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานมากขึ้น อีกทั้ง จัดเวที
สื่อสารระหวางผูรวมงาน และขาดความคิดสรางสรรค
ใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคในการ
ผลิตผลงาน หรือนวตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ เชน
การสงประกวดแขงขันระดับประเทศใหมากขึ้น
2.2. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 2.1
ขอเสนอใหใชภาษาอังกฤษ เปนเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาแกน เชน ขอสอบและ
เอกสารการเรียนเปนภาษาอังกฤษ เพิ่มคะแนนในการนําเสนองานแบบที่มีความคิดใหมๆ
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ
3.1 ระบบการประเมินและการใหชว งคะแนนที่ใชในการประเมินการเรียนการสอน และการประเมิน
อื่น ๆ ที่ใชกบั การประเมินหลักสูตร
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
(1) มีอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
คอมพิวเตอร
(3) อาจารยประจํามีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม และทบทวน
ผลการดําเนินงานหลักสูตร
(4) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ทีจ่ ัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 กอน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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มคอ.7
ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
การเปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังการเรียนการสอนใหครบทุกรายวิชา
(6) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานในปกอน
(8) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ
(9) อาจารยใหมทกุ คนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน (เฉพาะปที่มีการรับอาจารยใหม)
(10) อาจารยประจําไดรับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
ดานการเรียนการสอนและอืน่ ๆ ไมนอ ยกวารอยละ 50 ตอป
(12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการสอน
และทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(13) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตรไมนอ ยกวารอยละ90 ของจํานวนนักศึกษาทีค่ งอยูใน
ชั้นปที่ 2
(14) จํานวนนักศึกษาที่รับเขาเปนไปตามแผน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(15) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมต่ํากวา 3.5 จากระดับ 5
(หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1ป )
(16) รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80
(17) บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ ก.พ.
กําหนด
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มคอ.7
เกณฑการประเมิน ระดับ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 5 ขอตาม
มีการดําเนินการครบ 12 ขอตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีบง ชี้
ดัชนีบง ชี้

ผลการ
ดําเนินงานป

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

คําอธิบายหรือ หลกฐานอางอิง

(1) มีอาจารยรบั ผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มี

รายชื่ออาจารยรับผิดชอบใน หมวดที่
ขอมูลทั่วไป

(2) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
(3) อาจารยประจําหลักสูตรมีสว นรวมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(4) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ที่สาขาวิชา
จัดการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการสอน
ใหครบทุกรายวิชา
(6) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานในป
กอนหนา

มี

เอกสารมคอ.2 เอกสารหมายเลข.....

มี

เอกสารหมายเลข..... รายงานการประชุม

มี

มีการจัดทํารายละเอียดรายวิชาตามแบบ
มคอ. 5 เอกสารหมายเลข.....

มี

มีการจัดทํารายงานรายวิชาทุกวิชาตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 เอกสาร
หมายเลข.....

มี

เอกสารมคอ.7 เอกสารหมายเลข.....

มี

มีการประชุมคณาจารยในหลักสูตรและผูมี
สวนรวม เชนผูใชบัณฑิต และการประเมิน
นั ก ศึ ก ษ า จ าก ก า รฝ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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มคอ.7
ดัชนีบง ชี้

ผลการ
ดําเนินงานป

คําอธิบายหรือ หลกฐานอางอิง
ภาคสนาม (เอกสารหมายเลข.....
แผนการสอนประจํ า วิ ช า และเอกสาร
หมายเลข..... รายงานการประชุม)

(8) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํ หนดในมาตรฐาน
คุณวุฒสิ าขาคอมพิวเตอร

มี

จากการทดสอบรายวิชาประจําภาค
การศึกษาตามแบบรายงานรายวิชา
(มคอ.5) เอกสารหมายเลข.....

(9) อาจารยใหมทกุ คนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะ
ปที่มีการรับอาจารยใหม)

มี

มหาวิทยาลัยไดจัดการอบรมใหกับ
อาจารยใหมทกุ ป โดย ในป 2557 มี
อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน

(10) อาจารยประจําหลักสูตรไดรบั การพัฒนาไม
นอยกวา15 ชัว่ โมง/ป

มี

มีจํานวนอาจารยไดรับการอบรม โดย
เฉลี่ยเปนเวลา 20 ชัว่ โมง เอกสาร
หมายเลข …….

(11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอนและ
อื่นๆ ไมนอยกวา 50% ตอป

มี

เจาหนาที่ไดรบั การฝกอบรมการพัฒนา
ดานการเรียนการสอนจํานวน 10 คน จาก
เจาหนาที่ สายสนับสนุน ทัง้ หมด 12 คน
คิดเปน รอยละ 83 เอกสารหมายเลข …..

(12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพ ระดับความพึง คณะไดสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
การสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา
พอใจเฉลี่ย โดยผานระบบ e-Evaluation ซึ่งไดผลการ
เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
4.25
สํารวจเฉลีย่ 4.25 จากคะแนนเต็ม 5
เอกสารหมายเลข …….
(13) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตาม
รอยละ 94 คํานวณจากสถิติของนักศึกษาเขาป
กําหนดเวลาของหลักสูตรไมนอยกวารอยละ
การศึกษา 2554โดยมีผูสําเร็จการศึกษาน
90 ของจํานวนนักศึกษาทีค่ งอยูในชั้นปที่ 2
ป 2557จํานวน 85 คนจากจํานวน
นักศึกษาทีค่ งอยูในชั้นปที่ 2จํานวน90 คน
(14) จํานวนนักศึกษาที่รับเขาเปนไปตามแผน

บรรลุ
เปาหมาย

จํานวนตามแผนกําหนดไว 90 คน โดยใน
ป 2557 รับนักศึกษาได 90 คน

N/A

อยูระหวางการสํารวจ เนื่องจากผูสําเร็จ
การศึกษาในป 2556 ตามหลักสูตรนี้ เปน

(15) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมต่ํากวา 3.5
จากระดับ 5 (หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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มคอ.7
ดัชนีบง ชี้

ผลการ
ดําเนินงานป

อยางนอย 1ป )

คําอธิบายหรือ หลกฐานอางอิง
บัณฑิตรุนที่ 1 การสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตไมสามารถดําเนินการได
สมบูรณ

(16) รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป
หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80

รอยละ 81

ขอมูลสถิตจิ ากผลการสํารวจภาวะการมี
การทําของนักศึกษา ประจําป 2557
เอกสารหมายเลข ……

(17) บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํา เงินเดือนเฉลีย่ ขอมูลสถิตจิ ากผลการสํารวจภาวะการมี
กวาเกณฑ ก.พ. กําหนด
13,000 บาท การทําของนักศึกษา ประจําป 2557
มากกวาเกณฑ เอกสารหมายเลข ……
ก.พ.ที่กําหนดไว
หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน
1. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (ตัวอยาง)
รหัสและชื่อรายวิชา

การประเมิน
จากนักศึกษา
มี
ไมมี

INT 401 การประกันและความมั่นคง
สารสนเทศ 1
(Information Assurance and Security I)

9

INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology
Professional Communication)
INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
(Information Technology Seminar III)

9
9

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

การประเมินคุณภาพการสอนวิธี
อื่น (ระบุ)
โดยการสังเกตุพฤติกรรม นักศึกษาใน
การนําเสนอรายงาน การทํางานเปน
กลุม โดยสอบถามจากสมาชิกในกลุม
ถึงความรับผิดชอบในงาน
สังเกตุจากการเขียนโปรแกรม การ
คัดลอกโปรแกรม หรือการใช
โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์
สังเกตุจากการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น ในการจัดหัวขอการ
สัมมนา และการรวมมือทํางานเปนทีม

แผนปฏิบัติที่ได
ดําเนินการแลว
มี
ไมมี

9

9
9
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INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Project)

9

SSC 373 การบริหารธุรกิจขนาดยอมและ
ขนาดกลาง (Management for Small and
Medium Enterprises (SMEs)
SSC 251 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
(Principles of Jurisprudence)

9
9

สังเกตจากการที่นักศึกษามีวิธีการ
นําเสนอโครงการ รูปแบบแนวคิดการ
ทําโครงงาน และหัวขอโครงงานที่มี
ความคิดสรางสรรค นาสนใจ
สังเกตจากการใชโปรแกรม การ
คัดลอกงานที่มอบหมาย หรือการใช
โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์
สังเกตุจากพฤติกรรม การไมคัดลอก
ภาพ หรือ ขอความจาก

9

9
9

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
2. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
กลยุ ทธการสอน ที่เ ปดโอกาสใหนัก ศึกษาไดนําเสนองานที่เกิดจากการคน คว าในหัวข อที่ เกี่ยวของกั บ
เนื้อหาวิชา ทั้งรายบุคคลและรายกลุม รวมถึงการใหคะแนน ประเมินผลที่เหมาะสม ทําใหนักศึกษาทีทักษะในการ
สื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มากขึ้น แตยังมีเวลาในการนําเสนอนอย อาจทําใหไมครอบคลุมเนื้อหา อาจ
ขยายเวลา หรือจัดให
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับ แนวทางแกไข/ปรับปรุง
จากแหลงตางๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนและผล
การเรียนรูต ามกลุม สาระหลักทัง้ 5 ประการ
ผูสอนสวนใหญ มีปญหาในการประเมินทักษะดาน
เพื่ อ ให ร ายวิ ช าที่ ต อ งมี ก ารนํ า เสนอรายงาน
คุณธรรม จริยธรรม เปนรายบุคคล และใหเพิ่มกรณีศึกษา บ อ ยครั้ ง ไว ใ นคาบสุ ด ท า ย ที่ ไ ม มี วิ ช าเรี ย นต อ
ในสภาวะการณจ ริ ง เพื่อ ให นักศึ กษามีทั กษะในการคิ ด เพื่ อ ให เ กิ ดความยื ดหยุ นในการนํ าเสนอ เช น วิ ช า
วิเคราะห เชน INT 401 การประกันและความมั่นคง INT101 IT Fundamental หรือในวิชาที่ตองมีการนํา
นักศึกษาไปทํากิจกรรมนอกหองเรียน เชน INT100
สารสนเทศ 1
University Study
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรจากภายนอก ที่ ไ ด มี
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควรสอดแทรกใน
วิชาใหเห็นถึงผลกระทบจากการทําผิดคุณธรรม โดยยก ประสบการณ ใ นการได รั บ ผลกระทบจากการขาด
ตัวอยางกรณีศึกษาและใหมีการแสดงความเห็นกลุมยอย จริยธรรมในวิชาชีพมาใหความรู
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2.2 ความรู
จั ด ให มี ข อ กํ าหนดใ นการวั ด ผ ล ค ว า ม รู
ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะไม ใชเพียงการ
สอบกลางภาคและปลายภาค และเพิ่มการทดสอบที่ไมใช นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย ในทุกวิชา
เพี ย งการสอบ เช น จากการฝ ก ทํ า งานเป น กลุ ม ที่
มอบหมาย
2.3 ทักษะทางปญญา
เตรี ย มแผนฝ ก ให นั ก ศึ ก ษาได ค น คว า ด ว ย
ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวของวิชาเรียน
ตนเองมากขึ้น
และมาสอนเพื่อนๆ ในหอง
2.4 ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ควรมีการสลับตําแหนงหัวหนากลุมในการนําเสนอ
มีการวางแผนใหนักศึกษาสงรายชื่อ ที่มีการ
งาน เพื่อความเทาเทียมในความรับผิดชอบในงาน
สลั บ ตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นกลุ ม และรายงานผลการ
ประชุมทํางานกลุมอยางสม่ําเสมอ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรเพิ่มโจทยที่ มีการวิเคราะหเ ชิงตัว เลขมากขึ้ น
หาโจทยที่มีการวิเคราะหเชิงตัวเลขเตรียมไว
และใชการสงงานผาน e-mails
สําหรับการสอนครั้งตอไป
2.6. ทักษะพิสัยหรือทักษะอื่น ๆ (ถามี...ใหระบุ)
ไมมี
3. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
จํานวน 1 คน
3.1. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
ฝายวิชาการ และกิจการนักศึกษาดําเนินการอบรมทุกป โดยจัดใหมีการสัมมนา เรียนรูหลักการสอน วิธีการ
สอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งดานวิชาการและกิจกรรม
3.2. สรุปการประเมินจากอาจารยทเี่ ขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
โดยสรุป อาจารยมีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม
3.3. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดาํ เนินการ
จํานวนผูเขารวม
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
อาจารย
บุคลากร
4.1. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
สายสนับสนุน
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การสงอาจารยไปเเขารับการอบรม เพื่อกาวทันเทคโนโลยี และเรียนรูการใช
เครื่องมือ หรือโปรแกรม สมัยใหม

5

การพัฒนาทักษะการ อาน ฟง พูด เขียน ของบุคลากร สายสนับสนุน
การอบรมพัฒนาทักษะการนําเสนองานให โดยวิทยากรจากภายนอก

10
10

10

4.2. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผเู ขารวมกิจกรรมไดรบั (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม)
โดยสรุป ผูเขาอบรมมีความพอใจมาก ในการที่คณะฯ ไดจัดใหมีทุน และกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร
หมวดที่ 8 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
1. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน ความเห็นของประธานหลักสูตรตอขอคิดเห็น
หรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
ผูประเมินมีความเห็นวา
ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็น
• ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานอื่นๆ เชน การทํางาน ดวยในขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก และ
วางแผนปรับหลักสูตร
เปนทีม การเปนผูนํา ใหแกทั้งนักศึกษา อยางตอเนื่อง
• ควรปรับใหมวี ิชาเลือก ในความหลากหลายของการใช
โปรแกรม ใหครอบคลุมความตองการของตลาด
• เนนใหนักศึกษาใชโปรแกรม open source ในการทํางาน
สง มากขึ้น
2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/ฝกอบรม และงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/ฝกอบรม อยางตอเนื่อง โดยทํากิจกรรมเสริมในวิชา INT 351 Seminar I ในลักษณะการเชิญวิทยากร
หรื อ ศิ ษ ย เ ก า ที่ มี ป ระสบการณ ก ารทํ า งานที่ เ กี่ ย วข อ ง เน น ให อาจารย ผู ส อนในวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเขี ย น
โปรแกรม ฝกใชงานโปรแกรม open source มากขึ้น

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

17

มคอ.7
หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปที่ผา นมา
มีการดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว โดยเฉพาะการปรับวิธีการสอน และการจัดหาอุปกรณบางอยางในการ
สนับสนุนการสอน
แผนดําเนินการ
วันสิน้ สุดการ
ผูรับผิดชอบ
ตวามสําเร็จของแผน
ดําเนินการตามแผน
1.1. แผนการปรับเนือ้ หา
ตุลาคม 2556
อ.สุเมธ อังคศิริกุล
ไดปรับบางเนือ้ หาในรายวิชา
รายวิชาใหสอดคลองกับการ
int101 information system
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
fundamental ใหมีความ
ทันสมัย
1.2 แผนการเรียนเชิญ
ตุลาคม 2556
นายสยาม แยมแสง ไดเรียนเชิญวิทยากรมา
วิทยากรจากภายนอกมาให
สังข
ทั้งหมด 2 ทาน ในหัวขอวิชา
ความรูในหัวขอที่เกี่ยวของ
information ethics และ
User interface design
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ
ไมมี
2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ )
• ควรปรับหลักสูตรใหมีการเรียนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง โดยปรับลดจํานวนหนวยกิต ใหเหลือเพียง 1.5
หรือ 2 หนวย เพือ่ ใหสามารถเรียนไดทุกเทอม
• ควรปรับโครงสรางชั่วโมงการสอน จาก 3 ชั่วโมง ตอเนือ่ ง ใหเปน 1.30 ชัว่ โมง 2 ครั้ง ใน 1 สัปดาห
• เพิ่มวิชาเลือกของคณะฯ ทีจ่ ะมีการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปที่ 3 และ 4 ดังนี้
o วิชา INT 353 Mobile Programming
o วิชา INT 354 Games Programming
o วิชา INT 355 COBOL Programming
o วิชา INT 452 Network Programming
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2.2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
• ควรลดเนือ้ หาวิชา INT101 IT Fundamental เนื่องจากมีการบรรยาย ปริมาณมากไป ใหนักศึกษามีเวลา
นําเสนอรายงานมากขึ้น
• เพิ่มชัว่ โมงปฏิบัตใิ นวิชา INT102 Computer Programming I จาก 2 ชัว่ โมง เปน 2.30 ชัว่ โมง ตอสัปดาห
• ใหมีการศึกษา ดูงาน นอกสถานที่ในวิชา INT 100 University Study เปน 1-2 แหง ตอภาคการศึกษา
• เพิ่มชัว่ โมง การใหผูชวยสอน ทําการสอนเสริม ในวิชา INT 104 Discrete Math จาก 2 ชั่วโมง เปน 3
ชั่วโมง ตอสัปดาห
• จัดทําคูมอื การใชโปรแกรมบริหารสํานักงาน ประกอบการสอน ในวิชา INT 103 Office Workshop
2.3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
• พัฒนาเทคนิคการสอนใหอาจารย
• สงอาจารยไปฝกอบรมการใชโปรแกรมบริหารสํานักงาน (Office Management) เวอรชั่นใหม
• ใหอาจารยผูสอนโปรแกรมจาวาไปฝกอบรม เพือ่ ทดสอบวัดระดับความรูตามขอกําหนด Professional
Certificate ในระดับที่สูงขึน้
• อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหใชโปรแกรมบริหารสํานักงานที่เหมาะสมกับการทํางาน
• อบรมการใชภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารใหบุคลากรสายสนับสนุน
3. แผนปฎิบตั ิการใหมสาํ หรับป 2559
แผนปฏิบตั ิการ
แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา INT 351 Seminar I
แผนการปรับปรุงโปรแกรมที่ใชเพือ่ การเรียนการสอนใน
หองปฎิบัติการ โดยใชเวอรชันที่เปนที่นยิ มในตลาด
แผนการขยายหองปฏิบตั ิการ และเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร
ใหเปนหองละ 50 เครือ่ ง
การขออนุมัตติ ั้งงบประมาณในการนํานักศึกษาไปดูงาน ณ
สถานประกอบการที่มีอุปกรณคอมพิวเตอรที่ทันสมัย
แผนการจัดซือ้ อุปกรณเครือขาย เพือ่ ใชในการเรียนวิชา
INT201 Computer Network 1 เพิ่มเติม
แผนการจัดตัง้ งบประมาณเพิ่มเติม ในการเชิญวิทยากรมาให
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม
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วันที่คาดวาจะ
ผูรับผิดชอบ
สิ้นสุดแผน
31 พฤษภาคม 2558 อ อัจฉรา ธารอุไรกุล
31 พฤษภาคม 2558 ฝายโครงสรางพื้นฐาน
30 กันยายน 2558

ฝายโครงสรางพื้นฐาน

30 กันยายน 2558

อ สยาม แยมแสงสังข
ประธานหลักสูตร
อ สยาม แยมแสงสังข
ประธานหลักสูตร
อ สยาม แยมแสงสังข
ประธานหลักสูตร

30 กันยายน 2559
30 กันยายน 2558
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อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร:_
1 นายสุเมธ อังคะศิริกลุ
2 นายพิเชฏฐ ลิ่มวชิรานันต
3 นางสาวอันฮวา นิลรัตนศิริกลุ
4 นางสาวสุนิสา สถาพรวจนา
5 นายกิตติพงษ วะระทรัพย

ลายเซ็น: _______________ วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558
ลายเซ็น: _______________ วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558
ลายเซ็น: _______________ วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558
ลายเซ็น: _______________ วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558
ลายเซ็น: _______________ วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558

ประธานหลักสูตร: นายสยาม แยมแสงสังข
ลายเซ็น: สยาม แยมแสงสังข วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558
เห็นชอบโดย รศ.ดร.วิเชียร ชุตมิ าสกุล (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น: __________ วันที:่ 24 เมษายน 2558
เห็นชอบโดย _รศ.ดร.บวร ปภัสราทร_ (คณบดี)
ลายเซ็น: ________________ วันที่: 24 เมษายน 2558
เอกสารประกอบรายงาน
สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในปที่ประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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