รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิทยาลัยรัตภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วิทยาลัยรัตภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คํานํา
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรฉบับนีเ้ ปน ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนหลักสูตรทางปริญญาตรีทางวิชาชีพ จัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่ง
การปรับ ปรุงหลัก สูตรฉบับ นี้ไดพิจ ารณาใหมีความครอบคลุม และสอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิชาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ขอเสนอแนะจากผูใช และศิษยปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ทั้งนี้ คาดวาผลที่ไดจากการปรับปรุงหลักสูตร จะทําใหการจัดการเรียนการสอน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น สามารถรองรั บ การผลิ ต บุ ค ลากรทางด า นวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงาน
หลัก สูตรฉบั บ นี้ไ ดจัด ทํา ขึ้นตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่ อง เกณฑม าตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริ ห ารเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การนําหลักสูตรฉบับนี้ไปใช
จัดการเรียนการสอนควรพิจารณาใหสอดคลองกับความมุงหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อ
ใหสามารถใชห ลัก สูตรอยางมีป ระสิทธิภาพและตรงตามวัตถุป ระสงคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
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ภาคผนวก ฏ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

25551971103148
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Bachelor of Industrial Technology Program
in Computer Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ชื่อยอภาษาไทย
อส.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology
(Computer Engineering)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ B.Ind.Tech (Computer Engineering)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 30
ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
5.4 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติ ที่เขาใจภาษาไทยเปนอยางดี
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) ปรับ ปรุงจากหลัก สูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2559
วันที่ 6 ธันวาคม 2559
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 149-1/2560
วันที่ 6 มกราคม 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร ว า เป นหลั ก สู ตรที่ มี คุ ณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) ผูติดตั้งและดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) นักพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารไรสาย
3) นักพัฒนาทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร และเครือขายคอมพิวเตอร
4) ผูชวยนักวิจัยทางดานคอมพิวเตอร
5) นักวิชาการเทคนิคทางดานคอมพิวเตอร
6) อาชีพอิสระทางดานคอมพิวเตอร
7) ผูสอนทางดานคอมพิวเตอร
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9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
นายวันประชา
ผูช วย
นวลสรอย ศาสตราจารย
3 9009 00409 00 9
นางสาวสุภาวดี มากอน
อาจารย
1 9207 00034 41 2
นายศุภชัย มะเดื่อ
อาจารย
1 9001 00003 09 5
นางสาวน้ําเพ็ญ
อาจารย
พรหมประสิทธิ์
3 9504 00061 65 8
นายศิวดล นวลนภดล
ผูช วย
3 9003 00559 35 2 ศาสตราจารย

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา
ปที่สําเร็จการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 2549 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร), 2550 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร), 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2549 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ค.อ.ม. (ไฟฟา), 2551
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2547

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบัน เปนยุคของสังคมสารสนเทศ (Information Age) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศ
และการสื่อสารเขามามีบทบาทอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตประจําวัน และการดําเนินกิจการตาง ๆ
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับคํากลาววา “สารสนเทศคืออํานาจ (Information is
Power)” กิจกรรมของมนุษยทุกดาน ไดแก การใชชีวิต ธุรกิจ และอุตสาหกรรมเปนปจจัยสําคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ อีกทั้ง เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศและ
การสื่อสาร เปนธุรกิจขนาดใหญ มีมูลคาทางการตลาดสูง มีการแขงขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว มีนวัตกรรมใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เชน ระบบอินเทอรเน็ต , เว็บเทคโนโลยีระบบ
โมไบลตาง ๆ อีก ทั้งการเพิ่ม ขึ้นของขอมูล จํา นวนมหาศาล ซึ่งมีความสําคัญ และมีมูล คาสูง มาก
ถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร ทําใหเกิดความตองการที่จะสรางความมั่นคงและการรักษาความ
ปลอดภัย ใหกับ ขอมูล ในระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเพิ่มมากขึ้นอยางมากสอดรับ กับ กรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะป พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (ICT
2020) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีสาระสําคัญเพื่อการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ไอซีที (ICT) ของประเทศไทยในระยะ 10 ป โดยเปาหมายที่กําหนดไวในป พ.ศ. 2563 ประเทศไทย
จะมีก ารพัฒนาอยางชาญฉลาดเพื่อกาวสูสังคม อุดมปญ ญา ทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดโอกาสใหแกประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา นําไปสูการเติบโต
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อยางสมดุลและยัง่ ยืน (Smart Thailand 2020) และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง ชาติฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เล็ง เห็นถึง การเตรียมความพรอมของคนและระบบให
สามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตน
ซึ่งแนวโนมของบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สําคัญ อีกอยางคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
อยางกาวกระโดด รวมถึง ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจึง จําเปนตอง
เตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคตโดยพัฒนาบัณฑิตทางดาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอรออกสูสังคม เพื่อรองรับงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาไปตามโลกาภิวตั น
ประกอบกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ไดสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการศึก ษาพัฒ นาความเปนสากลของการศึกษาเพื่อรองรับ การเปนประชาคมอาเซียนและ
เพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตนสามารถอยูรวมกับพลโลกอยางสันติ
สุขอยางพึ่งพาอาศัย และเกื้อกูลกัน
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมปจจุบัน ไดพัฒนาขึ้นพรอมกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี ในสังคมปจจุบันหลาย
ประเทศมีแนวโนมที่จะเปนสังคมผูสูงอายุ ผูที่ตองการเขาถึงขอมูลสารสนเทศก็มีมากขึ้นไมเวนแม
ผูพิการ การผลิตอุปกรณที่อํานวยความสะดวกในดานตางๆเปนจํานวนมาก การเขาถึงและการมี
สวนรวมในสื่อสังคมออนไลนและการใชพลังงานอยางไมจํา กัด มีผลกระทบกับการรับรูขาวสารที่
ไมถูกตอง อาชญากรรมที่เกี่ยวของกับ เทคโนโลยีก็ไดมากขึ้นตามไปดวย การตระหนัก รูเ กี่ยวกับ
สิ่งเหลานี้ เพื่อหาทางแกไขปญหา จึงเปนสิ่ง จําเปนควบคูกับการสงเสริมความรูทางดานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสรางมโนธรรมที่ถูกตอง โดยไดมีการสอดแทรกประเด็น
ตางๆ เขาสูการเรียนการสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรอีกทั้งในยุคนี้ระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนกลไกหนึ่งที่ขับเคลื่อนสังคมในชองทาง
ของอาชีพตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศซึ่งรองรับ ยุคสมัยโลกาภิวัตน ซึ่งมีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ทําใหหนวยงานทุกสวนมีการใชคอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ต
อยางกวางขวาง ดังนั้นจึงตองมีนักปฏิบัติก ารดานคอมพิวเตอรรวมในการทํางาน ซึ่งตองมีความรู
ดานภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม ที่ไดกลาวไวแลวในขอ 11 หลักสูตร
ไดมีก ารพัฒ นาในหลายลัก ษณะเพื่อใหร องรับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ มีก ารเปดวิชาใหม
เพื่อสอดคลองกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สารสนเทศและการสื่อสาร มีการปรับปรุง
เนื้อ หาของวิช าพื้น ฐานเพื่อใหร องรั บ กั บ วิช าระดั บ สูง และเปน ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ เปนไปตามมาตรฐานสากล หลักสูตรเนนบัณฑิตมีความรูพื้นฐานที่
จําเปนของสาขาวิชาชีพในแนวกวาง โดยใหมีความรูและเขาใจหลักการดานฮารดแวรของระบบ
คอมพิวเตอร และหลักการ ดานซอฟตแวรของระบบคอมพิวเตอร สามารถออกแบบ ลงมือสราง
ติดตั้ง ดูแลรักษา ระบบคอมพิวเตอร ทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ระบบสารสนเทศ เครือขาย รวมถึง
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การประยุกตใช เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หลักสูตรมี
วิชาเลือกที่หลากหลาย เพื่อผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียน ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบของ
เทคโนโลยีตอสังคมผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร จําเปนตองพัฒนา
หลัก สูตรในเชิง ลึก และสามารถปรับ เปลี่ยนไดตามวิวัฒ นาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับ ความ
เจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรจําเปนตองมีความพรอม
ที่จะเรียนรูปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีความสอดคลอง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้งการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาโดย
มุงเนนวิชาชีพพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความพรอมเขาสูอาชีพและ
สามารถสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมสูการผลิตและการบริการที่สามารถถายทอดและสราง
มูลคาเพิ่มใหแกประเทศ โดยใหบริการวิชาการแกสังคม ที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพื่อการมีอาชีพ
อิส ระและพั ฒ นาอาชีพ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข ง ขั น อี ก ทั้ ง ยั ง ทํา นุ บํา รุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม และ
สิ่งแวดลอม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
หลัก สูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีความสัม พันธกับ
หลักสูตรอื่นดังนี้
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะอื่น
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร
กลุ ม วิ ช า/รายวิ ช าที่ เ ป น หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ได แ ก กลุ ม วิ ช าภาษากลุ ม วิ ช า
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลุมวิชาคณิตศาสตร และกลุม
วิชาสุ ขพลานามัยและนั นทนาการซึ่ง เปดสอนโดยสาขาวิ ชาศึ ก ษาทั่วไป (ในแต ล ะกลุม ความรู
สามารถดูรายละเอียดของรายวิชาไดใน หมวดที่ 3 หัวขอ 3.1.3)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/สาขาวิชาอื่น
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
การดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึก ษาเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาในระดับหลักสูตร พ.ศ.
2557 และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) รวมทั้ง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของ
สาขาวิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของเพื่อ
บริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้ง
กําหนดใหอาจารยผูส อนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู ความชํานาญ ทั้งทฤษฎี และทักษะในงานดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร สามารถพัฒนานวัตกรรมจากการบูรณาการองคความรูที่เชื่อมโยงทางดานคอมพิวเตอร
ทั้งในสวนฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอร
1.2 ความสําคัญ
หลักสูตรนี้ส ามารถตอบสนองการพัฒ นาทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร ของประเทศที่
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มีเ ครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสามารถนําความรูที่ไดไปปรับ ใช
เพื่อทําใหก ารดําเนินงานเปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพและประสิท ธิผ ล อันจะนําไปสูการเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการพัฒนาประเทศ การแขง ขันดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร นอกจากนี้หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเปนหลักสูตรที่ผลิตนักปฏิบัติการดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรเพื่อ
แกปญหาความขาดแคลนบุคลากรดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่สามารถชวยพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไดเปนอยางดี
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม
และประเทศชาติ ทําหนาที่เปนพลเมืองดีประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ
1.3.2 มีความรูความสามารถดานวิชาการ และวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
1.3.3 มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เซ็นเซอร ระบบเครือขาย และ
อุปกรณสื่อสารไรสาย มาประยุกตใชงานดานอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง เพื่อใหสามารถแกไขปญหาของ
องคกรหรือบุคคลตามขอกําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางาน
1.3.4 มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพ
ในการติดตอสื่อสาร การเรียนรู และการปฏิบัติง าน รวมไปถึง การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.5 มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนา
สังคมอยางตอเนื่องใหทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลา 5 ปตั้งแตป พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
1. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
มาตรฐานตามที่
ตอเนื่อง
สกอ. กําหนด
2. เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
2. ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
และเทคโนโลยี ตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
2. หลักสูตรไดรับการรับรองจาก สกอ.

1. สํารวจคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของบัณฑิต

1. รายงานผลการสํารวจคุณลักษณะที่
พึงประสงคของบัณฑิตภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
2. สํารวจความพึงพอใจของ
2. รายงานผลการสํารวจ ระดับความพึง
นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี พอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ตอคุณภาพหลักสูตร
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
3. สํารวจภาวะการมีงานทําของ 3. รายงานผลสํารวจภาวะการมีงานทํา
บัณฑิต
ของบัณฑิตทุกป (หลังเปดสอน 4 ป )
โดยผลการประเมิน
ไมนอยกวารอยละ 80
4. สํารวจความพึงพอใจของสถาน 4. รายงานผลการสํารวจ ระดับความพึง
ประกอบการตอบัณฑิต
พอใจของผูใชบัณฑิตเฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
5. ติดตามการประเมินผลหลักสูตร 5. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ภายหลังการใชหลักสูตรแลว 4 ป
โดยผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาที่
เกี่ยวของจากหนวยงานภายนอก
และภายในมหาวิทยาลัย
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ
เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาบุคลากรดาน 1. จัดใหอาจารยใหมทุกคน ไดรับ
การเรียนการสอน การ การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
บริการวิชาการและวิจัย การจัดการเรียนการสอน
2. สงเสริมการศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูน
คุณวุฒิทางการศึกษาและดาน
วิชาการ
3. สนับสนุนการทําวิจัยและเขารวม
นําเสนอผลงานทางวิชาการ
4. สงเสริมการใหบริการวิชาการ

4. พัฒนานักศึกษา

5. ปรับปรุงอุปกรณ
การศึกษา
หองปฏิบัติการ
สภาพแวดลอมเพื่อ
สงเสริมการเรียนรู
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5. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรูและ
ประสบการณใหม ๆ
1. สงเสริมใหมีการเขารวมการ
แขงขันทักษะดานวิชาการ และ
วิชาชีพ
2. สงเสริมใหนักศึกษามีการสอบวัด
มาตรฐานความรูดานภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST)
1. การจัดทําแผน การจัดหา
เครื่องมืออุปกรณและแผนการ
บํารุงรักษา
2. จัดทําแผน ของบประมาณจัดซื้อ
วัสดุ ครุภัณฑ ดานโครงสราง
พื้นฐานระยะสั้น (3 ป) และ
ระยะยาว (5 ป)

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. เขารวมโครงการปฐมนิเทศ หรือให
คําแนะนําอาจารยใหมดานการจัดการเรียน
การสอน ในแตละปการศึกษา
2. อาจารยมีคุณวุฒิการศึกษาหรือตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ของอาจารย
ทั้งหมดภายใน 5 ป
3. จํานวนอาจารยที่เขารวมสัมมนาหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการอยางนอยปละ 1
ครั้ง/คน
4. มีโครงการใหบริการทางวิชาการอยางนอย
ปละ 1 โครงการ
5. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1
ครั้ง/คน
1. นักศึกษาไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะ
ดานวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอย 1 รางวัล
ตอป
2. นักศึกษาสอบผาน RMUTSV TEST
ไมนอยกวารอยละ 60 ของผูเขาสอบ
1. รายงานผลการไดรับการจัดสรรครุภัณฑ
และอุปกรณ
2. รายงานการพัฒนาหองปฏิบัติการ
เฉพาะทางดานคอมพิวเตอร

มคอ.2
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา
ไมนอยกวา 15 สัปดาห ไมรวมเวลาที่ใชในการสอบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มหาวิทยาลัยอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 7 สัปดาห
และใหมีระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต มีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให
เปนไปตามขอบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 มิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 ตุลาคม – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
มีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางอุตสาหกรรม
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย-คณิต หรือ
2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร สาขาวิชาระบบเครือขายและสารสนเทศ สาขาวิชาไฟฟาสื่อสาร สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของทางดานคอมพิวเตอร โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
2.2.3 ผูเ ขา ศึก ษา ทั้ง ข อ 2.2.1, 2.2.2 จะต องมีคุ ณ สมบัติ อื่ น ๆ ตามขอ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
2.2.4 การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
2) โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
3) โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานกลุม 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นักศึกษาแรกเขามีความรูและทักษะพื้นฐานแตกตางกัน ในรายวิชาคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งสงผลตอการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาดังกลาว รวมถึงรายวิชา
ตอเนื่องที่จําเปนตองมีพื้นฐานของรายวิชาดังกลาว
2.3.2 นักศึกษาใหมมีปญหาในการปรับตัวในการเรียนในระบบมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดทําโครงการหรือกิจกรรมเสริมเพื่อปรับพื้นฐานกอนเปดภาคการศึกษา ในรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร หรือ คณะ/มหาวิทยาลัย ดําเนินการ
2.4.2 จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อแนะนําเทคนิคการเรียน การแบงเวลา และ
การใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.1
ปการศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่
2560
2561
2562
2563
1
2
3
4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

30
30
30
30
120
30

30
30
30
30
120
30

จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.2
ปการศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่
2560
2561
2562
2563

2564

3
4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
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30

30
30

30
30
30

30
-

60
-

90
-

2564

20
20
-

20
20
40
20

20
20
40
20

20
20
40
20

20
20
40
20
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยคาใชจายในการผลิต
บัณฑิตตอคนตอป (หนวย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
ประเภทรายรับ

2560
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย 1,400,000
รวมรายรับ
1,400,000
จํานวนนักศึกษา (คน)
50
รายรับเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน
28,000

2561
2,800,000
2,800,000
100
28,000

ปงบประมาณ
2562
2563
3,640,000 4,480,000
3,640,000 4,480,000
130
160
28,000
28,000

2564
4,480,000
4,480,000
160
28,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดรายจาย
1. งบดําเนินงาน
1.1 คาตอบแทนบุคลากร
1.2 คาดําเนินการ
รวม (1)
2. งบลงทุน
2.1 คาครุภัณฑ
2.2 คาใชสอย
รวม (2)
รวม (1) + (2)
จํานวนนักศึกษา (คน)
รายจายเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน
(บาท/คน)

2560

2561

2562

2563

2564

1,584,600
150,000
1,734,600

1,678,056
200,000
1,878,056

1,777,119 1,882,126
250,000 300,000
2,027,119 2,182,126

1,993,434
350,000
2,343,434

500,000
80,000
580,000
2,314,600
50
46,292

500,000
80,000
580,000
2,458,056
100
24,581

500,000 500,000
80,000
80,000
580,000 580,000
2,607,119 2,762,126
130
160
20,055
17,263

500,000
80,000
580,000
2,923,434
160
18,271

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบัง คับ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชัย ว าดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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ไมนอยกวา 131 หนวยกิต
ไมนอยกวา 32 หนวยกิต
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 93 หนวยกิต
30 หนวยกิต
48 หนวยกิต
15 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

มคอ.2
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
32 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
1.1.1 รายวิชาภาษาไทย
ใหเลือกศึกษา ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-011-001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
01-011-002
ทักษะการอานภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Reading Skills
01-011-003
ทักษะการเขียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Writing Skills
01-011-004
ศิลปะการพูด
3(3-0-6)
Art of Speaking
01-011-005
การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
1.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศ
ใหเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-312-001
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
01-312-002
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Communication Skills
01-312-003
สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
01-312-004
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Reading Skills in English
01-312-005
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Writing Skills in English
01-312-006
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English for Work
01-312-007
ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
English for Science
01-313-009
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
01-314-010
ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
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01-315-011
01-316-012
01-317-013
01-318-014

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
German for Communication

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

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหศึกษา 3 หนวยกิต ในวิชาตอไปนี้
01-022-001
พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
3(3-0-6)
Citizen and Public Consciousness
และเลือกศึกษาอีก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร
01-021-001
คุณธรรมจริยธรรม
3(3-0-6)
Morals and Ethics
01-021-002
มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Human Relations and Personality
Development
01-021-003
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
01-021-004
ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย
3(3-0-6)
Human Essence and Fulfillment
01-021-005
สารัตถะแหงความงาม
3(3-0-6)
Beauty Matters
01-021-006
อรรถรสในงานศิลปะ
3(3-0-6)
Aesthetics in Art
01-021-007
ดนตรีเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Music for Life
01-021-008
ศิลปะการเลนเงา
3(3-0-6)
Art of Shadow Play
01-021-009
มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Human Relations for Living
01-021-010
วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Life Style Enhancement
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1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร
01-022-002
สังคมกับการปกครอง
Society and Government
01-022-003
สังคม ประเพณี และอารยธรรม
Society Culture and Civilization
01-022-004
อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
Thai Civilization in Globalization
Context
01-022-005
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย
Peace and Human Security
01-022-006
ไทยศึกษา
Thai Studies
01-022-007
กฎหมายและระบบของกฎหมาย
Law and Legal Systems
01-022-008
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
01-022-009
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
Life and Sufficiency Economy
01-022-010
ชุมชนศึกษา
Community Studies
01-022-011
วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
Southern Cultures and Traditions
01-022-012
เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics for Everyday Use
05-022-013
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
05-022-014
การวางแผนการเงินสวนบุคคล
Personal Financial Planning

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

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร
02-031-001
ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Great Moments in Science
02-031-002
มนุษยกับชีวมณฑล
3(3-0-6)
Man and Biosphere
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02-031-003

มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี
Man and Chemical Products
02-031-004
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
02-031-005
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resources
Management
02-031-006
ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resource Sustainability
02-031-007
ยาและสารเสพติด
Drugs and Narcotics
02-031-008
ของเสียและมลภาวะ
Waste and Pollution
02-031-009
แหลงพลังงานทางเลือก
Alternative Energy Resources
1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี
01-032-001
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
Information Technology for Study
Skills
02-032-002
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
Computer Technology
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
ไมนอยกวา 3
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
02-040-001
คณิตศาสตรในชึวิตประจําวัน
Mathematics for Everyday Use
02-040-002
ความงามของคณิตศาสตร
Beauty of Mathematics
02-040-003
คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร
Mathematics for Arts
02-040-004
คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ
Mathematics for Business
02-040-005
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
Mathematics for Science
02-040-006
สถิติในชีวิตประจําวัน
Statistics for Everyday Use
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2
1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-050-001
สุขภาพและสวัสดิภาพ
2(1-2-3)
Health and Well-Being
01-050-002
ศิลปะการแสดงของไทย
2(1-2-3)
Thai Performing Art
01-050-003
การรักษาสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Care
01-050-004
ผูนํานันทนาการ
2(1-2-3)
Recreation Leadership
01-050-005
กีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
DanceSport
01-050-006
จักรยานเพื่อนันทนาการ
2(1-2-3)
Leisure Cycling
01-050-007
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
01-050-008
ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
01-050-009
บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
01-050-010
ตะกรอ
1(0-2-1)
Takraw
01-050-011
ฟุตซอล
1(0-2-1)
Futsal
01-050-012
แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
01-050-013
วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming
01-050-014
วอลเลยบอล
1(0-2-1)
Volleyball
01-050-015
เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
01-050-016
กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
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1.6 กลุมวิชาเลือก
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นัก ศึ ก ษาเลื อ กศึ ก ษารายวิ ช าใดก็ ไ ด อี ก ไม นอ ยกว า 6 หน ว ยกิ ต โดยต อ งเป น รายวิ ช า
ในหมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
โดยกลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการเลือกศึกษาไดอีกไมเกิน 1 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 93 หนวยกิต
2.1 กลุม วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน
30 หนวยกิต
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
13-222-101 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating System
13-222-102 วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
Software Engineering
13-223-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Mathematics
13-223-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Computer Technology
13-223-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Computer Programming
13-223-204 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Computer Networks
13-224-101 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Architecture
13-224-102 วงจรไฟฟาพื้นฐาน
3(2-3-5)
Basic Electric Circuits
13-224-103 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
3(2-3-5)
Electronics Technology
13-224-204 การออกแบบระบบดิจิทัล
3(2-3-5)
Digital System Design
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
จํานวน
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
13-221-201
การจัดการระบบฐานขอมูล
Database System Management
13-222-203
อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
Internet of Things
18
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หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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13-222-204
13-222-205
13-222-307
13-223-205

13-223-206
13-223-307
13-223-308
13-224-205
13-224-307
13-224-308
13-225-301
13-225-302

13-225-303
13-225-404

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
Advanced Computer Programming
พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
Basic Cloud Computing
การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสาย
Wireless Devices Programming
การคนหาเสนทางและการสวิตชสัญญาณ
ระหวางเครือขาย
Routing and Switching for Network
Interconnection
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithm
ระบบปฏิบัติการแมขาย
Server Operating System
การออกแบบและการกําหนดขนาดเครือขาย
Network Design and Scaling
ระบบคอมพิวเตอรควบคุมแบบฝงตัว
Computer Embedded System
การเรียนรูของเครื่อง
Machine Learning
เทคโนโลยีเซ็นเซอรและการประยุกตใชงาน
Sensor Technology and Application
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Computer Engineering Pre-Project
การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
Preparation for Co-operative Education
and Internship
สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Seminar in Computer Engineering
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Computer Engineering Project

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

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

1(0-3-1)
3(1-6-2)
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แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ใหศึกษา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
13-225-405
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Co-operative Education in
Computer Engineering
แผนการศึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ใหศึกษา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
13-225-406
หัวขอพิเศษในสถานประกอบการ
Workplace Special Topics
13-225-407
การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
Internship in Computer
Engineering

6(0-40-0)

3(0-6-3)
3(0-40-0)

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ไมนอยกวา
15 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษา ไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
13-221-202
เทคโนโลยีเว็บและการประยุกตใชงาน
3(2-3-5)
Web Technology and
Application
13-221-303
ปญญาประดิษฐ
3(2-3-5)
Artificial Intelligence
13-222-206
จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ
3(3-0-6)
คอมพิวเตอร
Ethics and Lawfor Computer
Professionals
13-222-308
ระบบกระจายขอมูล
3(2-3-5)
Data Distributing Systems
13-222-309
การพัฒนาซอฟตแวรสถาปตยกรรม
3(2-3-5)
เชิงบริการ
Development of ServiceOriented Software Architecture
13-222-310
การทําเหมืองขอมูล
3(3-0-6)
Data Mining
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13-222-411

13-222-412
13-222-413

13-223-309
13-223-310
13-223-411
13-224-206
13-224-309
13-224-410
13-224-412

การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับ
อุปกรณสื่อสารไรสาย
Mobile Application
Development
คอมพิวเตอรแอนิเมชัน
Computer Animation
การพัฒนาโปรแกรมดวยระบบการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ
Cloud Computing Programming
Development
ความปลอดภัยคอมพิวเตอรและ
เครือขาย
Computer and Network Security
เครือขายระยะไกลและการเชื่อมตอ
WAN and Connection
ความปลอดภัยอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
Internet of Things Security
การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
Installation and Computer
Maintenance
การประมวลผลสัญญาณภาพ
Image Processing
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Special Topics in Computer
Engineering
วิศวกรรมระบบรางขั้นเบื้องตน
Introduction to Railway System
Engineering

3(2-3-5)

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

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(1-6-2)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6
หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปดสอน
ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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มคอ.2
3.1.4 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
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ภาคการศึกษาที่ 1
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา(1)
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
13-223-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
13-223-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
13-224-102 วงจรไฟฟาพื้นฐาน
รวม

3(T-P-E)
1-2(T-P-E)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
16 - 17 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาภาษา(2)
13-222-102 วิศวกรรมซอฟตแวร
13-223-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
13-224-101 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
13-224-103 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
UU-VWX-YZZ กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป 1)
รวม

3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
0-1(T-P-E)
3(T-P-E)
18 - 19 หนวยกิต

มคอ.2
ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
UU-VWX-YZZ
UU-VWX-YZZ

13-221-201
13-222-204
13-223-204
13-223-206
13-224-204

กลุมวิชาภาษา(3)
กลุมวิชาคณิตศาสตร
การจัดการระบบฐานขอมูล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
การออกแบบระบบดิจิทัล
รวม

3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
21 หนวยกิต

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระบบปฏิบัติการ
อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
การคนหาเสนทางและการสวิตช
สัญญาณระหวางเครือขาย
ระบบคอมพิวเตอรควบคุมแบบฝงตัว
กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป 2)
รวม

3(T-P-E)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

ภาคการศึกษาที่ 2
UU-VWX-YZZ

13-222-101
13-222-203
13-222-205
13-223-205
13-224-205
UU-VWX-YZZ

3(2-3-5)
3(T-P-E)
21 หนวยกิต

23

มคอ.2
ปการศึกษาที่ 3
สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาภาษา (4)
13-223-307
ระบบปฏิบัติการแมขาย
13-223-308
การออกแบบและการกําหนดขนาดเครือขาย
13-224-307
การเรียนรูของเครื่อง
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาชีพเลือก (1)
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาชีพเลือก (2)
รวม

18

3(T-P-E)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
UU-VWX-YZZ

13-222-307
13-224-308
13-225-301
13-225-302
13-225-303
UU-VWX-YZZ
UU-VWX-YZZ
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กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสาย
เทคโนโลยีเซ็นเซอรและการประยุกตใชงาน
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝกประสบการณวิชาชีพ
สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
กลุมวิชาชีพเลือก (3)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม 18

3(T-P-E)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
หนวยกิต

มคอ.2
สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาภาษา (4)
13-223-307
ระบบปฏิบัติการแมขาย
13-223-308
การออกแบบและการกําหนดขนาดเครือขาย
13-224-307
การเรียนรูของเครื่อง
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาชีพเลือก (1)
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาชีพเลือก (2)
รวม 18

3(T-P-E)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
UU-VWX-YZZ

13-222-307
13-224-308
13-225-301
13-225-302
13-225-303
UU-VWX-YZZ
UU-VWX-YZZ

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสาย
เทคโนโลยีเซ็นเซอรและการประยุกตใชงาน
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
การเตรียมสหกิจศึกษาและ
การฝกประสบการณวิชาชีพ
สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
กลุมวิชาชีพเลือก (3)
วิชาเลือกเสรี (1)
รวม

3(T-P-E)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
1(0-3-1)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
18 หนวยกิต
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มคอ.2
ปการศึกษาที่ 4
สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
13-225-404
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาชีพเลือก (4)
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาชีพเลือก (5)
วิชาเลือกเสรี (2)
UU-VWX-YZZ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
13-225-405

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร

6(0-40-0)
รวม

26

12

3(1-6-2)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
หนวยกิต

6

หนวยกิต

สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
ภาคการศึกษาที่ 1
แผนการเรียนสําหรับเลือก การฝกประสบการณวิชาชีพ
13-225-404
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
13-225-406
หัวขอพิเศษในสถานประกอบการ
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาชีพเลือก (4)
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาชีพเลือก (5)
วิชาเลือกเสรี (2)
UU-VWX-YZZ
รวม 15

3(1-6-2)
3(0-6-3)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
13-225-407

3(0-40-0)

การฝกประสบการณวิชาชีพ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
รวม

3

หนวยกิต

มคอ.2
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
UU-VWX-YZZ
UU หมายถึง คณะ
01 คือ คณะศิลปศาสตร
02 คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
05 คือ คณะบริหารธุรกิจ
13 คือ วิทยาลัยรัตภูมิ
V
หมายถึง สาขา
0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป
1 คือ สาขาบริหารธุรกิจ
2 คือ สาขาอุตสาหกรรม
3 คือ สาขาภาษาตางประเทศ
สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
WX หมายถึง กลุมวิชา/วิชายอย
10
หมายถึง กลุมวิชาภาษา
11 คือ รายวิชาภาษาไทย
12 คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ
13 คือ รายวิชาภาษาจีน
14 คือ รายวิชาภาษามลายู
15 คือ รายวิชาภาษาญี่ปุน
16 คือ รายวิชาภาษาเกาหลี
17 คือ รายวิชาภาษาฝรั่งเศส
18 คือ รายวิชาภาษาเยอรมัน
20
หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
21 คือ รายวิชามนุษยศาสตร
22 คือ รายวิชาสังคมศาสตร
30
หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
31 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร
32 คือ รายวิชาเทคโนโลยี
40
หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร
50
หมายถึง กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
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มคอ.2
สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ
WX หมายถึง สาขาวิชา/วิชายอย
10 คือ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
20 คือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
21 คือ วิชายอยเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
22 คือ วิชายอยเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
23 คือ วิชายอยโครงสรางพื้นฐานของระบบ
24 คือ วิชายอยฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
25 คือ วิชายอยทักษะในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
Y
หมายถึง ปที่ควรศึกษา
0 แทนรายวิชาที่ไมกําหนดชั้นปที่ควรศึกษา อาจจะศึกษาในชั้นปใดก็ได
ในระดับปริญญาตรี
1 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปที่ 1
2 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปที่ 2
3 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปที่ 3
4 แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปที่ 4
ZZ
หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย
ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดชั่วโมงเรียนตอสัปดาห
C(T-P-E)
C
หมายถึง จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
T
หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี
P
หมายถึง จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ
E
หมายถึง จํานวนชั่วโมงการคนควานอกเวลา
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มคอ.2
รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง
การพูด การอาน และการเขียน การอานและการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ
การสื่อความคิดดวยการพูดและการเขียน และการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสม
ในการนําเสนอ
Thai language skills needed for communication; skill practice in listening,
speaking, reading, and writing; reading and listening for main idea;
speaking and writing to express ideas; applications of multimedia
technology in presentation
01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Reading Skills
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ประเภทของวรรณกรรมไทย การใชภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและ
ภาษาอุปมาอุปมัย กลยุทธในการถอดความ วิเคราะห สังเคราะห สรุป และ
ประเมินคาวรรณกรรมไทย การฝกทักษะในการอานตํารา นิยาย บันเทิงคดี และ
สารคดี ความแตกตางระหวางการอานออกเสียงกับการอานไมออกเสียง เทคนิค
ในการอานแบบเร็ว การใชหองสมุดและสื่อตาง ๆ เพื่อการศึกษาคนควา
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative language;
strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and
evaluating Thai treatises; practicing reading skills for textbook, novel,
fiction and non-fiction pieces; differences between reading aloud
and silent reading; speed reading techniques; the use of library and
media resources for individual study
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มคอ.2
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Writing Skills
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : สํานวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ
ขอความ และเรียงความ เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย
สารคดี บทละคร และรอยแกว หลักการและกลยุทธในการเขียนเชิงสรางสรรค
เทคนิคในการราง การแกไข และการเรียบเรียง การฝกใหเกิดแนวคิดและรูปแบบ
สํานวนโวหาร การพัฒนาทักษะในการเขียน
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles,
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry;
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and
editing techniques; practicing to generate ideas and rhetorical styles;
practical skills development in writing
01-011-004 ศิลปะการพูด
3(3-0-6)
Art of Speaking
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ชนิดและรูปแบบของการพูด การพูดแบบไมตองเตรียม การพูดแบบกลอนสด
การพูดตามตนราง และการพูดจากความจํา การกลาวคําอวยพร การตอบรับ
และการปฏิเสธ การสัมภาษณ การเจรจาตอรอง การประมวลและเสนอแนวคิด
การพูดนําเสนอ กลยุทธในการแสดงปาฐกถา ทักษะในการใชกริยาทาทางและ
น้ําเสียง กริยามารยาทในการพูด
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, manuscript,
and memorized speaking; greetings; accepting and refusing
complements, job interview; negotiation; organization and
presentation of ideas; presenting presentation; public speaking
strategies; skills in using gestures and tone; manners matter in
speech
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มคอ.2
01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและตําราทางวิชาการ ความรูพื้นฐานและทักษะ
ทางปญญาที่จําเปนในการอานและการเขียน วิธีการสืบคนขอมูลและการอางอิง
ทักษะในการคิดวิเคราะหในการตีความ ถอดความ วิเคราะห สรุป และประเมิน
เนื้อหาสาระในการอานเชิงวิชาการ การฝกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบตาง ๆ
งานที่มอบหมายในการอานและเขียน
Language patterns of academic writing; basic knowledge and
cognitive skills related to academic reading and writing; retrieving
information and reference; critical thinking skills in interpreting,
paraphrasing, analyzing, summarizing, and evaluating academic
reading; practicing writing in various forms; class discussion, reading
and writing assignments
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และไวยากรณ
ที่ไมซับซอน คําศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
English language skills: listening, speaking, reading and writing;
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday use
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Communication Skills
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ คําศัพทและไวยากรณที่จําเปน
ในการสื่อสาร การอานเรื่องสั้น การเขียนเพื่อสื่อความ
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary and
grammar necessary for communication; reading short passages;
writing to communicate
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มคอ.2
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การทักทาย การแนะนําตนเองและผูอื่น การกลาวลา การขอโทษ การขอบคุณ
การกลาวแสดงความรูสึกยินดีและเสียใจ การแสดงความคิดเห็น การนัดหมาย
การพูดโทรศัพท การซื้อขายและตอรองราคา การสั่งอาหาร การสอบถามและ
บอกทิศทาง
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye;
apologizing; thanking; expressing feelings: congratulations, sympathy;
giving opinions; making an appointment; telephoning; purchasing and
bargaining; ordering food; asking and giving directions
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Reading Skills in English
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : กลยุทธในการอาน การหาหัวขอเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียด
สนับสนุน การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ การเดาความหมายจากบริบท คําเติม
คําอางอิง การคาดการณและการทํานายขอความลวงหนา ขอเท็จจริงและ
ความคิดเห็น การอานแบบเร็ว การลําดับเหตุการณ การตีความ
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting
details; using English-English dictionary; guessing the meaning using
contextual clues, affixes and references; previewing and predicting;
facts and opinions; speed reading; sequencing; inference
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มคอ.2
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Writing Skills in English
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน การเขียน
ประโยค การเขียนเรียงความระดับยอหนา ประเภทของงานเขียน การกรอก
แบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว การบันทึกประจําวัน และการจดขอความ
โดยยอ การเขียนสรุปจากเรื่องที่อาน
Similarities and differences between spoken and written languages;
sentence writing; paragraph writing; types of written pieces: form
filling, personal letter writing, diary writing, and note-taking; writing a
summary from reading articles
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English for Work
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การอานประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัวและจดหมายสมัครงาน
การสัมภาษณงาน โครงสรางองคกร คําศัพทและสํานวนเพื่อการปฏิบัติงานและ
การสื่อสารในสํานักงาน การนําเสนอ
Reading job advertisements; writing resume and application letter;
job interview; organization chart; vocabulary and expressions for
working and communicating in offices; presentation
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มคอ.2
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
English for Science
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ลักษณะของภาษาและวจนิพนธที่ใชในบทความและตําราทางวิทยาศาสตร
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางและวากยสัมพันธ ภาษาวิชาการดาน
วิทยาศาสตร คําศัพทที่ใชทั่วไปในเอกสารตําราทางวิทยาศาสตร ลักษณะรูปแบบ
ของกรรมวาจกที่ใชในภาษาวิทยาศาสตร การฝกทําหมายเหตุประกอบภาพ
การฝกอานและอภิปรายกลุมเกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; basic
knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; academic
language of science; common vocabulary in scientific texts; passive
structures in scientific language; practicing writing annotation of
diagrams; practicing reading scientific articles and group discussion
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : พื้นฐานการใชภาษาจีนกลางในการสื่อสาร รูปแบบอักษรภาษาจีน การออกเสียง
ภาษาจีน โครงสรางประโยคภาษาจีนกลาง การวางตําแหนงคําและไวยากรณ คํา
ถอยคํา และสํานวนภาษาจีนกลางที่ใชในชีวิตประจําวัน
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and
grammar; common Mandarin words, phrases and expressions for
everyday use
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มคอ.2
01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี คําที่ใชทั่วไปและการอานออก
เสียง คํา ถอยคํา โครงสรางประโยค และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนในการฟงและ
การสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words and
pronunciation; words, phrases, sentence structures, and grammar;
basic skills in listening and speaking for everyday conversation with
appropriate expressions
01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ การออกเสียงภาษาญี่ปุน คํา
ถอยคําและประโยค ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวัน
ดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and
Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and
sentences; basic skills in listening and speaking everyday
conversation with appropriate expressions
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : อักษรฮันกึล การออกเสียงภาษาเกาหลี พยัญชนะและสระ การวางตําแหนงของ
คําและโครงสรางประโยค การใชถอยคําในภาษาเกาหลี ทักษะเบื้องตนในการฟง
และการสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels;
word order and sentence structure; Korean phrases; basic skills in
listening and speaking everyday conversation with appropriate
expressions
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มคอ.2
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การออกเสียงภาษาฝรั่งเศส คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณและ
โครงสรางประโยค ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวย
ถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง การฝกทักษะในการอานบทความและ
การเขียนขอความสั้น ๆ
French pronunciation; common French words and phrases; French
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking
everyday conversation with appropriate expressions; practicing
reading simple articles and paragraph writing
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
German for Communication
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การออกเสียงภาษาเยอรมัน คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณและ
โครงสรางประโยค ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวย
ถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตองการฝกทักษะในการอานบทความและการเขียน
ขอความสั้น ๆ
German pronunciation; common German words and phrases; German
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking
everyday conversation with appropriate expressions; practicing
reading simple articles and paragraph writing
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มคอ.2
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม
3(3-0-6)
Morals and Ethics
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ธรรมชาติของชีวิต ความจําเปนที่มนุษยตองมีคุณธรรมจริยธรรม ความแตกตาง
ระหวางคานิยม คุณธรรม และจริยธรรม แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม
เปาหมายและหลักเกณฑการตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจดวย
คุณธรรม ทฤษฎีและประเด็นปญหาทางจริยธรรมรวมสมัย ความเชื่อมโยง
ระหวางศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กฎเกณฑทางคุณธรรมและจริยธรรมและ
การประยุกตใชเนนความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction
of values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories;
goal and criteria for ethical decision making and moral judgement;
ethical theories and contemporary issues; the connection of
religions, morals and ethics; ethical and moral criteria and
application for understanding and proper practice for peaceful coexistence
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Human Relations and Personality Development
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย
การปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคการและสังคม
มารยาททางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
Basic knowledge of human relations; human behavior and social
interactions; self-improvement to create relationship within
organization and society; social manners and recreational activities;
personality development

37

มคอ.2
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา รูปแบบของพฤติกรรม กระบวนการทาง
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวนปญญา
อารมณ การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต ปจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของ
สังคมตอพฤติกรรมของมนุษย การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต
Psychological theories and concepts; psychological aspects of
human behavior; psychological procedures for human development;
sensation, perception, learning, intelligence, emotion, motivation,
personality, and mental health; psychological factors and social
influences on human behavior; personal adjustments for quality of
life
01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย
3(3-0-6)
Human Essence and Fulfillment
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : รางกายและจิตวิญญาณ อัตตะบริขารสําหรับปจเจกชน ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข
สิ่งที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยเกี่ยวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความเชื่อ
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม คานิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี ความรูและประสบการณของมนุษย
ในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร สถานะทางสังคม
และการแสวงหาความสุข
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of wellbeing; impacts on human beings on mental status, morals, believes,
behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health,
pollutants, culture, community, and technology; human experiences
in art, music, literature, philosophy, and history; the status in society
and the need for happiness
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มคอ.2
01-021-005 สารัตถะแหงความงาม
3(3-0-6)
Beauty Matters
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย ความงามและรสนิยม ความงาม
ของมนุษย ความงามตามธรรมชาติและความงามสรางสรรค คุณคาของความ
งามและสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป และการละเลน
พื้นบาน สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ มารยาทงามตามคติของ
ไทยและการอยูรวมกันอยางมีความสุข
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste;
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art,
performing art, and folk entertainment; physical and spiritual wellbeing; health cares; Thai etiquette and peaceful co-existence
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ
3(3-0-6)
Aesthetics in Art
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ลักษณะของศิลปะ ประเภทของงานศิลปะ รสนิยม คุณคาทางสุนทรียภาพ
เกี่ยวกับความงาม ความสละสลวย ความเปนเลิศ ความนาสลด โศกนาฏกรรม
ความตลกขบขัน และความเศราสลด ศิลปะวิจักษ คุณคาทางคุณธรรมและ
คุณคาทางปญญาของงานศิลปะ หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร ความสัมพันธ
ระหวางศิลปะกับวัฒนธรรม
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy,
and dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art;
aesthetic judgment; culture and art interaction
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มคอ.2
01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Music for Life
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : พื้นฐานความรูที่จําเปนสําหรับดนตรี ดนตรีและสุนทรียศาสตร เนื้อหาและ
รูปแบบของดนตรีบริสุทธิ์ ดนตรีสากล และดนตรีเพื่อความบันเทิง ทักษะใน
การอานภาษาดนตรี การฝกหัดและเลนดนตรีเฉพาะชิ้น เทคนิคในการเลนดนตรี
การเลนดนตรีเปนกลุมวง การเลนและแสดงดนตรีในรูปแบบตางๆ
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms
of classical music, popular music and music for entertainment; music
reading skills; individual practice and performing a particular
instrument; playing techniques; ensemble playing; recital and
performances of a variety forms of music
01-021-008 ศิลปะการเลนเงา
3(3-0-6)
Art of Shadow Play
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ประวัติของศิลปะการเลานิทานโดยการเลนเงา ลักษณะการเลนเงาในวัฒนธรรม
ทองถิ่นของประเทศตางๆ การเลนเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเลนเงาจาก
ตุรกี รูปแบบการเลนเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต องคประกอบ
ของการเลนหนังในภาคใตของไทย นายหนัง ลูกคูและมโหรี รูปหนัง และนิทาน
บทกลอน รูปแบบการเลนหนังในสังคมปจจุบัน
History of storytelling and art performance using opaque;
characteristics of shadow play in various cultures; the Ottoman
shadow play and its Turkish descendants; forms of shadow play in
China and the Southeast Asian countries; elements of Nang, the
shadow play in the South of Thailand: the principal, the gamut of
tones, puppet figures, and the repertoire scripts; pattern of Nang
performance in contemporary society
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มคอ.2
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Human Relations for Living
วิชาบังคับกอน :
Prerequisite :
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ การประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยา
ในการสรางความสัมพันธของมนุษยทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางาน เทคนิคของ
การสรางทัศนะดานมนุษยสัมพันธ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความสัมพันธ
และปญหาที่เกี่ยวของ
Meaning and importance of human relations; applications of
psychological theories in developing human relations in life and
work; skill-building techniques in human relations; influential factors
and related problems
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Life Style Enhancement
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : สุขภาวะองครวม ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิ่น พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย
การเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
Holistic well-being; life and environment; life skills and the
cultivation of public minded value; sufficiency economy and folk
wisdom; pluralism and democratic ways of life; life-long learning for
sustainable development
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มคอ.2
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
3(3-0-6)
Citizen and Public Consciousness
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : องคความรูเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย กติกาทางสังคม
สิทธิมนุษยชน การยอมรับความหลากหลายและความแตกตาง ความรับผิดชอบ
ตอสังคม หลักความเสมอภาค และพึ่งพาตนเอง จิตสาธารณะและจิตสํานึกทาง
ศีลธรรมของพลเมืองโดยใชกระบวนการเรียนรูดวยกิจกรรมและการปฏิบัติ
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations;
human rights; recognition of diversity and difference; social
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral
consciousness of citizen by learning and practicing good manners
01-022-002 สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย อํานาจอธิปไตยและ
รูปแบบการปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย แนวความคิด ทฤษฎี และ
อุดมการณทางการเมือง สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ปจจัยเกื้อหนุน
และปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง
Development of Thai politics and government; sovereignty and
forms of government; democratic government; political concepts,
theories, and ideology; political institutions and processes;
supporting factors and obstacles to social and political changes
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มคอ.2
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม
3(3-0-6)
Society Culture and Civilization
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสังคม การสืบเสาะคนหาขอมูลทาง
ปรัชญา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สภาพแวดลอม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ
และศาสนาที่มีบทบาทและผลกระทบตอสังคมทองถิ่นและสังคมโลก ประเพณีที่
เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความคิด แนวคิด และความเชื่อของบุคคลในสังคม
ประเพณีเชิงวัตถุและประเพณีเชิงอวัตถุ ความสัมพันธระหวางประเพณีกับ
อารยธรรม องคประกอบในการยกระดับอารยธรรม เชนระดับทางการเมืองและ
องคกรตาง ๆ ในสังคม ระดับมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
และกริยามารยาทของบุคคลในสังคม
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical,
historical, geographical, environmental, political, legal, economical,
and religious factors that affect societies locally and globally; culture
as the human thought, concept and belief; material and immaterial
culture; the relation between culture and civilization; factors leading
to the rise of civilization: level of political and social organization of
society, level of ethical and moral standards, integrity, and manners
of individuals in society
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
Thai Civilization in Globalization Context
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคกอน
ประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปจจุบัน ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก
และ การปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic
development from Sukhothai up to contemporary period;
advantages and disadvantages of western-oriented development;
Thai culture adjustment in the globalization context
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มคอ.2
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย
3(3-0-6)
Peace and Human Security
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความหมายและความสําคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย ปญหา
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การพัฒนาที่ยั่งยืน
ดานสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การวิจัยดาน
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย
Concepts and definitions of peace and human security; problems of
peace and human security in Southeast Asia; sustainable
development of peace and human security in Southeast Asia;
research on peace and human security
01-022-006 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
วิชาบังคับกอน :Prerequisite : ความเปนมาของชนชาติไทย สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย ศาสนา
ประเพณีไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย ทัศนศิลป หัตถกรรม นาฏศิลปและ
ดนตรีไทย อาหารไทย วัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาไทย
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government;
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts;
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk
cultures and wisdom
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มคอ.2
01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย
3(3-0-6)
Law and Legal Systems
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย กฎหมายเฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษตาง ๆ
Categories of law; international and Thai legal systems; constitutional
law and administrative law; criminal code, civil and commercial
code; consumer protection law; real estate law; special law
01-022-008 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียน
ความหลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีที่โดดเดน
ลักษณะพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม ความขัดแยงและ
การรวมมือระหวางประเทศอาเซียน สังคมสมัยใหมและความเปนสากล
การพัฒนาและความรวมมือของอาเซียนดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการคา
ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน พัฒนาการของประชาคมอาเซียน บทบาทของ
อาเซียนกับภูมิภาคอื่น
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political
and cultural diversity; religious and the prominent traditions;
landforms, natural resources, and environment; conflicts and
cooperation of ASEAN countries; modernization and globalization;
agricultural, industrialized and merchandized cooperation and
development; ASEAN economic system; ASEAN Community
development; roles of ASEAN on other regions
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มคอ.2
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Life and Sufficiency Economy
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจไทย การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตและชุมชน
การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชน โครงการพระราชดําริและการนํามาใชในภาคธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรม กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
Background of the philosophy of sufficiency economy; development
of Thai economy structure; sufficiency economy applications for
living in a family and in community; good governance practices in
organizations; developing sufficiency economy in individual, family
and community level; royal-initiated projects and their applications
in agribusiness and industrial sectors; case study of sufficiency
economy in community
01-022-010 ชุมชนศึกษา
3(3-0-6)
Community Studies
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : แนวคิดในการศึกษาชุมชน เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน เครื่องมือในการศึกษา
ชุมชน กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน
การวิเคราะหชุมชน การวางแผนชุมชน การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน
Concepts in community studies; techniques and ways of community
studies; tools used for community studies; process of community
studies involving the physical environment, history, economy,
society, politics, culture, and public health; community analysis;
community planning; creating the community development project
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มคอ.2
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
3(3-0-6)
Southern Cultures and Traditions
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : อัตลักษณของชาวใต ภาษาพื้นเมือง สําเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและ
ความเชื่อ ภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทยมุสลิม
และไทยพุทธ เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การอนุรักษและรักษาประเพณี
ของชาวใตในยุคปจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures
and beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities;
Muslim and Buddhist communities in the South; festivals and folk
entertainment; the conservation of southern traditions in
contemporary contexts; field studies and working activities
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics for Everyday Use
วิชาบังคับกอน : Prerequisite :ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร อรรถประโยชน การตัดสินใจ และตนทุนคา
เสียโอกาส บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ
การพิทักษสิทธิ์และผลประโยชนของผูบริโภค เศรษฐกิจครัวเรือน
การเปนผูประกอบการ การเงินและการธนาคาร และกลไกราคากับการประยุกต
ในชีวิตประจําวัน
General knowledge of economics; utility, decision making, and
opportunity cost; roles of government and economic organization in
economic systems; consumer rights and benefits protection;
household economy; entrepreneur; finance and banking; price
mechanism and applications in everyday situations
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มคอ.2
05-022-013 การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความทาทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเปนผูประกอบการ สภาพสังคมและ
มนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับการดําเนินการธุรกิจ การบริหารจัดการและภาวะผูนํา
เทคนิคการตลาด การโฆษณาและการขาย ระบบและหลักการบัญชี
ระบบการเงินสําหรับธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ
Challenges, trends and characteristics of entrepreneur venture; social
and human factors necessary to opening and operating a business;
management and leadership; marketing techniques; advertising and
sales; accounting principles and systems; business finance; writing a
business plans
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Planning
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน กระบวนการวางแผนทางการเงิน
การบริหารรายได รายจายและภาระหนี้สิน การออมและทางเลือกการลงทุน
การวางแผนประกัน การวางแผนการศึกษาบุตร การวางแผนเพื่อการเกษียณ
การเตรียมความพรอมกอนลงทุน
Concept of financial planning; financial planning process; income,
expenditure and debt management; saving and alternatives in
investment; insurance planning; children education planning;
financial planning for retirement; preparation before investing
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มคอ.2
02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Great Moments in Science
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปรากฏการณที่สําคัญในคริสตศตวรรษที่ผานมาเกี่ยวกับ
การคนพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร เชน
รังสีแกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุมเลือดของมนุษย เอกซเรย ทฤษฎีความ
อลวน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รัทเทอรฟอรดและอะตอม รังสีคอสมิค
วิตามิน ยุคของไฟฟา เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยกอะตอมของเฟอรมี ระเบิด
ปรมาณู การกอตั้งองคกรอนามัยโลก ไฟฟาพลศาสตรเชิงควอนตัม ดีเอนเอ
ไวรัสเอดส อนุภาคมูลฐานในดวงอาทิตย
General survey of the great discoveries, experiments, inventions,
publications, and people in the last century such as Gamma-rays,
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory of
Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, the
electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the atom, atomic
bomb, WHO established, Quantum electrodynamics, DNA, AIDS virus,
solar neutrinos captured
02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล
3(3-0-6)
Man and Biosphere
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภท
ของระบบนิเวศ แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษชีวมณฑล ธรรมชาติของระบบนิเวศ
แหลงพลังงานธรรมชาติ วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี ประชากรโลกและกลุมที่อยู
อาศัย ตัวประกอบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเนื่องจากธรรมชาติและ
มนุษย การสรางสรรคและอนุรักษสุขภาวะสิ่งแวดลอมเพื่อมนุษย
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; ecosystem
types;concepts of biosphere reserve; nature of ecosystems; natural
energy resources; biogeochemical cycles; global population and
communities; natural and human factors effecting biotic changes;
creating and maintaining a healthy environment for human beings
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มคอ.2
02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี
3(3-0-6)
Man and Chemical Products
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ธาตุและสารประกอบ ความสัมพันธระหวางสารเคมีกับชีวิตมนุษย ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด สารเคมีที่ปนเปอนในอาหารและสารเติมในอาหาร ยาและ
สารเสพติด เครื่องสําอาง สารเคมีที่ใชในการเกษตร สารกัมมันตรังสีและ
ผลิตภัณฑปโตรเคมี ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย
Elements and compounds; the relationship between chemical
agents and human life, cleaning products; contaminated food and
food additives; drugs and addictions; cosmetics; agro-chemical
products; radioactive agents and petrochemical products; impacts of
chemical agents on human beings
02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งทําลายดิน
บรรยากาศและมลพิษทางอากาศ น้ําและมลพิษทางน้ํา สารปราบศัตรูพืช
สารปนเปอนอาหาร การวิเคราะหระบบของประชากร ชุมชน และสิ่งแวดลอม
ทัศนศึกษาเชิงนิเวศ
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources and
geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and water
pollution; pesticides; food additives; population, community, and
environment systems analysis; eco field trip required
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มคอ.2
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษ
สิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขมลพิษ มลพิษกับปญหาสุขภาพ กฎขอบังคับ
เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสานและ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
Basic knowledge of environment and resources management;
principles of ecology and natural balance; classifications of natural
resources and their conservation; environmental pollution;
preventing and solving pollution problems; pollution and health
problems; law and regulations related to environmental impacts;
integrated environmental management and sustainable
development
02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Resource Sustainability
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หลักการความยั่งยืน มลพิษ
สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน การตัดสินใจและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบความ
ยั่งยืน พลังงานหมุนเวียนและแหลงพลังงานที่ยั่งยืน อัตราการใชพลังงานของ
ชาติและการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
Concepts of natural resources conservation; principles of
sustainability; environmental pollution and social impacts;
sustainable management of natural resources; decision making and
ethical issues related to sustainable design; renewable energy and
sustainable energy resources; national energy consumption and
renewable energy development
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มคอ.2
02-031-007 ยาและสารเสพติด
3(3-0-6)
Drugs and Narcotics
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การสํารวจสืบคนการใชยาในทางที่ผิดและการติดยาในสังคมของเรา ชนิดของ
สารเสพติดและยาที่นํามาใชผิดประเภท สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของการติดยาและ
สารเสพติด วิทยาศาสตรของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางยา สมอง และพฤติกรรม อาการและสัญญาณแสดงของการ
ติดยาและสารเสพติด การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใชยา
การขับสารพิษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตสํานึก
การใชชีวิตปลอดสิ่งเสพติด
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types
of additive substances and drugs commonly abused; case and risk
factors of drug abuse and addiction; neuroscience approach of
addiction: the relations of drugs, brain and behavior; symptoms and
signs of drug abuse and addiction; addiction treatments by
medication, detoxification, behavioral and cognition therapy; living a
drug-free life
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มคอ.2
02-031-008 ของเสียและมลภาวะ
3(3-0-6)
Waste and Pollution
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : แหลงกําเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ ของเสียที่ยอยสลายไดและยอยสลาย
ไมไดทางชีวภาพ ของเสียที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย การลดละเวน
การใชซ้ํา และการแปรรูปของเสีย แหลงของมลภาวะและสารมลภาวะ
แหลงแพรมลภาวะในเชิงฟสิกส เคมีและชีวะ มลภาวะทางทัศนียภาพและ
มลภาวะทางเสียง สารมลภาวะที่เปนของแข็ง ของเหลว และกาซ สารมลภาวะที่
ยอยสลายไดและยอยสลายไมไดทางชีวภาพ มลภาวะที่เกิดจากฝมือของมนุษย
ผลกระทบของของเสียและมลภาวะตอสุขภาพ สังคมปลอดของเสียในฐานะที่เปน
ดัชนีบงชี้ความเปนอริยะ
Waste sources and its properties; biodegradable and nonbiodegradable waste; hazardous waste and non-hazardous waste;
waste reduce, reuse, and recycle (3Rs); sources of pollution and
pollutants; physical, chemical and biological sources of waste
exposure; visual and noise pollution; solid, liquid and gaseous
pollutants; biodegradable and non-biodegradable pollutants;
pollutants from human activities; impacts of waste and pollution on
health; waste free society as an index of civilization
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
Alternative Energy Resources
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : แหลงพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ชีวมวล น้ําขึ้นน้ําลง
ไฟฟาจากพลังน้ํา ลมและคลื่น ระบบและกระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนรูปของ
พลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน ขอดีขอเสียของพลังงานทางเลือก
การจัดเก็บพลังงาน
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal,
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of
energy conversion; energy production technology; advantages and
disadvantages of alternative energy; energy storages
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มคอ.2
01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information Technology for Study Skills
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ วิธีแสวงหา
สารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอ
สารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดการฐานขอมูล จริยธรรมและ
ระบบปองกันขอมูลสารสนเทศ การฝกฝนและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
Computer applications and information systems; information sources;
information searching; information analysis and synthesis, information
composition and presentation; data collection and database
management; ethics and information protection; hands-on practice
and information system applications
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Technology
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ฮารดแวร ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร
การประยุกตใชสารสนเทศในองคกร เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ
การออกแบบฐานขอมูล อีเมล การใชเบราวเซอรและโปรแกรมคนหา
เครือขายสังคม คลาวดคอมพิวติ้ง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ
การใชเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร การฝกปฏิบัติและการประยุกตใชงาน
Hardware, software, data processing, and computer network;
information applications for organization; programming techniques,
systems development, database design, e-mail, uses of browsers and
search engines; social network, Cloud computing, web design, and
web programming; using computer networks for communication;
hands-on practice in computer applications
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มคอ.2
02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics for Everyday Use
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ระบบจํานวน คณิตศาสตรพื้นฐานและการนําไปใช เชน เศษสวน ทศนิยม
อัตราสวน รอยละ การชั่งตวงวัด การแปรผัน พื้นที่และปริมาตร เรขาคณิต
วิเคราะห สมการเชิงเสนและกราฟ อัตราสวนตรีโกณมิติ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
Number system; basic mathematics and applications: fractions,
decimals, ratios and percentage; weights and measurements;
variation; area and volume; analytic geometry; linear equations and
graphs; trigonometric ratios; mathetacal skills and process and
applications for everyday useenergy resources; national energy
consumption and renewable energy development
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Beauty of Mathematics
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตรจากเนื้อหาสาระในเชิง
ศิลปะและสุนทรียะของคณิตศาสตร การรูจําแบบ จํานวนเฉพาะ ความสามารถที่
จะหารลงตัว ความสามารถถอดกรณท เลขคณิตมอดูลาร ทฤษฎีสุดทายของแฟร
มา เลขฟบอนนาชี อัตราสวนทอง ทฤษฎีบทของปทาโกรัส สมมาตร ความไมมี
ที่สิ้นสุด แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การคนหาทรงตันเพลโตลําดับที่หก
และภาพจินตนาการมิติที่สี่ เนนการอภิปรายในชั้นเรียนและการนําเสนอผลงาน
ของนักศึกษา
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics:
pattern recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular
arithmetic, Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio,
Pythagorean Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological
spaces, hunting for a Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth
dimension; emphasizing on class discussion and student presentation
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มคอ.2
02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร
3(3-0-6)
Mathematics for Arts
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ระบบจํานวน พื้นฐานเบื้องตนของพีชคณิต อสมการและสมการเชิงเสน การชั่ง
ตวง วัด สัดสวนและรอยละ กําไรขาดทุน การแปรผัน ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช
Number system; algebraic preliminaries; inequality and linear
equation; weights and measurments; proportion and percentage;
gain and loss; variation; mathematical skill and process and their
application
02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
Mathematics for Business
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ระบบจํานวน สัดสวนและรอยละ อสมการและสมการเชิงเสน กําไรขาดทุน
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา การประกัน คาบําเหน็จคานายหนา ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช
Number system; proportion and percentage; inequality and linear
equation; gain and loss; interest; taxes; depreciation; assurance;
commission; mathematical skill and process and their application
02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Mathematics for Science
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ระบบจํานวน สมการพหุนาม ระบบสมการเชิงเสน อสมการและกราฟ ฟงกชัน
เลขชี้กําลังและฟงกชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห ภาคตัดกรวย ตรีโกณมิติ
เมทริกซและการประยุกต ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช
Number system; polynomial equation; system of linear equation;
inequality and graph; exponential function and logarithmic function;
analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices and their
application; mathematical skill and process and their application
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มคอ.2
02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics for Everyday Use
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐานทางสถิติ สถิติพรรณนา ความนาจะเปนและการแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ
การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธและ
การวิเคราะหการถดถอย การประยุกตสถิติในการใชงานทั่วไป
Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and
probability distribution of random variables; binomial and normal
distributions; parameter estimation; hypothesis testing; correlation
and regression analysis; statistical applications for everyday use.
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ
2(1-2-3)
Health and Well-Being
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ สุขภาพทางกายและจิตใจ
องคประกอบที่มีผลตอสุขภาพทางกาย ความจําเปนในการควบคุมสุขภาพทาง
อารมณและจิตใจ พิสัยของสวัสดิภาพ เชน สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม
สภาพทางทรัพยสินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน สุขภาพใน
แงกายภาพและจิตภาวะ ลําดับขั้นความตองการของมนุษยตามแนวคิดของ
มาสโลว พฤติกรรมของมนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับสุขภาพและสวัสดิภาพ
Meaning and principles of health and well-being; physical and
mental health; factors effecting physical health; essentials of
emotional and mental health; domains of wellbeing: career, social,
financial, physical, and community wellbeing; subjective and
psychological aspects of wellbeing; Maslow’s hierarchy of needs;
contemporary health and wellbeing consideration; human behavior
related to health and well-being
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มคอ.2
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย
2(1-2-3)
Thai Performing Art
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ประเภทของศิลปะการฟอนรําและละครรําของไทย ลักษณะรูปแบบของการ
ขับรองและฟอนรําในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย องคประกอบ ตัวละคร และการแตง
กายสําหรับการเตนรําและฟอนรําในรูปแบบตาง ๆ เชน ละครรํา โขน ลิเก และ
ลําตัด รูปแบบการแสดงและเทคนิคของเพลงบอก การขับรองและฟอนรํา
มโนราห การฝกทักษะในการขับรองและฟอนรําอยางใดอยางหนึ่งตามที่ถนัด เชน
เพลงบอกและมโนราห
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns
and characteristics of Thai singing and dancing in various regions;
forms characters and costumes for Thai dancing in central region
such as dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing styles and
techniques of impromptu duet and Manora dancing in southern
region; practical skills in performing particular kind of singing and
dancing such as impromptu duet and Manora
01-050-003 การรักษาสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Care
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและ
สิ่งแวดลอม ที่มีผลตอสุขภาพและความอยูดีมีสุข ความสัมพันธระหวางสุขภาพ
กับชีวิต หลักการและวิธีการออกกําลังกาย การเลนกีฬา เกมส และการพักผอน
หยอนใจ หลักการและวิธีการฝกสมาธิ การบําบัดโรคตามธรรมชาติ ธัญญาหาร
ที่เปนประโยชนตอสุขภาพ ปญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ยา
การควบคุมน้ําหนัก บุหรี่และสารเสพติด
A brief guide to physical and mental health; psychological,
sociological, and environmental factors on health and wellness;
interrelationship between health and life; principles and methods of
physical fitness, sport, games, and recreation; theories and practices
of meditation; natural therapy; macrobiotics and their effect on
health; health problems involving with food and nutrition, drugs,
weight control, smoking and other addictions
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มคอ.2
01-050-004 ผูนํานันทนาการ
2(1-2-3)
Recreation Leadership
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูและทักษะสําหรับผูนํานันทนาการ บทบาทของผูนําการติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคลและองคกร ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุม การเตรียมตัว
เพื่อกิจกรรมกลางแจงและการเดินทาง การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับ
การกําหนดตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่น ๆ การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง
Foundational leadership knowledge and skills within the recreational
field; roles of leadership in interpersonal and organizational
communication; motivational theories and group dynamics; outdoor
activities and trips preparation; recreational management related to
scheduling, marketing, budgeting, financing, and facilities; safety and
risk management
01-050-005 กีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
DanceSport
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : หลักการและการฝกปฏิบัติพื้นฐานของลีลาศแบบมาตรฐานและละตินลักษณะและ
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศความสัมพันธระหวางดนตรีกับลีลาศ
องคประกอบของการลีลาศเกี่ยวกับการกาวเทาการทรงตัวการวางทา การเหนี่ยว
รั้งและการกะเวลาการวางตัวและรูปแบบของการกาวเทา จังหวะและลีลาดุลย
ภาพระหวางการทํางานของกลาวเนื้อและหัวใจ กฎกติกามารยาทของกีฬาลีลาศ
Principles and Principles and practices in Standard and Latin Dances
techniques; character and style of music for dances; dance-music
relationship; elements of dances: footwork, poise, posture, hold, and
timing; dance positions and basic step patterns; rhythm and styles; a
unique blended balance of cardio and muscle; rules, regulations,
and etiquettes;
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มคอ.2
01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ
2(1-2-3)
Leisure Cycling
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : แนะนําการขับขี่จักรยานเพื่อนันทนาการเนนจักรยานเพื่อความเพลิดเพลินและ
จักรยานภูเขา ความรูและทักษะในการใชจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อใช
สอย และการกีฬาในสภาพเสนทางหลากหลาย เทคนิคและทักษะในการขับขี่
เกี่ยวกับการเบรค การใหสัญญาณ การใชเกียร การถายน้ําหนัก และการขับขี่
ลูเดี่ยว การขับขี่อยางปลอดภัยบนทองถนนและทักษะในการขับขี่เปนกลุม
กลไกของจักรยานและการบํารุงรักษา
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling
and mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for
pleasure, utility, and sport under various route conditions; riding
techniques and skills: braking, signaling, gearing, weight transfer, and
single track riding; riding safety on open roadways and group riding
skills; bike mechanisms and bike maintenance
01-050-007 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย การทํางานเปนทีม ระเบียบ กติกา มารยาท การจัดการและ
การดําเนินการแขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
Basic knowledge; physical education activities; developing physical
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing
and arranging selected sport competition
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มคอ.2
01-050-008 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging football
competition
01-050-009 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
basketball competition
01-050-010 ตะกรอ
1(0-2-1)
Takraw
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw
competition
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มคอ.2
01-050-011 ฟุตซอล
1(0-2-1)
Futsal
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal
competition
01-050-012 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
badminton competition
01-050-013 วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน ความปลอดภัยทางน้ํา การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
swimming competition
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มคอ.2
01-050-014 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
Volleyball
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
volleyball competition
01-050-015 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis
competition
01-050-016 กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูทั่วไปและทักษะในการเลนกอลฟ การพัฒนารางกายและอารมณจาก
การเลนกอลฟ วงสวิง การเลือกใชอุปกรณ การจับไมกอลฟ ทายืน และการวาง
ตําแหนงลําตัว การพัตกอลฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว การตีลูกจากอุปสรรคและ
กรณีพิเศษ กฎกติกามารยาทของกอลฟ
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit
from golf; golf swing; selection of golf equipments; proper grips,
stance, and alignment; stroke production for putting, short and long
game; hitting special shots; rules and etiquettes of golf
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มคอ.2
13-221-201 การจัดการระบบฐานขอมูล
3(2-3-5)
Database System Management
วิชาบังคับกอน :Prerequisite : โครงสรางสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล การสรางรูปแบบขอมูล วิธีการ
ออกแบบฐานขอมูล วิธีการคืนสภาพและการควบคุมภาวะพรอมกัน ฐานขอมูล
แบบลําดับชั้น แบบขายงานและแบบเชิงสัมพันธ ความสัมพันธระหวาง
ฐานขอมูล ภาษานิยมฐานขอมูล การออกแบบและสรางฐานขอมูลแบบเชิง
สัมพันธ กระบวนการรับสงขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบกระจาย การออกแบบ
ดานกายภาพของระบบฐานและการประยุกตใชฐานขอมูลรวมกับโปรแกรมบน
เว็บเพจ
Architecture of database system structure; database form design;
database design method; recovery and concurrency control;
hierarchical, network and relational database; database relation;
database programming language; database and relation database
design implementation; data transmission process; distributed
database; physical data model and application of database for
webpage programming
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มคอ.2
13-221-202 เทคโนโลยีเว็บและการประยุกตใชงาน
3(2-3-5)
Web Technology and Applications
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ เวิลด ไวด เว็บ บริบทและโครงสรางการเขียนโปรแกรม
บนเว็บแบบโครงราง เทคโนโลยีการออกแบบเว็บโมเดลการจัดเอกสารดีโอเอ็ม
ภาษาอีเอ็มแอลและเอชทีเอ็มแอลบนเว็บและเว็บเซอรวิส เอชทีทีพี การเขียน
โปรแกรมฝงลูกขาย การเขียนโปรแกรมฝงแมขายและเทคโนโลยีการเขียน
โปรแกรมบนเว็บการใหบริการเว็บและความปลอดภัย พัฒนาแอปพลิเคชัน
ประยุกตดานฟารมอัจฉริยะ
Basics of the World Wide Web; context and structure of web
programming framework; web design technology; document object
model; EML and HTML languages on the web and web services;
HTTP; client-side programming, server-side programming, and web
programming technologies; web service and security; web
application development for smart farm
13-221-303 ปญญาประดิษฐ
3(2-3-5)
Artificial Intelligence
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : แนวคิดหลักมูลและแบบจําลองของระบบปญญาประดิษฐ วัตถุประสงคและ
กลยุทธทางปญญาประดิษฐ ภาษาโปรแกรมของปญญาประดิษฐ
วิธีการแกปญหา ความรูและเหตุผล การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ
Fundamental concepts and models of artificial intelligence;
objective and artificial intelligent approach; artificial intelligent;
programming language; problem solving method; knowledge and
reasoning; intelligent systemsdevelopments
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มคอ.2
13-222-101 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operating Systems
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : สวนประกอบโครงสรางของระบบปฏิบัติการการจัดลําดับและการจัดการ
กระบวนการ กระบวนการประสานเวลาและการปองกันภาวะติดตาย
การควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกัน การจัดการหนวยความจําการประมวลผล
ขัดจังหวะควบคุมอุปกรณนําเขาสงออก ระบบแฟมขอมูล เครือขายและ
ระบบแฟมขอมูลแบบกระจาย ระบบการปองกันและความมั่นคง
Elements of computer operating system structures; process
scheduling and management; process synchronization and
deadlock prevention; concurrency control; memory management;
interrupts processing; input/ output devices control; file system;
networks and distributed file systems; security and protection
systems
13-222-102 วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
Software Engineering
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมซอฟตแวร การวางแผนและเทคนิคการบริหาร
โครงการพัฒนาซอฟตแวร วิศวกรรมความตองการ การวิเคราะหและ
ออกแบบซอฟตแวร การออกแบบสวนเชื่อมตอผูใช การบริหารความเสี่ยง
การทดสอบซอฟตแวร การปรับปรุงและการบํารุงรักษาซอฟตแวร
Basic principles of software engineering; software planning and
software project management techniques; requirement
engineering; software analysis and design; user interface design; risk
management; software testing; software updating and maintenance
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มคอ.2
13-222-203 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
3(2-3-5)
Internet of Things
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : พื้นฐานเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร แพลตฟอรมและพื้นฐานการคอมไพล
โปรแกรมสําหรบอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง โพรโตคอลสําหรับงานดานอินเทอรเน็ต
ในทุกสิ่ง การเชื่อมตอฮารดแวรผานโอเพนซอรส การเชื่อมตอระหวางโหนด
กับอุปกรณและอินเทอรเฟซดวยเครื่องแมขาย หรือแพลตฟอรมกลุมเฆม
การใชงานอินเทอรเฟซ การสื่อสารสําหรับงานอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง ซิกบี บลูทูธ
ซิกโลแพนและโลลาแวนทดลองซอฟตแวรโอเพนซอรส ออกแบบเลือกใช
การสื่อสารใหเหมาะสมกับลักษณะของงานได เก็บขอมูลจากเซ็นเซอรสําหรับ
งานดานสมารทฟารม
Basic of hardware, software, platform and basic programs compiler
of Internet of Thing (IoT); protocol for Internet of things;
connection hardware to open source; connection node to devices
and IoT interface with server or Cloud platform; interface
communication for IoT, Zigbee, Bluetooth, 6LowPAN and LoRaWan;
test open source; design the use of communication to the work
such as to control data from the sensor to the smart farm
13-222-204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(2-3-5)
Advanced Computer Programming
วิชาบังคับกอน : 13-223-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Prerequisite : 13-223-103 Computer Programming
แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส ออบเจกต เมธอดและการสืบทอด
คุณสมบัติ การหอหุมวัตถุ การพองรูป นามธรรมและอินเทอรเฟซ
การควบคุมขอผิดพลาด การควบคุมการประมวลผลพรอมกัน โมเดลยูเอ็มแอล
การใชงานเอพีไอ โครงสรางของภาษาชั้นสูงสําหรับการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ
Concepts of object-oriented programming; class, object method
and inheritance; encapsulation; polymorphism; abstract and
interface; error control; simultaneous processing control; UML
model; API application; advanced programming language structure
for object-oriented -programming development
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มคอ.2
13-222-205 พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
3(2-3-5)
Basic Cloud Computing
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ องคกรและการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
การบริการการประมวลผลแบบกลุมเมฆ โครงสรางพื้นฐานสําหรับการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ การเขาถึงการประมวลผลแบบกลุมเมฆ การจัดเก็บผลการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ การใหบริการซอฟตแวรบนเว็บ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตบนกลุมเมฆ การจําลององคกร การโยกยายระบบไปอยูบนกลุมเมฆ
Basic Cloud computing; organization and Cloud computing; Cloud
computing service; basic structure of Cloud computing; Cloud
computing access; Cloud computing storage; service of web-based
software application development on the Cloud; organization
simulation; system migration to the Cloud
13-222-206 จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Ethics and Law for Computer Professionals
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : พื้นฐานทางปรัชญาของจริยธรรมคอมพิวเตอร ความนาเชื่อถือและความ
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร ความเสี่ยงและความนาเชื่อถือ ทรัพยสินทาง
ปญญา ความเปนสวนตัวสิทธิและเสรีภาพ อาชญากรรมคอมพิวเตอร ประเด็น
ทางเศรษฐศาสตร กรณีศึกษาสําคัญที่เกิดขึ้นองคกรบุคคลที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไข
Philosophical bases for computer ethics; reliability and safety of
computer systems; risk and reliability; intellectual property; privacy
and civil liberties; computer crime; economic issues; case studies;
stakeholders; problem analysis and solutions
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มคอ.2
13-222-307 การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสาย
3(2-3-5)
Wireless Devices Programming
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : งานประยุกตไรสายขั้นแนะนํา แพลตฟอรมฮารดแวรสําหรับอุปกรณไรสาย
เทคโนโลยีเครือขายสําหรับอุปกรณไรสาย เทคโนโลยีการใหบริการสําหรับ
อุปกรณไรสาย การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสายโดยใชภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร การพัฒนาโปรแกรมประยุกตดับเบิลยูเอ็มแอล การเขียน
โปรแกรมเอ็มไอดีพี การพัฒนาโปรแกรมประยุกตวอยซเอกซเอ็มแอล
Introduction to wireless applications; the hardware platforms for
wireless devices; networking technology for wireless devices;
service technologies for wireless devices; wireless devices
programming using computer programming languages; developing
WML applications, MIDP programming, developing VoiceXML
13-222-308 ระบบกระจายขอมูล
3(2-3-5)
Data Distributed Systems
วิชาบังคับกอน : 13-223-204 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
Prerequisite : 13-223-204 Introduction to Computer
Networks
สถาปตยกรรมแบบจําลองแมขาย/ลูกขายและแบบกระจายแบบจําลอง
การกระจายและสถาปตยกรรมแมขายโครงสรางภาษาสําหรับการประมวลผล
แบบขนานการเขียนโปรแกรมเชิงกระจาย การทํางานดานเครือขายของยูนิกซ
กระบวนการภาพโดยรวมของการทํางานดานเครือขายและการเขียนโปรแกรม
ซอกเก็ต
Client/server and distributed architecture; modeling client/server;
models of distribution and server architecture; language constructs
for structured parallel programming; spread-oriented programming;
broad network of UNIX; the overall performance of the network
and socket programming
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มคอ.2
13-222-309 การพัฒนาซอฟตแวรสถาปตยกรรมเชิงบริการ
3(2-3-5)
Development of Service-Oriented Software
Architecture
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : แนวคิดการเขียนโปรแกรมระบบเครือขายและการใหบริการเชิงแอปพลิเคชัน
การดําเนินการลูกขายและแมขาย การเขียนโปรแกรมผานซ็อกเก็ตดวยทีซีพี
การเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอระหวางโพรเซส การทํางานคอนเคอรเรนท
เซิรฟเวอรดวยมัลติเทรด การเขียนโปรแกรมเพื่อติดตอและจัดการฐานขอมูล
การพัฒนาแอปพลิเคชันรวมกับมิดเดิลแวรเวอรชันตางๆ การเขียนโปรแกรม
ลูกขายและแมขายโดยใชวินโดวสซอ็ กเก็ต
Concepts of network programming and service-oriented
applications; client-server operation; programming via a TCP
socket; programming to communicate between processes; working
concurrent server with multi-threaded process; programming
connect and management database; the development of
applications with various middleware; client-server programming
using the windows socket
13-222-310 การทําเหมืองขอมูล
3(3-0-6)
Data Mining
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การทําเหมืองขอมูล คลังขอมูล ขอมูลและการเตรียมขอมูล การวัดความคลาย
และความตาง สถิติพื้นฐานในการทําเหมืองขอมูล การคนพบความรู
จากฐานขอมูล การสรางภาพนามธรรม การประมวลผลเชิงวิเคราะหออนไลน
และการวิเคราะหขอมูลหลายมิติ แนวคิดจําแนกขอมูลและขั้นตอนวิธีในการ
จําแนกขอมูล กฎความเชื่อมโยง การประเมินประสิทธิภาพของตัวจําแนก
วิธีการกลุมกอน การประยุกตวิธีการทําเหมืองขอมูลกับงานดานฟารมอัจฉริยะ
Data mining, data warehouse, data and data preprocessing;
measures of similarity and dissimilarity; basic statistics in data
mining; knowledge discovery from database; visualization, online
analytical processing and multidimensional data analysis;
classification concepts and algorithms; association rules; evaluating
the performance of a classifier; ensemble methods; applications of
data mining to smart farm
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มคอ.2
13-222-411 การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณสื่อสารไรสาย
3(2-3-5)
Mobile Application Development
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ประวัติและการพัฒนาเฟรมเวิรกแอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณสื่อสารไรสาย
สามารถปรับใชเอพีไอสําหรับพัฒนาอุปกรณสื่อสารไรสายการออกแบบสวนตอ
ประสานอุปกรณสื่อสารไรสายเครือขายมือถือ โครงสราง ระบบปฏิบัติการ
ภาษา การบริการการบอกตําแหนง การจัดเก็บ การเรียกใชขอมูล
และการทดสอบแอปพลิเคชัน
History and development of mobile application frameworks; API
for development of deployable mobile applications; user interface
design for mobile applications; cellular networks, architectures,
operating systems, languages, location-based services, storing and
retrieving dataand testing application
13-222-412 คอมพิวเตอรแอนิเมชัน
3(2-3-5)
Computer Animation
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : คอมพิวเตอรแอนิเมชันสามมิติเบื้องตน ภูมิหลัง และประวัติศาสตร ซอฟตแวร
สําหรับคอมพิวเตอรแอนิเมชัน กระบวนการผลิตคอมพิวเตอรแอนิเมชันสามมิติ
การออกแบบ การวางแบบ การสรางบทภาพ เครื่องมือในการพัฒนา
การทําภาพเคลื่อนไหว การออกแบบตัวละคร การจัดแสง การสรางตัวแบบ
การใสพื้นผิวใหกับวัตถุ การสรางเทคนิคพิเศษ การจัดองคประกอบ การตัดตอ
และการตรวจวิเคราะห
Introduction to 3D computer animation background and history;
computer animation software; 3D computer animation production;
design, layout, storyboarding, development tools, production of
animation, character design, lighting, modeling, rendering texturing,
visual effects, post-production phase compositing, editing and
analysis
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มคอ.2
13-222-413 การพัฒนาโปรแกรมดวยระบบการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
3(2-3-5)
Cloud Computing Programming Development
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : พื้นฐานของการประมวลผลประสิทธิภาพสูง สถาปตยกรรม บริการและ
เฟรมเวิรคของระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูง หลักการของระบบการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยระบบ
การประมวลผลแบบกลุมเมฆ
Basic to high performance computing; architecture, services and
framework of high performance computing systems; principles of
Cloud computing system; Cloud computing application
development
13-223-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Mathematics
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : เซต ความสัมพันธ ฟงกชันความสัมพันธเวียนเกิดตรรกศาสตรหลักการนับ
เบื้องตน ตัวแปรสุม ความนาจะเปนของตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่องความนาจะ
เปนของตัวแปรสุมแบบตอเนื่อง กราฟและตนไม การแจกแจงของคาตัวอยาง
การทดสอบสมมุติฐาน การประมาณคา สหสัมพันธและการถดถอย
Sets, relations, fuctions;recursion; logic; basics of counting; random
variables; probability of discrete variables; probability of
continuous variables; graphs and tree; sampling distribution;
hypothesis tests; estimation; correlationand regression
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มคอ.2
13-223-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Computer Technology
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ฮารดแวรและซอฟตแวรของระบบคอมพิวเตอร
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนความปลอดภัย
ของระบบคอมพิวเตอรและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคนิคการคนควา
ขอมูลและการสืบคนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการพิมพ ตารางคํานวณ การนําเสนอและระบบฐานขอมูล
Portatble devices, hardware and software of computer systems;
computer network system internet and social networks; security of
computer systems and computer law; data search and electronic
database search techniques; basic application software for typing
spreadsheet, presentation and database system
13-223-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Computer Programming
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : หลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร การออกแบบขั้นตอนวิธี
และผังงาน องคประกอบและโครงสรางภาษาคอมพิวเตอร ตัวแปรและชนิด
ขอมูล โอเปอเรเตอร และการดําเนินการตางๆ คําสั่งควบคุมอารเรย การทํางาน
แบบทางเลือกและการทํางานแบบวนซ้ํา การเขียนโปรแกรมยอยและ
การเขียนโปรแกรมประยุกตใชงานเฉพาะดาน
Principles and computer program development process; algorithms
and flowchart design; component and structure of computer
language; variables and data types; operator and its functions;
array command; alteration and iteration; sub-program and
application program for specific work
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มคอ.2
13-223-204 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-3-5)
Introduction to Computer Networks
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : แนะนําสถาปตยกรรมเครือขายการติดตอสื่อสารโพรโทคอลและดทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต การประมวลผลไคลเอนต-เซฟเวอร สื่อไรสายและการประมวลผล
เคลื่อนที่ หลักการของหมายเลขไอพี แนวคิดอีเทอรเน็ต และสื่อกลางในการ
สื่อสาร เครือขายทองถิ่นและเครือขายระยะไกล การปรับแตงการตั้งคาพื้นฐาน
ของเราเตอร สวิตชและการกําหนดรูปแบบหมายเลขไอพี
Introduction to communications networks architecture,protocols
and internet technologies; client-server computing; wireless and
mobile computing; principle of IP addressing; ethernet concepts
and medium of communication; local and WAN; customize basic
settings of the routers, switches and configuration of IP addressing
13-223-205 การคนหาเสนทางและการสวิตชสัญญาณระหวางเครือขาย
3(2-3-5)
Routing and Switching for Network Interconnection
วิชาบังคับกอน : 13-223-204 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
Prerequisite : 13-223-204 Introduction to Computer
Network
สถาปตยกรรม สวนประกอบ การดําเนินการของเราเตอรและสวิตชในเครือขาย
ขนาดเล็ก การปรับแตงคาของเราเตอรและสวิตซสําหรับการใชงานฟงกชัน
พื้นฐาน การปรับคา การแกปญหาเราเตอรและสวิตช การแกปญหาที่พบบอย
เกี่ยวกับโพรโทคอลคนหาเสนทางและเครือขายเสมือน การคนหาเสนทางขาม
เครือขายเสมือนภายในเครือขายไอพีเวอรชันตางๆ รายการการควบคุมการ
เขาถึงดีเอชซีพีและการแปลที่อยูเครือขาย
Architecture, components, operations of routers and switches in a
small network; configuration a router and a switch for basic
functionality; configuring, troubleshooting routers and switches;
resolve common issues with protocol for routing and virtual
networks; routing across the virtual network within the IP network
in various versions; access control lists DHCP and network address
translation
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มคอ.2
13-223-206 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-3-5)
Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับกอน : 13-223-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Prerequisite : 13-223-103 Computer Programming
โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึมขั้นพื้นฐาน ลิงคลิสต สแตก คิว ตนไมและกราฟ
ขั้นตอนประมวลผลโครงสรางขอมูล การคนหาขอมูล การเรียงลําดับขอมูล
การประยุกตใชโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี ฝกปฏิบัติออกแบบและ
วิเคราะหอัลกอริทึม
Basics of data structure and algorithms; linked lists, stacks, queues,
trees, and graphs; data structure processes; data searching, data
sorting; applications of data structure and processes; practical in
design and analysis of algorithm
13-223-307 ระบบปฏิบัติการแมขาย
3(2-3-5)
Server Operating System
วิชาบังคับกอน : 13-221-208 ระบบปฏิบัติการ
Prerequisite : 13-221-208 Operating System
การติดตั้งและตั้งคาระบบปฏิบัติการเครื่องแมขายและลูกขายผานเท็กโหมด
และกราฟกโหมด การใชคําสั่งเบื้องตนและคําสั่งระดับผูดูแลระบบ การปรับคา
เครื่องแมขายตางๆ พร็อกซีเซิรฟเวอรเว็บเซิรฟเวอรดีเอ็นเอสเซิรฟเวอร เมลล
เซิรฟเวอรและแซมบาการสรางผูใชการสรางกลุมการกําหนดสิทธิ์การใชงานและ
การจัดการเครื่องแมขายดวยโปรแกรมเชลสคริปต
Installation and setup the server and client in text mode and
graphic mode; basic commands and the administrator commands;
configuration of servers; proxy server, web server, DNS server, mail
server and samba; creating a user, creating a group, permission
applications and management server with shell script program
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มคอ.2
13-223-308 การออกแบบและการกําหนดขนาดเครือขาย
3(2-3-5)
Network Design and Scaling
วิชาบังคับกอน : 13-223-205 การคนหาเสนทางและการสวิตช
สัญญาณระหวางเครือขาย
Prerequisite : 13-223-205 Routing and Switching for
Network Interconnection
การออกแบบเครือขายและการเลือกอุปกรณเครือขายเครือขายทองถิ่นที่มีระบบ
สํารองและการรวมลิ้งก การปรับแตงและความปลอดภัยเครือขายไรสาย
การปรับแตงและการแกปญหาโพรโทคอลในเครือขายขนาดใหญ การทํางาน
ของเราเตอรและสวิตชในเครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญและ
มีความซับซอน การปรับแตงคาเราเตอรและสวิตชในการใชงานฟงกชันขั้นสูง
Network design and selecting network devices; LAN redundancy
and link aggregation; configuration and WLAN security; adjust and
troubleshoot protocol in large networks; operations of routers and
switches in a large and complex network; configuration routers and
switches for advanced function
13-223-309 ความปลอดภัยคอมพิวเตอรและเครือขาย
3(2-3-5)
Computer and Network Security
วิชาบังคับกอน : 13-223-204 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
Prerequisite : 13-223-204 Introduction to Computer
Networks
การบุกรุกพื้นฐาน การโจมตีและการรักษาความมั่นคงในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบการรักษาความมั่นคงเบื้องตนวิทยาการรหัสลับ กุญแจ
สมมาตร และกุญแจอสมมาตร ฟงกชันแฮช การพิสูจนตัวจริง การใหอํานาจ
ความมั่นคงเครือขาย ความมั่นคงองคกร วิทยาการอําพรางขอมูล
Basics of Intrusion, attacks and security in computer networks and
basic system security; cryptography, symmetric-key, Asymmetrickey; hash functions;authentication;authorization; network security;
organization security; steganography
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มคอ.2
13-223-310 เครือขายระยะไกลและการเชื่อมตอ
3(2-3-5)
WAN and Connection
วิชาบังคับกอน :Prerequisite : การออกแบบเครือขายแบบลําดับชั้นเทคโนโลยีเครือขายระยะไกล การปรับคา
และการแกปญหาการเชื่อมตอแบบจุดตอจุด การปรับแตงและการแกปญหา
การแปลงที่อยูของเครือขาย การเปรียบเทียบบรอดแบนดเทคโนโลยีและ
การปรับแตงคาเอ็กดีเอสแอล ความปลอดภัยในการเชื่อมตอระหวางพื้นที่
การตรวจสอบและการแกปญหาเครือขาย
Hierarchical network design; WAN Technologies; configuring and
troubleshooting point-to-point connections; configuring and
troubleshooting network address translation; comparing broadband
technologies and configuration xDSL; securing site-to-site
connectivity; monitoring and troubleshooting network
13-223-411 ความปลอดภัยอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
3(3-0-6)
Internet of Things Security
วิชาบังคับกอน :Prerequisite : ทฤษฎีการประเมินความปลอดภัย ความเปนสวนตัวและปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ระบบอุตสาหกรรม การจัดทําสมารทกริดและสมารทฟารม สรางและพัฒนา
ทฤษฎีการทํางานแบบวิเคราะหมัลติเมตริกจากสวนประกอบระบบเปรียบเทียบ
ระบบความปลอดภัยในเปาหมายการใชงานกับผลการวิเคราะหระบบ
Methodology for measurable security, privacy, and dependability
of industrial systems, smart grid and smart farm; establish and
develop the methodology to perform a multi-metrics analysis from
components to systems; compare security-related application
goals with the results from the system analysis
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มคอ.2
13-224-101 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Architecture
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : สถาปตยกรรมเบื้องตนของระบบคอมพิวเตอรองคประกอบทางตรรกะเบื้องตน
ของระบบคอมพิวเตอรระบบจํานวนและขอมูล ประเภทของหนวยความจํา
หนวยความจําเสมือน การเชื่อมอินพุท/เอาตพุท บัส การเขาถึงหนวยความจํา
โดยตรง การออกแบบหนวยประมวลผลกลาง การสรางหนวยประมวลผลกลาง
การสรางระบบสงขอมูลและหนวยควบคุม โครงสรางของระบบหลายตัว
ประมวลผล
Basic architecture of computer system; basic logical component of
computer system; number system and code; type of memory unit;
virtual memory; input/output connection; bus; memory unit direct
access; design of CPU; creation of CPU; creation of bus and control
unit; structure of multiprocessor
13-224-102 วงจรไฟฟาพื้นฐาน
3(2-3-5)
Basic Electric Circuits
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : แนวคิดพื้นฐานของแรงดันกระแส และกําลัง ในวงจรไฟฟากระแสตรง กฎของ
เคอรชอฟฟและกฎของโอหมพลังงานและกําลัง อินดัคแทนซ คาปาซิแตนซ
และอิมพีแดนซในวงจรไฟฟากระแสสลับ การวิเคราะหวงจรในสภาวะคงที่และ
ไมคงที่ การวิเคราะหโดเมนเวลาและความถี่ ออปแอมป ไดโอด และ
ทรานซิสเตอร ฟงกชันถายโอน
Basic concepts of voltage, current resistance, and power in DC
circuit; Kirchhoff’s laws and Ohm’s law; energy and power;
inductance, capacitance, and impedance in AC circuit; circuit
analysis methods; steady state and transient analysis; time and
frequency domain analysis; operational amplifiers, diodes, and
transistors; transfer functions
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มคอ.2
13-224-103 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
3(2-3-5)
Electronics Technology
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : อุปกรณสารกึ่งตัวนํา ไดโอดและวงจรไดโอด ทรานซิสเตอรไบโพลารและการจัด
ไบอัส มอสทรานซิสเตอร ทรานซิสเตอรสนามไฟฟาและการจัดไบอัส
ออปแอมปและวงจรขยายออปแอมป วงจรแปลงขอมูล อิเล็กทรอนิกสและ
วงจรดิจิทัล แหลงจายแรงดันและกระแส วงจรขยายกําลัง วงจรรวม
แบบจําลองวงจรและการจําลอง
Semiconductor device; diodes and diode circuits; bipolar junction
transistors and biasing; MOS transistors; field-effect transistors and
biasing ; op-amps and op-amp amplifier circuits, data conversion
circuits; electronics and digital circuits, electronic voltage and
current sources; power amplifiers; integrated circuits; circuit
modeling and simulation
13-224-204 การออกแบบระบบดิจิทัล
3(2-3-5)
Digital System Design
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ทฤษฎีการสลับขั้นพื้นฐาน การคํานวณดานคณิตศาสตรในระบบดิจิทัล
การลดทอนฟงกชันลอจิก การออกแบบวงจรลอจิกแบบวงจรรวม องคประกอบ
ของหนวยความจํา การออกแบบวงจรลอจิกแบบซีแควนเชียล การออกแบบ
ระบบดิจิทัล แบบจําลองวงจรและการจําลอง การประยุกตใชวงจรดิจทิ ัลในงาน
อุตสาหกรรม
Basic switching theory ; digital mathematical computing system;
logic function simplifications; combinational logic circuits design;
memory element ; sequential logic circuits design; digital systems
design; modeling and simulation; digital circuit applications in
industry
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มคอ.2
13-224-205 ระบบคอมพิวเตอรควบคุมแบบฝงตัว
3(2-3-5)
Computer Embedded Systems
วิชาบังคับกอน : 13-224-204 การออกแบบระบบดิจิทัล
Prerequisite : 13-224-204 Digital System Design
แนวคิดและสถาปตยกรรมเบื้องตนของไมโครคอนโทรลเลอร อุปกรณฮารดแวร
ชุดคําสั่ง เทคนิคการเขียนโปรแกรม วงจรนับและจับเวลา การยอมรับ
การขัดจังหวะอุปกรณ พอรตการเชื่อมตอ วงจรขยายพอรต วงจรอินพุตและ
เอาตพุต วงจรแสดงผล วงจรควบคุมอุปกรณภายนอก วงจรแปลงสัญญาณ
ดิจิทัลเปนอนาล็อก และอนาล็อกเปนดิจิทัล ระบบการเรียนรูและรูจํา การรับรู
และแปลผลสัญญาณ ระบบควบคุมและปอนกลับ การประยุกตใชงานสมองกล
ฝงตัวสําหรับสมารทฟารม
Introduction concept and architecture of microcontroller; hardware
device; instruction set; programming techniques; counter and timer
circuits; devices interrupt acceptance; port interfacing; port
extension circuit; input and output circuit; display circuit; external
equipment control circuit; DAC and ADC circuit; signal
interpretation and recognition; feedback and control system;
application of embedded system for smart farm
13-224-206 การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
3(1-6-2)
Computer Installation and Maintenance
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : หลักการและปฏิบัติการติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอรโครงสรางการทํางาน
ของคอมพิวเตอร การติดตั้งและปรับแตงอุปกรณประกอบและอุปกรณสื่อสาร
ไรสาย การติดตั้งระบบปฏิบัติการ วิเคราะหอุปกรณขับเคลื่อนและแกปญหา
อาการเสียดานฮารดแวร ซอฟตแวรและดานผูใชงาน อุปกรณที่ใชในการ
บํารุงรักษา ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสาร
แบบไรสาย
Principles and practice in computer installation and maintenance;
computer operating system structure; installation and configuration
of computer peripheral devices and wireless communication
devices; installation of the operating system; driver analysis and
problems solution hardware, software, and users; computer
maintenance tools; monitoring and maintenance of computer
systems and wireless communication devices
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มคอ.2
13-224-307 การเรียนรูของเครื่อง
3(2-3-5)
Machine Learning
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : เทคนิคในการสรางโปรแกรมในการเรียนรู การสรางแผนผังตนไมสําหรับการ
ตัดสินใจ โครงขายประสาทเทียม การกระจายของความนาจะเปน การเรียนรู
แบบไมมีผูดูแล และการเรียนรูแบบมีผูดูแล การประยุกตการเรียนรูและการเรง
การเรียนรูก ารประยุกตใชงานการเรียนรูของเครื่องสําหรับอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
Techniques of creating learning programs; creating tree for
decision, artificial neural networks, probability distribution,
unsupervised and supervised learning; the knowledge applying and
speed-up learning; application of machine learning for Internet of
Things
13-224-308 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและการประยุกตใชงาน
3(2-3-5)
Sensor Technology and Applications
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : เทคโนโลยีของเซ็นเซอร เซ็นเซอรทางกล เซ็นเซอรทางแมเหล็กไฟฟา เซ็นเซอร
ทางภาพและเสียง อุปกรณของการประมวลผลสัญญาณในระบบเซ็นเซอร
การประยุกตใชงานเทคโนโลยีเซ็นเซอร
Sensors technology; mechanical sensors; electromagnetic sensors;
visual and audio sensors; devices of signal processing in sensors
systems; applications of sensors technology
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มคอ.2
13-224-309 การประมวลผลสัญญาณภาพ
3(2-3-5)
Image Processing
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การวิเคราะหสัญญาณภาพและการแทนสัญญาณของภาพดวยฟงกชันทาง
คณิตศาสตร การสุมและควอนไตซสัญญาณภาพ การรับรูและเขาใจภาพ
การแปลงสัญญาณภาพ การเพิ่มคุณภาพของภาพ การกรองและการเขารหัส
สัญญาณภาพการประยุกตใชงานเทคโนโลยีการประมวลผลภาพสําหรับ
สมารทฟารม
Image signals analysis and the substitution of the signal with a
mathematical function; image signals sampling and quantization;
awareness and understanding the image signals; signals converter;
enhancing the quality of signals; filtering and encoding signals;
application ofImage processing technology for smart farm
13-224-410 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Special Topics in Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ศึกษาหรือวิจัยในหัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอรและมีเนื้อหาที่นอกเหนือจากหัวขอบทเรียนในรายวิชาปกติ หัวขอ
ที่กําหนดอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการของสาขาวิชาและตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร
Study or research in interesting topics of recent technology related
to computer engineering and contents not covered in other
courses of the program; the topic covered will be changed
according to requirement of the faculty and topic selection must
be approved by the instructor
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มคอ.2
13-224-412 วิศวกรรมระบบรางขั้นเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Railway System Engineering
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง แนวนโยบาย การวางแผนและ
การพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการเดินทางและการใชการขนสง
ทางราง การบริหารโครงการในระบบขนสงทางราง โครงสรางทางรถไฟ
ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟาแกทางรถไฟ
ระบบไฟฟาภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การกอสราง
งานโยธา การเดินรถ การบริหารการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสง
ทางราง และรถไฟความเร็วสูง
History and evolution of rail transport system, policy, planning and
project development; forecast of travel demand and using rail
transport; project management in rail transport system; railway
track structure, bogies and motive power, railway station, railway
electrification system, electrical system in rolling stock, signaling
system and communication; civil construction, railway operation;
maintenance management; business operation in rail transport
system and high speed train
13-225-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1(1-0-2)
Computer Engineering Pre-Project
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ขั้นตอนและระเบียบการเสนอหัวขอโครงงาน การทบทวนวรรณกรรม
การวิเคราะหปญหาและความเปนไปไดของโครงงาน การวางแผนและออกแบบ
ขั้นตอนของการทําโครงงาน การนําเสนอและอภิปรายในหัวขอทาง
คอมพิวเตอรอุตสาหกรรม การเขียนรายงานและวิธีการนําเสนอโครงงาน
Regulations and procedures; literature review, problem definition
and project feasibility; designing and planning of the project;
presentation and discussion of industrial computing topic; writing,
and reporting the project
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มคอ.2
13-225-302 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝกประสบการณวิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education and
Internship
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ปรัชญาและเปาหมายของการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการฝก
ประสบการณวิชาชีพ การเตรียมเอกสารสําหรับสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา
ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิงและหนังสือรับรอง การพัฒนาทักษะ
ทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตางๆ ที่จําเปนใน
การฝกงานสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา จรรยาบรรณ
ในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ โดยทําการวัดผลดวยระดับ S
หรือ U
Philosophy and goal of co-operative Education and internship;
preparation of the necessary paperwork to apply for jobs including
effective cover letter, resume, reference, and letter of
recommendation; the development of basic interpersonal
communication skills expected in the workplace and general skills
required to be successful in the cooperative program; work ethic,
workplace safety and human relations; this couse is graded S or U
13-225-303 สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1(0-3-1)
Seminar in Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : การสัมมนาเนนประเด็นที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร แนวทางในการ
วิเคราะห การเขียน การนําเสนอ และการอภิปรายหัวขอปญหาทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร การพัฒนาทักษะการเขียนรายงานและการนําเสนอ
การใชโปรแกรมนําเสนอ
A seminar course focusing on issues related to computer
engineering; analysis, writing, presentation, and discussions of
computer technology problem topics; development of report
writing skills and presentation required; using program
presentations
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13-225-404 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(1-6-2)
Computer Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 13-225-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
Prerequisite : 13-225-301 Computer Engineering
Pre - Project
การนําความรูและทักษะไปใชเพื่อการวางแผนการสรางโครงงานดานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร คนควาหัวขอที่มีความสัมพันธกับโครงงาน วิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาโครงงานอันเกิดประโยชนตอสาขาวิชาที่เรียนมาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
Application of knowledge and skills in computer engineering
projects planning; study the related literature of project; analysis,
designs and implementation of project related to the field of study
about computer and technology
13-225-405 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6(0-40-0)
Co-operative Education in Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : 13-225-302 การเตรียมสหกิจศึกษาและการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ
Prerequisite : 13-225-302 Preparation for Co-operative
Education and Internship
หลักสูตรสหกิจศึกษาสําหรับการฝกประสบการณตลอดระยะเวลาหนึ่งภาค
การศึกษาปกติในสถานประกอบการหนวยงานภาคเอกชน และองคกรตางๆ
ที่คณะใหความเห็นชอบ นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูเชิงวิชาการกับ
ประสบการณ การวัดผลการศึกษาในรายวิชานี้ดําเนินการโดยผูคุมงานและ
อาจารยผปู ระสานงาน
This course is a semester long experience in a workplace; the
course provides workplace training in faculty-approved employers,
private enterprises and a variety of organizations; students will
apply academic knowledge integrating classroom learning with
related work experience; an evaluation of the work experience
must be done by a job supervisor and course coordinator
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13-225-406 หัวขอพิเศษในสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Topic
วิชาบังคับกอน : Prerequisite : ฝกประสบการณแกปญหาการใชงานดานคอมพิวเตอรและระบบควบคุมดวย
คอมพิวเตอรโดยใชความรูจากวิชาชีพมาใชประยุกตแกปญหาและจัดทํารายงาน
ตามรูปแบบของโครงการและนําเสนอผลการศึกษาการแกปญหาโดยมีอาจารย
เปนที่ปรึกษา
Experience in solving problems uses computer and computer
control system by applying professional knowledge to solve the
problems and complete the project under the direction of faculty
members
13-225-407 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(0-40-0)
Internship in Computer Engineering
วิชาบังคับกอน : 13-225-302 การเตรียมสหกิจศึกษาและ
การฝกประสบการณวิชาชีพ
Prerequisite : 13-225-302 Preparation for Co-operative
Education and Internship
หลักสูตรสําหรับการฝกประสบการณตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
ในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางดานที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชาของนักศึกษาอยางเปนระบบ ทําใหเกิดประสบการณจริงจากการ
ทํางานกอนสําเร็จการศึกษา
This course is a semester long experience in a workplace; the
course provides workplace training inthe workplace of private
sectors, state enterprises or government related fields of the study
that cause the actual experience of the work before graduation

86

มคอ.2
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขา/วิชาเอก

1

นายวันประชา นวนสรอย
3 9009 00409 00 9

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

2

นางสาวสุภาวดี มากอน
1 9207 00034 41 2
นายศุภชัย มะเดื่อ
1 9001 00003 09 5
นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
3 9504 00061 65 8
นายศิวดล นวลนภดล
3 9003 00559 35 2

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ค.อ.ม.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไฟฟา

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา

3
4
5

สถาบันที่จบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

ปที่จบ
2552
2549
2556
2552
2553
2550
2552
2549
2551

ตําแหนง ภาระงานสอน (ชม./ปการศึกษา)
วิชาการ 2560 2561 2562 2563
ผูชวย
480 480 480 480
ศาสตราจารย
อาจารย

512

512

512

512

อาจารย

416

480

480

480

อาจารย

480

480

480

480

ผูชวย
ศาสตราจารย

384

480

480

480

2547
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3.2.3 อาจารยประจํา
1

นายวันประชา นวนสรอย
3 9009 00409 00 9

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร

ตําแหนง ภาระงานสอน (ชม./ปการศึกษา)
วิชาการ 2560 2561 2562 2563
2552
ผูชวย
480 480 480 480
2549 ศาสตราจารย

2

นางสาวสุภาวดี มากอน
1 9207 00034 41 2
นายศุภชัย มะเดื่อ
1 9001 00003 09 5
นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
3 9504 00061 65 8
นายศิวดล นวลนภดล
3 9003 00559 35 2

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ค.อ.ม.

2556
2552
2553
2550
2552
2549
2551

ลําดับ

3
4
5

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ค.อ.บ.
6

7

นางสาวภาวนา พุมไสว
3 7798 00248 91 7

นายพิเชฐ สุวรรณโณ
3 9009 00406 25 5

ปร.ด.

สาขา/วิชาเอก

สถาบันที่จบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร
และสารนิเทศศาสตร
ค.บ. บรรณารักษศาสตร
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค.อ.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ปที่จบ

อาจารย

512

512

512

512

อาจารย

416

480

480

480

อาจารย

480

480

480

480

ผูชวย
384
ศาสตราจารย

480

480

480

ผูชวย
288
ศาสตราจารย

288

288

288

480

480

480

2547
2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2546

วิทยาลัยครูธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2535
2556

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ

2540

อาจารย

480
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหนักศึกษามีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริงจึงจัดใหมีการฝกประสบการณ
ภาคสนามโดยเปนการฝกปฏิบัติงานหรือการฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหนวยงานภาครัฐหรือสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวของทางดานคอมพิวเตอร และวิทยาการที่เกี่ยวของ ภายใตการดูแลของอาจารย
นิเ ทศและผูที่เ กี่ยวของจากความคาดหวัง ในผลการเรียนรูป ระสบการณภาคสนามของนัก ศึก ษา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ทั้ง ประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูก ารปฏิบัติง านจริง ดัง นั้น
หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาฝกงาน/สหกิจศึกษา ซึ่งจัดอยูในกลุมวิชาชีพบังคับ
4.1 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
5) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
6) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องคประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
7) สามารถบู ร ณาการความรู ใ นสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษากั บ ความรู ใ นศาสตร อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ
8) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
9) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
10) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
11) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
12) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
4.1.2 ชวงเวลา
ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝกสหกิจศึกษาในหนวยงานหรือสถานประกอบการจะอยูใน ปการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2 เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
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4.2 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
5) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
6) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
7) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
8) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
9) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
10) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
4.2.2 ชวงเวลา
ปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร ปการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2 เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
ในการทําโครงงานหรืองานวิจัย ของนัก ศึกษา จะตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับ วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ทางดานการสรางสิ่งประดิษฐ การพัฒนาตอยอดนวัตกรรมหรือโครงงานที่มุงเนนการ
สร า งผลงานวิ จัย เพื่ อ พั ฒ นางานด า นวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร โดยนํ า เอาทฤษฎี ที่ เ คยเรี ย นมา
ประยุกตใชในการทดลอง วิจัยหรือศึกษาดวยตนเอง โดยมีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําเพื่อเปน
แนวทางในการทํางานจริง นักศึกษาตองยื่นเรื่องขอสอบหัวขอโครงงานหรืองานวิจัย โดยผานอาจารย
ที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชา รวมทั้งนักศึกษาตองเขียนรายงานฉบับสมบูรณตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอยางเครงครัดนําเสนอผลงานแบบปากเปลาหลังเสร็จสิ้นโครงงานตอ
อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ
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5.1 คําอธิบายโดยยอ
การเตรียมงานและวางโครงงาน กําหนดเปาหมายและจุดประสงคของโครงการการวางแผน
ดําเนินงาน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ การนําเสนอโครงการการวางแผนทํางาน การเขียนโครงงาน
ต อ เนื่ อ ง ความเป น มาของป ญ หา และการกํ า หนดจุ ด ประสงค การตั้ ง แนวความคิ ด ใน
การแกปญ หาตลอดจนผลที่ไดรับ การศึก ษาคนควาทฤษฎี และขอมูล สําหรับใชทําการโครงการ
การนําเสนอและสรุปผลโครงการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม
2) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน เศรษฐศาสตร
เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
3) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับ ใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
6) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
5.3 ชวงเวลา
กําหนดใหเรียนรายวิชา 13-225-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน
1 หนวยกิต 1(1-0-2) ในปการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 และรายวิชา 13-225-404 โครงงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 3 หนวยกิต 3(1-6-2) ในปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ทั้งนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนฝกประสบการณวิชาชีพและแผนการเรียนสหกิจศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต จากรายวิชา 13-225-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน
1 หนวยกิต 1(1-0-2) และรายวิชา 13-225-404 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 3 หนวยกิต
3(1-6-2)
5.5 การเตรียมการ
1) จัดใหมีการสอนวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร เพื่อใหนักศึกษาคนหา
หัวขอที่สนใจ มีการคนควา รวบรวม วิเคราะหขอมูล ศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงงาน และการเขียน
โครงการ
2) มีก ารกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึก ษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึก ษาใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงงานและปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน การใหคําปรึก ษาโดยอาจารยที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโครงงานและ
การจัดทํารูปเลมโครงงาน และการจัดสอบโครงงานจะตองมีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีความสามารถในการนําเทคโนโลยี
- การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพใหเนน
สมองกลฝงตัว เซ็นเซอร ระบบเครือขาย การประยุกตใชงานดานเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว
และอุปกรณสื่อสารไรสาย มา
เซ็นเซอร เชน สมารทฟารมบานอัจฉริยะ
ประยุกตใชงานดานอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง - สงเสริมการทําโครงงานเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐที่มี
ประโยชนตอชุมชน
มีความสามารถ วิเคราะหออกแบบและ - การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะ
ใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบ
ของหลักสูตรที่เนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติการให
เครือขายเพื่อพัฒนาระบบอัตโนมัติ
เกิดความรูและทักษะกับนักศึกษา
สําหรับตอบสนองความตองการ
- สงเสริมการทําโครงงานใหเกิดทักษะและ
ภาคอุตสาหกรรม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
- สงเสริมการฝกประสบการณในสถาน
ประกอบการจริง
มีความสามารถในการติดตอสื่อสารโดย - กําหนดใหมีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยการ
ใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ
เขารวมโครงการทดสอบสมรรถนะดาน
ภาษาตางประเทศมหาวิทยาลัย
- สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการ
เพื่อพัฒนาตนเองทางดานภาษาทีว่ ิทยาลัย/คณะ/
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
- สงเสริมใหแตละรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
มีการใชสื่อการสอนที่เปนภาษาอังกฤษมากขึ้น
- สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนปรับพื้นฐานวิชา
ภาษาอังกฤษ

92

มคอ.2
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต
2. มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ
3. มีความซื่อสัตยสุจริต
4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม
5. มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม
2.1.1.2 กลยุทธการสอน
1. อบรมสั่ง สอน เตือนสติ ปลูก ฝ ง ให นัก ศึก ษาตระหนัก ถึง คุณงามความดี รูจั ก
แยกแยะ ผิดถูก ดีชั่ว โดยการเกริ่นนําหรือสอดแทรกในเนื้อหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม
หลักธรรม คําสอนของศาสนา
2. การอธิบาย บรรยาย ชี้นํา ฝกความประพฤติ การสรางนิสัย กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ ตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม
3. อธิบาย ชี้นํา ใหเห็นถึงความจําเป นและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของ
การเปนพลเมืองที่ดี มอบหมายกิจกรรมกลุมหรือกิจ กรรมรายบุคคล เปดโอกาสใหนัก ศึก ษาจัด
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและความเสียสละ
4. ใชกรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอยางปูชณียบุคคล
5. การสอนโดยการซักคาน การใชบทบาทสมมุติ
2.1.1.3 การประเมินผล
1. ประเมินจากแบบบันทึกผลการทําดีที่ปรากฏ การสรางคุณงามความดี เชน ความ
ยุติธรรม ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบัติตามหลักสัจธรรม หลักธรรมคําสอน
ของศาสนา และการกําหนดคุณธรรมประจําใจ
2. ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดทาง
สังคม มหาวิทยาลัย และที่กําหนดไวในรายวิชา เชนการเขาเรียน การตรงตอเวลา
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การใชแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. การสอบวัดประมวลความรู
2.1.2 ความรู
2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด กระบวนการ
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได
2. สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัม พันธของ
การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน
4. ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและสากล
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2.1.2.2 กลยุทธการสอน
1. บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานใหศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล
ตามหัวขอเรื่องที่กําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรูโดย
ใชกระบวนการกลุม
2. สอนแบบใช ป ญ หาเป น ฐานของการเรี ย นรู (Problem-based Learning)
ใหเขาใจเกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ ขอเท็จจริง และการ ฝกการแกโจทยปญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
3. ใชกรณีศึกษากระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทํารายงาน
การมอบหมายใหหาประสบการณตรง การมอบหมายใหทําโครงงานที่เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสากล
4. จัดทัศนศึกษา
2.1.2.3 การประเมินผล
1. ประเมินและใหคะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การทํารายงาน โครงงานและแฟม
สะสมผลงาน
2. ประเมินและใหคะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงวิชาการ
ในชั้นเรียน การทําแบบฝกหัด
3. การสอบวัดประมวลความรูและความเขาใจตามเนื้อหาสาระรายวิชา
2.1.3 ทักษะทางปญญา
2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถคิดคน ริเริ่ม สรางสรรค อยางเปนระบบ
2. สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต
3. สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรู
4. สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหาใน
ทางเลือกที่เหมาะสม
5. สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและ
สากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม
2.1.3.2 กลยุทธการสอน
1. อธิบายใหรูถึงวิธีการคนหาความรู อบรมสั่งสอนใหตระหนักถึงความสําคัญของ
การเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความสนใจกอนการเรียนรู การสืบเสาะหาความรูดวยตัวเอง ชี้นํา
วิธีการคนควาหาความรูโดยวิธีตาง ๆ การตั้งคําถามและการหาคําตอบดวยสติปญญา
2. สอนแบบระดมความคิดใหแสดงออก หรือการสอนแบบพึ่งพา (Collaborative
Learning) ใหแสดงความคิดเห็นในเชิง สรางสรรคองคความรูใหม สอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
คนพบ การมอบหมายงานโครงการโดยใชหลักการวิจัย
3. สอนใหเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Solving) โดยการสืบคน แยกแยะ
คัดกรอง ประเมิน วิเ คราะห การตรวจสอบและประเมินขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจและคนหา
ขอเท็จจริง การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
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4. สอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การอธิบายและการใหแบบฝกหัดในการ
แกปญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการใหเหตุผล และการสรุปประเด็นปญหา ชี้นําวิธีการเรียนรู
ดวยการตั้งโจทยปญหาและการตั้งคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
2.1.3.3 การประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสรางสรรคที่ม อบหมายใหศึก ษาคนควา การ
เขียนรายงาน และการประเมินจากแฟมผลงานของนักศึกษา
2. ประเมินจากแบบฝกหัดและงานที่มอบหมายที่ตองใชความคิดวิเคราะห การให
เหตุผลวิธีการตั้งคําถามและการใชวิจารณญาณในการแกโจทยปญหา
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี
2. เปนผูนํา ยอมรับ ความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม
3. รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
4. มีม นุษ ยสัม พันธ และมารยาททางสัง คมที่ดี สามารถสื่อสารกั บ คนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
5. เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ
2.1.4.2 กลยุทธการสอน
1. อบรม สั่งสอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดตอ
สื่อสารกับบุคคลอื่น
2. บรรยายใหความรูต ามเนื้อหาสาระ สอนโดยใชก รณีศึก ษา อธิบาย สาธิต การ
แบงกลุมทํางาน แบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดาน การสรางสถานการณสมมุติ ฝกปฏิบัติตาม
หลักวิชาการ
3. สอนแบบการบรรยาย การใชก รณีศึก ษา อธิบ าย ใหความรูเ กี่ยวกับ ลัก ษณะ
คุณสมบัติของผูนํา และการฝกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนํา การใชบทบาทสมมุติ
2.1.4.3 การประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ อุปนิสัย
และสมรรถนะทางกาย
2. ประเมิ น จากการสั ง เกตการพั ฒ นาพฤติ ก รรม พฤติ ก รรมการระดมสมอง
พฤติกรรมภาวะการเปนผูนําและผูตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิก ภาพ ใหนัก ศึกษาประเมิน
ตนเองและใหเพื่อนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวของจากการแสดงออกถึงสภาวะผูนํา
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2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถให เ หตุ ผ ลและวิ เ คราะห เ ชิ ง ปริ ม าณโดยใช ค วามรู แ ละเทคนิ ค ทาง
คณิตศาสตร และสถิติ
2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรูและการสื่อสารระหวางบุคคล
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและการสืบคนขอมูลอยาง
มีวิจารณญาณ
4. สามารถบู ร ณาการทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2.1.5.2 กลยุทธการสอน
1. สอนโดยวิธีการบรรยาย การอธิบายเนื้อหาสาระ สาธิตวิธีการกําหนดและแกโจทย
ปญหา สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข
2. สอนโดยวิธีการใหโครงงาน หรือการมอบหมายงาน ฝกการเรียบเรียงขอมูลและ
นําเสนอ โดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง
3. การบูร ณาการเทคโนโลยีส ารสนเทศกับวิชาตาง ๆ ที่เ กี่ยวของ อธิบ ายวิธีก าร
เรียนรูแบบกระบวนการ แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล การคนควาหาความรูเพื่อหาคําตอบและการ
แกปญหา วิธีการแยกแยะเนื้อหาสาระของขอมูลขาวสาร การใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มา
ของขอมูล
2.1.5.3 การประเมินผล
1. สอบวัดความรูและความสามารถตามเนื้อหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถ
ในการประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายและแกปญหาในชีวิตประจําวัน
2. สอบปากเปลา วัดผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3. ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ประเมินจากผลงานและแบบฝกหัดที่มอบหมาย

96

มคอ.2
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเป นทีม และสามารถแกไขข อ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เนนถึงความภูมิใจในวิชาชีพ ทั้งในชวงการเรียนการสอนและเชื่อมโยงกับการฝก
ประสบการณภาคสนาม
2) กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น
3) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อสรางระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
4) มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพื่อสวนรวม
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการความคิดเห็น ประสบการณ ความประทับใจจากการเรียนการสอน
ตลอดจนการฝกประสบการณภาคสนาม
2) ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงานกลุม
3) ประเมินจากการตรงตอเวลาในการเรียนการสอน หรือกิจกรรม
4) มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพื่อสวนรวม
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
ที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบ
ตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้ง
การนําไปประยุกต
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
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6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนนหลักการทางทฤษฎีและประยุกตใชทาง
ปฏิบัติดวยการทดลองในหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้นๆ
2) ใหความรูทางดานทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติทางดานวิเคราะหปญหางานในระบบ
อุตสาหกรรม อภิปราย และนําเสนอแนวทางแกไขปรับปรุง
3) จัดใหมีการเรียนรูในหองเรียนหรือ จากสถานการณจริงโดยศึกษาดูงานหรือเชิญ
วิท ยากรผูเชี่ยวชาญที่มีป ระสบการณตรงบรรยายมาเปนวิทยากรพิเ ศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆคือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทําและนําเสนอในชั้นเรียน
4) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
5) ประเมินในรายวิชาสหกิจศึกษา
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญ หาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ใหนักศึกษาไดมีการสรางผลงานซึ่งตองรวมเอาองคความรูในศาสตรดานตาง ๆ
เขาไวดวยกัน
2) เนนถึงศาสตรและศิลปรวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษาไดมี
การนําเสนอผลงานจริง
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2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากขอสอบที่ใหนักศึกษาแสดงความคิด
2) ประเมินจากความชํานาญในการแกไขปญหา
3) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอและการตอบคําถาม
4) ประเมินในรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาการฝกงาน
5) ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ
ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีการมอบหมายงานที่ตองใชทักษะทางภาษาระหวางบุคคลทั้งในสถาบันการศึกษา
และนอกสถาบันการศึกษา
2) มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน
3) มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน การจัดทํากิจกรรมกลุม เปนตน
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) พิจารณาจากกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการนําเสนอผลงานกลุม
2) สังเกตจากพฤติกรรมการใชเครื่องมือเครื่องจักรอยางปลอดภัย รวมถึงมีการ
รักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม
4) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม
5) มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทัก ษะในการใชเ ครื่อ งมือ ที่จํ าเป นที่ มีอยู ในป จ จุ บันต อการทํ างานที่ เ กี่ย วกั บ
คอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สนับสนุนนักศึกษาไดสืบคนและเขาถึงขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) มีการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกันและมีการนําเสนอผลงานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศหลังจากสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมาย
3) ใหนักศึกษาไดประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อจําลองการทํางานในรายวิชา
ที่เกี่ยวของ
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การทดสอบ หรือการประเมินจากงานที่มอบหมาย
2) ประเมินจากวิธีการ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอ
3) ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน
5) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรมจริยธรรม
1) มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ
3) มีความซื่อสัตยสุจริต
4) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม
5) มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม
3.1.2 ความรู
1) มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิด
กระบวนการ หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได
2) สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธ
ของการอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแส
โลกาภิวัตน
4) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น
และสากล
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดคน ริเริ่ม สรางสรรค อยางเปนระบบ
2) สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต
3) สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองค
ความรู
4) สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการ
แกปญหาในทางเลือกที่เหมาะสม
5) สามารถสรางสรรค ง านที่เ กิด ประโยชน ตอตนเองและสัง คมทั้ง ในระดั บ
ทองถิ่นและสากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี
2) เป น ผู นํ า ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น มี วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ รู จั ก
กาลเทศะ ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม
3) รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่
ของความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
4) มีมนุษยสัมพันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
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5) เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษยวิถีชีวิต
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ
3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทาง
คณิตศาสตร และสถิติ
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรู และการสื่อสารระหวางบุคคล
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูลอยางมี
วิจารณญาณ
4) สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) มีภ าวะความเปน ผู นํา และผู ต าม สามารถทํ างานเป น ทีม และสามารถแก ไ ข
ขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2.2 ความรู
1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
ที่ศึกษา
2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร
รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องคประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้ง
การนําไปประยุกต
5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
7) มีป ระสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชง านไดจ ริง
8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
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3.2.3 ทักษะทางปญญา
1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม
3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายได
อยางมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือ
การแสดงสถิติประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม

103

มคอ.2

104

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1. กลุมวิชาภาษา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย
01-011-004 ศิลปะการพูด
01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร

ทักษะการ
วิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
การสื่อสารและ
และความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

    



  

 
   

  
 



  
    



  

 
   

  
 



  
  
  
  
  

  
  

 

    
  
  
  

 

    
  
 
 

  
  
  
 

 
  
  
  
 

 































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1. กลุมวิชาภาษา (ตอ)
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป

ทักษะการ
วิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
การสื่อสารและ
และความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

























































   
    


    
  

 
    















  
  
  















 
 


มคอ.2

105

มคอ.2

106

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ)
01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย
01-021-005 สารัตถะแหงความงาม
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ
01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต
01-021-008 ศิลปะการเลนเงา
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
01-022-002 สังคมกับการปกครอง

ทักษะการ
วิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
การสื่อสารและ
และความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4













  


  

   
   
    





























 



 




























 
 
  
 
 


























แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ)
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย
01-022-006 ไทยศึกษา
01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย
01-022-008 อาเซียนศึกษา
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
01-022-010 ชุมชนศึกษา
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-022-013 การเปนผูประกอบการ
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล

ทักษะการ
วิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
การสื่อสารและ
และความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

   
  
  

 

 
  
  
  

 

 

 
 

  
   
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

  

 
 

   
  


  

  

 
 
 
 

 

 




 
 
 


 
 
 
 
 
 


มคอ.2

107

มคอ.2

108

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
02-031-001 ปรากฎการณสําคัญทางวิทยาศาสตร
02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล
02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี
02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
02-031-007 ยาและสารเสพติด
02-031-008 ของเสียและมลภาวะ
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก
01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร
02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร

ทักษะการ
วิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
การสื่อสารและ
และความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4










 
 

 
 






 



  
  

























































  
  

















































 
 









































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร (ตอ)
02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร
02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ
02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน
5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย
01-050-003 การรักษาสุขภาพ
01-050-004 ผูนํานันทนาการ
01-050-005 กีฬาลีลาศ
01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ
01-050-007 พลศึกษา
01-050-008 ฟุตบอล

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทางปญญา

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5











































































 


 


 
 










































ทักษะการ
วิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
ระหวางบุคคล
การสื่อสารและ
และความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4















 


 


 
 


























มคอ.2

109

มคอ.2

110

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (ตอ)
01-050-009 บาสเกตบอล
01-050-010 ตะกรอ
01-050-011 ฟุตซอล
01-050-012 แบดมินตัน
01-050-013 วายน้ํา
01-050-014 วอลเลยบอล
01-050-015 เทนนิส
01-050-016 กอลฟ

ทักษะการ
วิเคราะห
ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคล
การสื่อสารและ
และความรับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4








































































































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 30 หนวยกิต
13-223-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
13-222-102 วิศวกรรมซอฟตแวร
13-224-101 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
13-224-102 วงจรไฟฟาพื้นฐาน
13-223-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
13-223-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
13-224-103 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
13-224-204 การออกแบบระบบดิจิทัล
13-222-101 ระบบปฏิบัติการ
13-223-204 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิง
3.ทักษะทาง ความสัมพันธระหวาง ตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
ปญญา
บุคคลและความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4


 


 






 


 






    


    

  









 

 

 



  
   
   
   
   
  



 

 

 



    

 







 

มคอ.2
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มคอ.2

112

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิง
3. ทักษะทาง ความสัมพันธระหวาง ตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
ปญญา
บุคคลและความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2. กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 48 หนวยกิต
13-221-201 การจัดการระบบฐานขอมูล

13-222-203 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง

13-222-204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง

13-222-205 พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ

13-222-307 การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสาย

13-223-205 การคนหาเสนทางและการสวิตชสัญญาณ

ระหวางเครือขาย
13-223-206 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี

13-223-307 ระบบปฏิบัติการแมขาย

13-223-308 การออกแบบและการกําหนดขนาดเครือขาย

13-224-205 ระบบคอมพิวเตอรควบคุมแบบฝงตัว

13-224-307 การเรียนรูของเครื่อง






   
    
   
 

 
 
 
 
 






   

 
 


 
 

  




   



 






















 























 



   
















แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2. กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 48 หนวยกิต (ตอ)
13-224-308 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและการประยุกตใชงาน
13-225-301

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิง
3.ทักษะทาง ความสัมพันธระหวาง ตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
ปญญา
บุคคลและความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4




   

13-225-303

 
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร   
การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝก
 
  
ประสบการณวิชาชีพ
สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
 
  

13-225-404

 

13-225-302

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
  
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
13-225-405 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
   

แผนการศึกษาการฝกประสบการณวิชาชีพ
13-225-406 หัวขัอพิเศษในสถานประกอบการ

13-225-407 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรม
   
คอมพิวเตอร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3. กลุมวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หนวยกิต
13-222-206
จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ
คอมพิวเตอร
13-221-202
เทคโนโลยีเว็บและการประยุกตใชงาน
13-221-303
ปญญาประดิษฐ
13-222-308
ระบบกระจายขอมูล
13-222-309
การพัฒนาซอฟตแวรสถาปตยกรรมเชิง
บริการ
13-222-310
การทําเหมืองขอมูล
13-222-411
การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณ
สื่อสารไรสาย
คอมพิวเตอรแอนิเมชัน
13-222-412

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิง
3.ทักษะทาง ความสัมพันธระหวาง ตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
ปญญา
บุคคลและความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
 

  



 



  
  
   





  







  



  



  
   
   



 

 

 

 









 



 

  









 

 



  





   

  





  





   

  



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3. กลุมวิชาชีพเลือก จํานวน 15 หนวยกิต (ตอ)
13-222-413 การพัฒนาโปรแกรมดวยระบบการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ
13-223-309 ความปลอดภัยคอมพิวเตอรและเครือขาย
13-223-310 เครือขายระยะไกลและการเชื่อมตอ
13-223-411 ความปลอดภัยอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
13-224-206 การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
13-224-309 การประมวลผลสัญญาณภาพ
13-224-410 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
13-224-412 วิศวกรรมระบบรางขั้นเบื้องตน

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะหเชิง
3.ทักษะทาง ความสัมพันธระหวาง ตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
ปญญา
บุคคลและความ
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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มคอ.2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใหพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
การรวมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่กําหนดไวในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึกษาอาจ
มีหลายครั้งในระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอยางนอย
ภาคการศึกษาละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา
นัก ศึก ษาที่มีสิท ธิไดรับ การประเมินผลการศึก ษาแตล ะรายวิชา ตองมีร ะยะเวลาศึก ษา
ไมนอยกวารอยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแตละรายวิชา เวนแตไดรับอนุญาตเปน
กรณีพิเศษจากอาจารยผูสอน
การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับขั้น
ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
คาระดับคะแนนตอหนวยกิต
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
B
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
+
C
ดีพอใช (Fairly Good)
2.5
C
พอใช (Fair)
2.0
+
D
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
กรณีที่ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังนี้
สัญลักษณ ความหมาย
W
ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
S
ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน เปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
AU
การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
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มคอ.2
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยมีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.1.2 มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษาเพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาเพื่อ
นํามาใชป รับ ปรุง กระบวนการการเรียนการสอนและหลัก สูตรรวมทั้ง การประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรใชการประเมินตอไปนี้
2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษาทั้ง
ดานของระยะเวลาในการหางานทําความเห็นตอความรูความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ เงินเดือนที่ไดรับ และการไดงานทําตรงตามสาขา
2.2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการเพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา
3.1 นักศึกษาไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตอง
ศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชา มีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวาที่
หลักสูตรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
3.2 เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและตองผานการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม
3.3 นัก ศึก ษาตองผา นเกณฑ ก ารทดสอบวัด สมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับใบรับรอง
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มคอ.2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีก ารปฐมนิเ ทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหมใหมีความรูแ ละเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูส รางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรง การสนับสนุนดานการศึกษาตอฝกอบรมดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศหรือ
การลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
1.3 ใหขอมูลแกอาจารยใหมเกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอนและรายละเอียดหลักสูตรเพื่อให
เขาใจและเตรียมการตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา
1.4 กําหนดอาจารยพี่เลี้ยง เพื่อชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนํา
1.5 เตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ ใหมคี ะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตาม
เกณฑ ที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง มาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส ง เสริ ม อาจารย ใ ห มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู ส ร า งเสริ ม ประสบการณ เ พื่ อ ส ง เสริ ม
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอฝกอบรมดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองคก รตางๆการประชุม ทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศหรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.1.3 สงเสริมใหมีการทํางานวิจยั
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 มีการกระตุนและสนับสนุนใหอาจารยใหผลิตผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนให
อาจารยเขารับการฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย ที่เปนประโยชน
ตอการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป
2.2.2 สง เสริ ม งานวิ จัย และบริ ก ารทางวิช าการที่เ ปน ประโยชนต อ ทอ งถิ่น และชุม ชน
อยางนอย 1 โครงการ/ป
2.2.3 สง เสริม การศึกษา อบรม และดูงานที่มีประโยชนตอการผลิตผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 ครั้ง/คน/ป
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มคอ.2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดําเนินงานของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2552 และระบบประกัน คุณภาพการศึก ษาระดับ อุ ดมศึก ษาของสํานั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2557 รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใช
เกณฑการประเมิน 6 องคประกอบ ดังนี้ 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย
5) หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและหลักสูตรมีการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
1. การกํา กั บ มาตรฐาน มี ก ารบริ ห ารจั ดการหลั ก สู ตรใหเ ป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึก ษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 หลัก สูต รมี ก ารบริ ห ารจั ดการใหมี จํา นวนและคุณสมบั ติข องอาจารยผู รับ ผิด ชอบ
หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร เปนไปตาม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 โดยเฉพาะจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทําหนาที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลัก สูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตก ารวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติ ดตาม
ประเมินผล ตองเปนไปตามเกณฑฯและขอกําหนดของหลัก สูตรและอยูป ระจําหลัก สูตรนี้เ พียง
หลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา
1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป) ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหบัณฑิตมีคุณภาพดังนี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหงชาติ มีการกําหนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ดานทักษะการวิเ คราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต ซึ่งตองไดคะแนนไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2.2 การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ป
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา
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3. นักศึกษา หลักสูตรใหความสําคัญกับนักศึกษาโดยมีการดําเนินการดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดําเนินการรับและการเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษาโดยในการดําเนินการับนักศึกษาใหคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับธรรมชาติ
ของหลักสูตร มีการกําหนดเกณฑโปรงใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอม
ในการเรียนเขาศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ทั้งกิจกรรมดาน
วิชาการ มีกิจกรรมการปรับพื้นฐานความรูดานวิท ยาศาสตร คณิตศาสตร และระบบสารสนเทศ
เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดในระยะเวลาที่กําหนด
3.2 การสง เสริม และพัฒ นานัก ศึก ษา หลัก สูตรมีร ะบบและกลไกในการควบคุม การให
คํ า ปรึ ก ษาวิ ช าการและแนะแนวแก นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่
จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต
3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหนัก ศึก ษาไดมีความพรอมทางการเรียนและมีความ
พึง พอใจตอการบริหารหลัก สูตรไมนอยกวา รอยละ 80 รวมทั้ง มีก ารเปดโอกาสใหมีชองทางให
นักศึกษาไดใหขอเสนอแนะและมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อใหมีนักศึกษา
คงอยูและสําเร็จตามแผนการเรียนของหลักสูตร
4. อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริห ารและพัฒนา
อาจารยที่ครอบคลุมประเด็นระบบการรับและแตง ตั้งอาจารยประจําหลักสูตรระบบการบริหาร
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยเพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพ ที่ทําใหหลักสูตรมี
อาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย
เพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
4.2 คุณภาพอาจารย มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย
ประจําหลักสูตรและ ใหมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ
มีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานวิชาการอยาง
ตอเนื่องใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ
4.3 หลักสูตรมีก ารบริห ารจัดการใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยป ระจํา
หลัก สูตรคงอยูและมีความพึง พอใจตอการบริห ารหลักสูตรและมีผ ลการประเมินความพึงพอใจ
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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5. หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้
5.1 หลัก สู ตรมี ร ะบบและกลไกในการดําเนินงานตามสาระรายวิช าในหลัก สูตรโดยมี
การออกแบบหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาและ
มีการปรับ ปรุงสาระรายวิชาในแตละปก ารศึก ษา ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมีระบบและกลไก
ในการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณ โดยมีการกําหนดผูส อน
การกํากับ ติ ดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจั ด
การเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ที่ทําใหก ระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุ
เปาหมาย
5.3 การประเมิ นผูเ รี ยน หลัก สู ตรมีร ะบบและกลไกในการประเมินผู เ รีย นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาและกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
และมีการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชา ไมนอยกวารอยละ 25 ของวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษาที่เปดสอนเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาใหนักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู และเปนไป
ตามความคาดหวังของหลักสูตร ดวยวิธกี าร เครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ที่ทําใหผูสอนและผูเรียนมี
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
5.4 หลักสูตรมีการบริห ารจัดการตามตัวบงชี้ก ารดําเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ปรากฏในหลักสูตร หมวด 7 ขอที่ 7 โดยมีผลการดําเนินงาน
ผานเกณฑในขอที่ 1 -5 และไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่
ระบุไวในแตละป
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอ
และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตรมีคุณภาพพรอมใชงาน ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไดคะแนนไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และมีกระบวนการปรับปรุงเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรู
ไดอยางมีป ระสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู โดยหลัก สูตรมีหองปฏิบัติการและ
ครุภัณฑหลักที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
6.1 หองบรรยาย ใชอาคารเรียน ดังนี้
(1) หองบรรยาย ขนาด 35 ที่นั่ง จํานวน 4 หอง
(2) หองบรรยาย ขนาด 70 ที่นั่ง จํานวน 5 หอง
6.2 หองสมุด ใชหองสมุดประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและหองสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ
(1) หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย
83,434 เลม
(2) หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ
5,700 เลม
(3) วารสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
213 รายชื่อ
(4) วารสารวิชาการเย็บเลม
43 รายชื่อ
(5) จุลสาร
112 แฟม
(6) หนังสือพิมพภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
25 ฉบับ
6.3 ฐานขอมูลวิชาการทางอินเทอรเน็ต
(1) ฐานขอมูล ACM Digital Library
(2) ฐานขอมูล H.W Wilson
(3) ฐานขอมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)
(4) ฐานขอมูล LexisNexisR และ NexisR
(5) ฐานขอมูล ProQuest Dissertation &Thesis
(6) ฐานขอมูล ISI Web of Science
(7) ฐานขอมูล Science Direct
(8) ฐานขอมูล ABI/INFORM Complete
(9) ฐานขอมูล ACM Digital Library
(10) ฐานขอมูล Springerlink e-books
(11) ฐานขอมูล TDC Thai Digital Collection
(12) ฐานขอมูล ACS : American Chemical Society
(13) ฐานขอมูล EMERALD MANAGEMENT E-JOUNA
(14) ฐานขอมูล Computer & Applied Sciences Complete
(15) ฐานขอมูล Education Research Complete
(16) ฐานขอมูล Academic Search Premium
(17) ฐานขอมูล Communication & Mass Media Complete
(18) ฐานขอมูล Academic OneFile
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(19) ฐานขอมูล National Geographic Virtual Library
(20) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส Gale Virtual Reference Library
(21) ฐานขอมูลกฤตภาคออนไลน Matichonelibrary
6.4 หองปฏิบัติการและอุปกรณการสอน ใชครุภัณฑสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรดังนี้
6.4.1 อุปกรณการสอนและครุภัณฑหลัก ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
มีดังตอไปนี้
1) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ลําดับ
อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ
จํานวน
1 คอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง
40 เครื่อง
2 เครื่องรักษาและสํารองระดับแรงดันไฟฟา
40 เครื่อง
3 ชุดมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
1 ชุด
4 ชุดเครื่องเสียงระบบการสอน
1 ชุด
5 เครื่องพิมพเลเซอร
1 เครื่อง
6 ระบบอินเทอรเน็ต
1 ชุด
7 ชุดอุปกรณควบคุมเครือขาย
1 ชุด
8 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย
2 ชุด
2) โรงฝกงานพื้นฐาน
ลําดับ
อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ
จํานวน
1 โตะปฏิบัติงาน
15 ตัว
2 เครื่องเชื่อมไฟฟา
15 เครื่อง
3 เครื่องเชื่อมแกส
5 เครื่อง
4 เครื่องกลึง
12 เครื่อง
5 เครื่องเจาะตั้งแทน
4 เครื่อง
6 เครื่องตัดโลหะแผน
3 เครื่อง
7 เครื่องเจียระไนตั้งโตะ
6 เครื่อง
8 เครื่องดัดทอ
1 เครื่อง
9 เครื่องมือวัดละเอียด
10 ชุด
10 เครื่องอัดอากาศขนาด 10 บาร
1 เครื่อง
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3) หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกสและดิจิทัล
ลําดับ
อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ
1 ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2 ชุดทดลองวงจรดิจิทัล
3 อนาล็อกมัลติมิเตอร
4 โตะปฏิบัติการวงจรไฟฟา
5 ชุดบัดกรี

จํานวน
15 ชุด
15 ชุด
15 ชุด
15 ชุด
15 ชุด

4) หองปฏิบัติการฮารดแวร
ลําดับ
อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ
1 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร
2 ดิจิทัลมัลติมิเตอร
3 แหลงจายพลังงาน
4 บอรดทดลอง

จํานวน
15 ชุด
15 ชุด
15 ชุด
15 ชุด

5) หองปฏิบัติการเครือขาย
ลําดับ
อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ
1 ชุดทดลองเครื่องมือตรวจสอบระบบเครือขาย
2 อุปกรณเชื่อมตอเครือขาย
3 ชุดคอมพิวเตอรตรวจสอบระบบเครือขาย
4 Switch Layer 2
5 Switch Layer 3
6 Router
7 Access Point (AP)
8 ชุดเชื่อมตอสายไฟเบอรออฟติก
9 เครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร

จํานวน
10 ชุด
7 ชุด
1 ชุด
16 ชุด
1 ตัว
16 ชุด
16 ชุด
1 ชุด
1 ตัว
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6) หองปฏิบัติการไฟฟา
ลําดับ
อุปกรณการสอน / ครุภัณฑ
1 ชุดทดลองการควบคุมอินดักชั่นมอเตอรพรอมโตะทดลอง
2 ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสตรง
3 ชุดทดลองวงจรไฟฟากระแสสลับ
4 ชุดทดลองอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม
5 ชุดทดลองวงจรดิจิทัล
6 ดิจิทัลมัลติมิเตอร
7 ดิจิทัลแคลมปมิเตอร
8 อนาล็อกมัลติมิเตอร
9 เครื่องตรวจลําดับเฟส
10 ออสซิลโลสโคป
11 พาวเวอรซัพพลาย
12 โตะปฏิบัติการไฟฟา
13 คอมพิวเตอร

จํานวน
2 ชุด
12 ชุด
12 ชุด
12 ชุด
15 ชุด
12 ชุด
2 ชุด
20 ชุด
2 ชุด
12 ชุด
24 ชุด
12 ชุด
12 ชุด
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลัก สูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเ ปนไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ โดยมีก ารดํา เนินงานตามตั วบง ชี้
ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
องคประกอบ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5
1. การกํากับ 1) มีการบริหารจัดการใหมีจํานวนและคุณสมบัติของ
มาตรฐาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
x x x x x
หลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสภาวิชาชีพกําหนด (ถามี)
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา x x x x x
3) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
x
(ภายใน 5 ป) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2. บัณฑิต
4) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตใหครอบคลุมผลการ
เรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะ
x
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนนประเมินไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5) มีการสํารวจติดตามการมีงานทําของบัณฑิต
ไมนอยกวารอยละ 70 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา และ
ผลการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ
x
การศึกษาของหลักสูตรภายใน1ป
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูตอบแบบสํารวจ
3. นักศึกษา 6) มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น
1) การรับและการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
2) การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกนักศึกษา 3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 x x x x x
และ4) มีชองทางการรับขอเสนอแนะของนักศึกษาและ
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และผลการดําเนินงาน
ตามระบบมีคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
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องคประกอบ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5
4. อาจารย 7) มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น
1) ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
2) ระบบการบริหารอาจารย และ3) ระบบการสงเสริม x x x x x
และพัฒนาอาจารย และผลการดําเนินงานตามระบบ
มีคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
8) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80
มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม
x x x x x
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
9) อาจารยใหม(ถามี)ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
x x x x x
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
10) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
x x x x x
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
x x x x x
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
5. หลักสูตร 12) มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น
การเรียน
1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให
การสอน
ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา
การประเมิน 2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแตละปการศึกษา
ผูเรียน
3) การกําหนดผูสอน 4) การกํากับ ติดตาม
การตรวจสอบ การจัดทําแผนการเรียนรูและ
การจัดการเรียนการสอน 5) การจัดการเรียนการสอน
x x x x x
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6) การประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ 7) การกํากับการ
ประเมิน การจัดการเรียนการสอนและมีการทวนสอบ
ผลการเรียนรู และผลการดําเนินงานตามระบบ
มีคะแนน ประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
13) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ x x x x x
ทุกวิชา
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6. สิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5
14) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
x x x x X
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
15) จัดทํารายงานผลการดําเนินกานของหลักสูตร
x x x x X
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
16) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ
x x x x X
มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา
17) มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนกลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ
x x x X
เรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
18) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย ไมนอยกวา
x X
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
19) มีระบบและกลไกดําเนินงานการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูเพื่อใหมีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติ x x x x X
ของหลักสูตรและผลการดําเนินงานตามระบบ
มีคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
รวมตัวบงชี้ในแตละป
14 15 15 16 19
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่ใชในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดย
อาจารย ผู ส อนต อ งประเมิ น ผู เ รี ย นในแต ล ะข อ วา มี ค วามเขา ใจหรื อ ไม โดยอาจประเมิ น จาก
การทดสอบยอย การสัง เกตพฤติกรรมของนักศึกษาการอภิปรายโตตอบจากนัก ศึก ษา การตอบ
คําถามของนัก ศึก ษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่ก ลาวขางตนแลว สามารถประเมิน
เบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมี
การปรับเปลี่ยนวิธีสอนใหมีความเหมาะสม
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม
ในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึก ษาไดมีก ารประเมินผลการสอนของอาจารยในทุก ดาน ทั้ง ดานทัก ษะการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และ
การใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาปการศึกษาที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2
กอนสําเร็จการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก
การประเมินจากการเยี่ยมชมและขอมูลในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ
2.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต
2.3.2 การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิน คุณภาพการศึ ก ษาประจํา ป โดยคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพภายในระดั บ
สาขาวิชา แตงตั้งโดยวิทยาลัย ประเมินตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7
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มคอ.2
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลทําใหท ราบปญหาของการบริหารหลัก สูตรทั้งในภาพรวมและในแตล ะ
รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชา ก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆไดทันทีซึ่งจะ
เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นจะทําไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการปรับปรุง
หลัก สูตรทั้ง ฉบับ จะกระทํา ภายใน 5 ป ทั้ง นี้เ พื่อใหห ลั ก สูตรมีความทันสมั ยและสอดคลองกั บ
ความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
4.1 อาจารยป ระจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิท ธิผ ลการสอนในวิชาที่รั บ ผิดชอบ
ระหวางภาคการศึกษา ทําการปรับปรุงหลังจากที่ไดรับขอมูลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทํารายงานผล
การดําเนินการรายวิชา (มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหนาสาขาผานหัวหนาสาขาวิชาหรือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ผ ลการดําเนินงาน
จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.3 อาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รสรุ ป ผลการดํ า เนิ น การหลั ก สู ต รประจํ า ป (มคอ.7)
โดยรวบรวมขอมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน
และสิ่งอํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผล
การดําเนินการหลักสูตรประจําป เสนอหัวหนาสาขา
4.4 ประชุ ม อาจารย ป ระจํ าหลัก สูตร พิจ ารณาทบทวนสรุป ผลการดํา เนินการหลั ก สูต ร
จากรางรายงานผลการดําเนิน หลัก สูตรและความคิดเห็นของผูท รงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็ น
วางแผนปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใชในรอบการศึกษาตอไป โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร เสนอ ผูอํานวยการ ผานหัวหนาสาขา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
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มคอ.2
ภาคผนวก ก
รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ครั้งนี้
เปนการปรับ ปรุงเพื่อใหส อดคลองกับเกณฑม าตรฐานหลัก สูตรระดับ ปริญ ญาตรี ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เกณฑการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย และเพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี สถานการณและ
ปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งไดทําการปรับปรุงจากผลการดําเนินงานของหลักสูตรเดิม โดยมี
รายละเอียดประเด็นที่นํามาพิจารณาดังนี้
1. สถานการณภายนอกและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
เหตุผลในการปรับปรุง
แนวทางการปรับปรุง
1. การเปลี่ยนแปลง
1.1 ไดทําการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะ
ทางวิชาการเทคโนโลยี ในรายวิชาตอไปนี้
ดานอินเทอรเน็ตในทุก 13-222-203 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
3(2-3-5)
สิ่ง (Internet of
13-222-204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(2-3-5)
Things : IoT)
13-222-205 พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
3(2-3-5)
13-222-307 การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสาย
3(2-3-5)
13-223-205 การคนหาเสนทางและการสวิตชสัญญาณระหวาง
เครือขาย3(2-3-5)
13-223-307 ระบบปฏิบัติการแมขาย
3(2-3-5)
13-223-308 การออกแบบและการกําหนดขนาดเครือขาย 3(2-3-5)
13-224-205 ระบบคอมพิวเตอรควบคุมแบบฝงตัว
3(2-3-5)
13-224-308 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและการประยุกตใชงาน
3(2-3-5)
13-221-202 เทคโนโลยีเว็บและการประยุกตใชงาน
3(2-3-5)
13-221-303 ปญญาประดิษฐ
3(2-3-5)
13-222-411 การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณสื่อสารไรสาย
3(2-3-5)
13-222-413 การพัฒนาโปรแกรมดวยระบบการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ
3(2-3-5)
13-223-310 เครือขายระยะไกลและการเชื่อมตอ
3(2-3-5)
13-223-411 ความปลอดภัยอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
3(3-0-6)
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มคอ.2
เหตุผลในการปรับปรุง
2. การเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีดาน
อุตสาหกรรม

3. การเขารวม
ประชาคมอาเซียนทํา
ใหเกิดการไหลของ
แรงงานขามประเทศ
มีความจําเปนตองใช
ภาษาอังกฤษในการ
ทํางานมากขึ้น
4. การเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของประชากร
ตองเพิ่มทักษะการ
เรียนรูของศตวรรษที่
21
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แนวทางการปรับปรุง
2.1 ไดทําการเพิ่มรายวิชาและปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใน
หมวดวิชาชีพเฉพาะ ในรายวิชาตอไปนี้
13-222-101 ระบบปฏิบัติการ
3(3-0-6)
13-223-204 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-3-5)
13-221-201 การจัดการระบบฐานขอมูล
3(2-3-5)
13-223-206 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-3-5)
13-222-102 วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
13-224-307 การเรียนรูของเครื่อง
3(2-3-5)
13-222-206 จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
13-222-308 ระบบกระจายขอมูล3(2-3-5)
13-222-309 การพัฒนาซอฟตแวรสถาปตยกรรมเชิงบริการ 3(2-3-5)
13-222-310 การทําเหมืองขอมูล
3(3-0-6)
13-222-412 คอมพิวเตอรแอนิเมชัน
3(2-3-5)
13-223-309 ความปลอดภัยคอมพิวเตอรและเครือขาย
3(2-3-5)
13-224-206 การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
3(1-6-2)
13-224-309 การประมวลผลสัญญาณภาพ
3(2-3-5)
13-224-412 วิศวกรรมระบบรางขั้นเบื้องตน
3(3-0-6)
3.1 ปรับวิธีการสอนโดยใหมีการใชภาษาอังกฤษประกอบในสื่อ
ประกอบเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน
3.2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมโครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่ออาชีพ

4.1 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
4.2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาชีพ
4.3 ใหนักศึกษาทุกคนตองผานการฝกประสบการณภาคสนาม
4.4 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ
4.5 จัดการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพกอนสําเร็จการศึกษา

มคอ.2
2. ปรับปรุงจากผลดําเนินงานใน มคอ.7
เหตุผลในการปรับปรุง
แนวทางการปรับปรุง
1. นักศึกษาแรกเขาขาดความรู 1.1 จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐานดานคณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน กอนเปดภาคเรียน
ภาษาอังกฤษและการเขียน
โปรแกรม
2. นักศึกษาใหมมีปญหาในการ 2.1 จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและคายคุณธรรม
ปรับตัวในการเขาเรียนในระบบ จริยธรรม เพื่อแนะนําการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการ
มหาวิทยาลัย
เรียน และจัดการเขาคายเพื่อใหนักศึกษาไดมเี พื่อนและไดรูจักกัน
ภายในคณะ สามารถชวยเหลือกันได
2.2 จัดใหมีผูดูแลเกี่ยวกับดานวิชาการ และดานอื่น ๆ
โดยกําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเพื่อดูแล
3. ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และผูทรงคุณวุฒิ
เหตุผลในการปรับปรุง
แนวทางการปรับปรุง
1. ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และ
1.1 ปรับรายวิชาที่เนนการปฏิบัติมากขึ้น
ศิษยปจจุบันแนะนําใหเพิ่มเติม 1.2 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาชีพ
การฝกปฏิบัติ
มากขึ้น
2. ผูทรงคุณวุฒิ แนะนําใหเพิ่ม 2.1 ปรับรายวิชาที่สามารถประยุกตใชงานดานอุตสาหกรรมไดจริง
รายวิชาที่สามารถประยุกตใช 13-224-205 ระบบคอมพิวเตอรควบคุมแบบฝงตัว
3(2-3-5)
งานดานอุตสาหกรรมไดจริง
13-224-308 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและการประยุกตใชงาน
เพื่อการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ
3(2-3-5)
13-224-307 การเรียนรูของเครื่อง
3(2-3-5)
13-222-205 พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
3(2-3-5)
13-222-413 การพัฒนาโปรแกรมดวยระบบการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ
3(2-3-5)
13-222-411 การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณ
สื่อสารไรสาย
3(2-3-5)
13-223-309 ความปลอดภัยคอมพิวเตอรและเครือขาย 3(2-3-5)
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา
การปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรครั้งนี้เปน
การปรับปรุง เพื่อใหสอดคลองกับ อัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติก ารดาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอรรองรับความตองการของตลาดแรงงาน และการแขงขันของโลก ปจจุบันไดมี
การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน การดําเนินงานทาง
ธุ ร กิ จ และในภาคอุ ต สาหกรรมต า ง ๆ ไม ว า ด า นการผลิ ต ด า นการขนส ง ด า นเกษตรกรรม
ดานการแพทย ดานการทหาร และดานการบริการ เพื่อลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในหนวยงาน
ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทําใหในปจจุบันมีความตองการนักปฏิบัติการ
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนจํานวนมาก
การปรัง ปรุง หลัก สู ตรนี้ ไดจั ดทําขึ้ นเพื่ อผลิ ต บัณ ฑิต ที่ เ ปน นัก ปฏิ บั ติก ารด านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เพื่อรองรับความตองการในงานดานอุตสาหกรรม ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ตาง ๆ โดยเนนใหบัณฑิตมีทักษะดานปฏิบัติการ สามารถใชเครื่องมือไดอยางถูกตองและปลอดภัย
คิดเปนทําเปน มีจิตอาสา มีทักษะพื้นฐานในการนําเสนอผลงานดวยภาษาตางประเทศ และสามารถ
นําความรูมาประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม ซึ่งผลที่คาดวาจะไดรับจากการปรับปรุงหลักสูตรใน
ครั้งนี้จะ ทําใหไดบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และพัฒนาดานการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไดแสดงรายละเอียดของรายวิชาตาง ๆ ที่ตอบสนองตอวัตถุประสงค
ของหลักสูตรแตละขอดังตอไปนี้
วัตถุประสงคของ
รายวิชา
หลักสูตร
รหัส
ชื่อรายวิชา
หนวยกิต
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย
รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร
สังคม และประเทศชาติ ทําหนาที่เปน
พลเมืองดีประกอบวิชาชีพดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ

01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
13-224-101 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

13-225-302 การเตรียมสหกิจศึกษาและการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
2. มีความรูความสามารถดานวิชาการ 13-223-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
และวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎี และ
13-224-102 วงจรไฟฟาพื้นฐาน
ภาคปฏิบัติสามารถประยุกตใชความรูได 13-223-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
อยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ 13-223-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
และการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
13-224-103 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
13-224-204 การออกแบบระบบดิจิทัล
13-222-101 ระบบปฏิบัติการ
13-223-204 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
13-221-201 การจัดการระบบฐานขอมูล
13-223-206 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
13-222-102 วิศวกรรมซอฟตแวร
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

มคอ.2
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
3. มีความสามารถในการนําเทคโนโลยี
สมองกลฝงตัว เซ็นเซอร ระบบ
เครือขาย และอุปกรณสื่อสารไรสาย มา
ประยุกตใชงานดานอินเทอรเน็ตในทุก
สิ่ง เพื่อใหสามารถแกไขปญหาของ
องคกรหรือบุคคลตามขอกําหนด ได
อยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมการทํางาน

รหัส

รายวิชา
ชื่อรายวิชา

13-222-203 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
13-222-204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ขั้นสูง
13-222-205 พื้นฐานการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ
13-222-307 การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสาย
13-223-205 การคนหาเสนทางและการสวิตช
สัญญาณระหวางเครือขาย
13-223-307 ระบบปฏิบัติการแมขาย
13-223-308 การออกแบบและการกําหนด
ขนาดเครือขาย
13-224-205 ระบบคอมพิวเตอรควบคุม
แบบฝงตัว
13-224-308 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและการ
13-224-307 ประยุกตใชงาน
การเรียนรูของเครื่อง
4. มีความสามารถในการใชภาษาไทย
13-224-308 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและ
ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทาง
การประยุกตใชงาน
วิชาชีพในการติดตอสื่อสาร การเรียนรู 13-225-405 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใช
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 13-225-407 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
13-225-406 หัวขอพิเศษในสถานประกอบการ
5. มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรู 13-225-405 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
ดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง และ
คอมพิวเตอร
พัฒนาสังคมอยางตอเนื่องใหทันตอ
13-225-407 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
ของเทคโนโลยี
13-225-406 หัวขอพิเศษในสถานประกอบการ
13-225-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร
13-225-404 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
6(0-40-0)
3(0-40-0)
3(0-6-3)
6(0-40-0)
3(0-40-0)
3(0-6-3)
1(1-0-2)
3(1-6-2)

135

มคอ.2
ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

หมวดวิชา/กลุมวิชา

เกณฑขั้นต่ํา
ของ สกอ.
(หนวยกิต)

หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2555
(หนวยกิต)

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(หนวยกิต)
32

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
34
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
1.1 กลุมความรูความรูทางหลักจริยธรรม
3
1.2 กลุมความรูม นุษยศาสตรและ
6
สังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
6
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
3
1.5 กลุมความรูดานศิลปวัฒนธรรม
3
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขอนามัย
1
1.7 กลุมทักษะดานภาษาและการสื่อสาร
12
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1.1 กลุมวิชาภาษา
12
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
3
1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
2
1.6 เลือกเสรีกลุมวิชาใดใดก็ไดใน
6
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 72 ไมนอยกวา 89 ไมนอยกวา 93
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24
30
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
40
48
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
25
15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
6
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
120
129
131
สัดสวนจํานวนหนวยกิต ทฤษฎี:ปฏิบัติ (รอยละ)
42:58
35:65
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มคอ.2
ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) กับ หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
1. โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
34 หนวยกิต
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
3 หนวยกิต
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร 6 หนวยกิต
และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
และคณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลข
และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 3 หนวยกิต
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม 3 หนวยกิต
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1 หนวยกิต
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 12 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
89 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
24 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
40 หนวยกิต
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
25 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
รวมหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร6 หนวยกิต
และสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
2 หนวยกิต
1.6 กลุมเสรีวิชาใดใดก็ได
6 หนวยกิต
ในหมวดศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

93 หนวยกิต
30 หนวยกิต
48 หนวยกิต
15 หนวยกิต
6 หนวยกิต
131 หนวยกิต
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มคอ.2
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

2. รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
34 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม 3 หนวยกิต 1.1 กลุมวิชาภาษาจํานวนไมนอยกวา
12 หนวยกิต
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
3(3-0-6) ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา
12 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
1.1.1 รายวิชาภาษาไทยจํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย
3(3-0-6)
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย
3(3-0-6)
01-011-004 ศิลปะการพูด
3(3-0-6)
01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
1.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศจํานวนไมนอยกวา
9 หนวยกิต
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตรและ
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สังคมศาสตร 6 หนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนา
ใหศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
บุคลิกภาพ
3(3-0-6) 01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
3(3-0-6)
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6) และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต
01-022-001 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต 3(3-0-6) จากรายวิชาตอไปนี้
01-022-002 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย 1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร
3(3-0-6) 01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม
3(3-0-6)
01-022-004 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย 3(3-0-6)
01-021-005 สารัตถะแหงความงาม
3(3-0-6)
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ
3(3-0-6)
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1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
02-032-003 คณิตศาสตรตนแบบ
3(3-0-6)
02-032-001 เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
02-032-002 ฟสิกสทั่วไป
3(2-2-5)
02-032-008 แหลงพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
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01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
01-021-008 ศิลปะการเลนเงา
3(3-0-6)
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร
01-022-002 สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม
3(3-0-6)
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 3(3-0-6)
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย 3(3-0-6)
01-022-006 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3(3-0-6)
01-022-008 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
01-022-010 ชุมชนศึกษา
3(3-0-6)
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
3(3-0-6)
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
05-022-013 การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล
3(3-0-6)
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร
02-031-001 ปรากฎการณสําคัญทางวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล
3(3-0-6)
02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี
3(3-0-6)
02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6)
02-031-007 ยาและสารเสพติด
3(3-0-6)
02-031-008 ของเสียและมลภาวะ
3(3-0-6)
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี
01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5
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1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
02-040-001 คณิตศาสตรในชึวิตประจําวัน
3(3-0-6)
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร
3(3-0-6)
01-040-001 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย
02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปะศาสตร 3(3-0-6)
3(3-0-6) 02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
01-040-002 วิธีการเรียนรู
3(3-0-6) 02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3(3-0-6)
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
3(3-0-6) 02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
02-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
05-040-009 การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
3 หนวยกิต จํานวนไมนอยกวา 2 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของ
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ
2(1-2-3)
ภาคใต
3(3-0-6) 01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย
2(1-2-3)
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน 01-050-003 การรักษาสุขภาพ
2(1-2-3)
3(3-0-6) 01-050-004 ผูนํานันทนาการ
2(1-2-3)
01-021-010 อรรถรสในงานศิลปะ
3(3-0-6) 01-050-005 กีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
01-021-011 ดนตรีเพื่อชีวิต
3(3-0-6) 01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ
2(1-2-3)
01-050-007 พลศึกษา
1(0-2-1)
01-050-008 ฟุตบอล
1(0-2-1)
01-050-009 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
01-050-010 ตะกรอ
1(0-2-1)
01-050-011 ฟุตซอล
1(0-2-1)
01-050-012 แบดมินตัน
1(0-2-1)
01-050-013 วายน้ํา
1(0-2-1)
01-050-014 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
01-050-015 เทนนิส
1(0-2-1)
01-050-016 กอลฟ
1(0-2-1)
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.6 รายวิชาเลือกเสรีกลุมศึกษาทั่วไป
1 หนวยกิต
จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
เลื อกศึ กษาวิ ช าศึ กษาทั่ วไปจากกลุ ม วิช าใดใดก็ไ ด ใ นหมวด
01-023-001 พลศึกษา
1(0-2-1) จํ า นวนไม นอ ยกว า 6 หน ว ยกิ ต ทั้ ง นี้ ต อ งสอดคล อ งกั บ
01-023-002 ฟุตบอล
1(0-2-1) ขอกําหนดแตละกลุมวิชา
01-023-003 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
01-023-004 ตะกรอ
1(0-2-1)
01-023-005 ฟุตซอล
1(0-2-1)
01-023-006 แบดมินตัน
1(0-2-1)
01-023-009 กีฬาลีลาศ
1(0-2-1)
01-023-010 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
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1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
12 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
01-011-002 ทักษะการเขียน
3(3-0-6)
01-011-003 ศิลปะการพูด
3(3-0-6)
01-312-001 ภาษาอังกฤษ1
3(3-0-6)
01-312-002 ภาษาอังกฤษ2
3(3-0-6)
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6)
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6)
01-312-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง
3(3-0-6)
01-313-001 ภาษาจีน 1
3(3-0-6)
01-313-002 ภาษาจีน 2
3(3-0-6)
01-314-001 ภาษามลายู 1
3(3-0-6)
01-314-002 ภาษามลายู 2
3(3-0-6)
01-315-001 ภาษาญี่ปุน 1
3(3-0-6)
01-315-002 ภาษาญี่ปุน 2
3(3-0-6)
01-316-001 ภาษาเกาหลี 1
3(3-0-6)
01-316-002 ภาษาเกาหลี 2
3(3-0-6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ 89 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
02-211-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
02-231-101 ฟสิกสพื้นฐาน
3(2-3-5)
13-221-101 ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย
และสังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
13-221-102 วงจรไฟฟาพื้นฐาน
3(2-3-5)
13-221-103 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-3-5)
13-221-104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
13-221-105 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 3(2-3-5)
13-221-207 ดิจิทัลและการออกแบบวงจรลอจิก
3(2-3-5)
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หนวยกิต
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
13-223-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
13-224-101 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
13-224-102 วงจรไฟฟาพื้นฐาน
13-223-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
13-223-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
13-224-103 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
13-224-204 การออกแบบระบบดิจิทัล
13-222-101 ระบบปฏิบัติการ
13-223-204 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
13-222-203 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
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2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 40 หนวยกิต
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
13-222-201 ไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-3-5)
13-223-201 โครงสรางขอมูล
3(2-3-5)
13-223-202 ระบบปฏิบัติการ
3(2-3-5)
13-223-203 การจัดการระบบฐานขอมูล 3(2-3-5)
13-223-204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-3-5)
13-223-205 หลักการโปรแกรมเว็บ
3(2-3-5)
13-223-206 วิศวกรรมซอฟตแวรคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
13-223-301 ระบบปฏิบัติการแมขาย
3(2-3-5)
13-223-302 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(3-0-6)
13-224-201 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร
3(3-0-6)
13-224-202 ระบบเครือขายทีซีพีไอพี
3(2-3-5)
13-224-301 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
3(1-6-4)
13-225-301 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
1(1-0-2)
13-225-401 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(1-6-4)
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2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 48 หนวยกิต
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
13-221-201 การจัดการระบบฐานขอมูล
3(2-3-5)
13-222-204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง 3(2-3-5)
13-222-205 พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 3(2-3-5)
13-222-307 การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสาย 3(2-3-5)
13-223-205 การคนหาเสนทางและการสวิตชสัญญาณ
ระหวางเครือขาย
3(2-3-5)
13-223-206 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-3-5)
13-223-307 ระบบปฏิบัติการแมขาย
3(2-3-5)
13-224-304 การออกแบบเครือขายและการกําหนด
ขนาดเครือขาย
3(2-3-5)
13-222-102 วิศวกรรมซอฟตแวร
3(3-0-6)
13-224-205 ระบบคอมพิวเตอรควบคุมแบบฝงตัว 3(2-3-5)
13-224-307 การเรียนรูของเครื่อง
3(2-3-5)
13-224-308 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและการประยุกตใชงาน
3(2-3-5)
13-225-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1(1-0-2)
13-225-302 การเตรียมสหกิจศึกษาและ
การฝกประสบการณวิชาชีพ
1(0-2-1)
13-225-303 สัมมนาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1(0-3-1)
13-225-404 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(1-6-2)
แผนการศึกษาสหกิจศึกษา
13-225-405 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
6(0-40-0)
แผนการศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
13-225-406 หัวขอพิเศษในสถานประกอบการ 3(0-6-3)
13-225-407 การฝกประสบการณวิชาชีพ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(0-40-0)

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 25 หนวยกิต
2.3.1 วิชาชีพเลือกประสบการณภาคสนาม
7 หนวยกิต
สามารถแบงออกเปน 2 แนวทางดังนี้
2.3.1.1 การศึกษาสหกิจ
13-225-302 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1(0-2-1)
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2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต
2.3.1 วิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
13-222-206 จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
13-221-202 เทคโนโลยีเว็บและการประยุกตใชงาน
3(2-3-5)
13-221-303 ปญญาประดิษฐ
3(2-3-5)

มคอ.2
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
13-225-402 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
6(0-40-0)
2.3.1.2 การศึกษาเชิงปฏิบัติการ
13-225-303 การเตรียมความพรอมฝกงานทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
1(0-2-1)
13-225-304 การฝกงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(0-40-0)
13-225-403 ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
2.3.2 วิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
13-222-301 ระบบสมองกลฝงตัว
3(2-3-5)
13-222-302 การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
3(1-6-4)
13-221-303 หุนยนตอุตสาหกรรม
3(2-3-5)
13-223-303 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
13-223-304 การประมวลผลสัญญาณภาพ 3(3-0-6)
13-223-305 คอมพิวเตอรกราฟกเบื้องตน 3(3-0-6)
13-224-302 การเขียนโปรแกรมเครือขาย 3(2-3-5)
13-224-303 การประมวลผลบนอุปกรณพกพาและ
การสื่อสารไรสายเบื้องตน 3(3-0-6)
13-224-304 ระบบกระจายแบบแมขาย/ลูกขาย
3(3-0-6)
13-224-305 ความปลอดภัยในระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
3(2-3-5)
13-225-305 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
3(2-3-5)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยเป น รายวิ ช าที่ เ ป ด สอนในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิชั ย หรื อ
สถาบั นอุ ด มศึ กษาอื่ นโดยได รั บ ความเห็ นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาสาขา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
13-222-308 ระบบกระจายขอมูล
3(2-3-5)
13-222-309 การพัฒนาซอฟตแวรสถาปตยกรรมเชิงบริการ
3(2-3-5)
13-222-310 การทําเหมืองขอมูล
3(3-0-6)
13-223-401 การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณ
สื่อสารสาย
3(2-3-5)
13-222-412 คอมพิวเตอรแอนิเมชัน
3(2-3-5)
13-223-403 การพัฒนาโปรแกรมดวยระบบการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ
3(2-3-5)
13-223-309 ความปลอดภัยคอมพิวเตอรและเครือขาย
3(2-3-5)
13-223-310 เครือขายระยะไกลและการเชื่อมตอ 3(2-3-5)
13-223-411 ความปลอดภัยอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 3(3-0-6)
13-224-206 การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
3(1-6-2)
13-224-309 การประมวลผลสัญญาณภาพ
3(2-3-5)
13-224-410 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
13-224-412 วิศวกรรมระบบรางขั้นเบื้องตน
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยเปนรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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มคอ.2
ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) กับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปรัชญา
ปรัชญา
ผลิ ตบั ณฑิ ตนั กปฏิ บั ติ ที่ มี ความรู  ความชํ านาญ ทั้ ง ผลิ ต บัณฑิ ตนั กปฏิ บั ติที่ มี ความรู ความชํ านาญ ทั้ ง ทฤษฎี
ทฤษฎีและทักษะในงานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และทั ก ษะในงานด า นวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร สามารถ
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
พัฒนานวั ตกรรมจากการบูรณาการองคค วามรูที่เ ชื่อมโยง
ทางด า นคอมพิ ว เตอร ทั้ ง ในส ว นฮาร ด แวร ซอฟต แ วร
เครือขายคอมพิวเตอร

วัตถุประสงคของหลักสูตร

วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหมี
คุ ณธรรมจริ ย ธรรม มี สั ม มาคารวะรู จักกาลเทศะ
ทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง สังคม
วิชาชีพ และปฏิ บัติ ตนภายใตจรรยาบรรณวิช าชี พ
ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
2. ผลิ ตบั ณฑิ ต ให มี ความรู ในศาสตร ที่ เกี่ ยวข องทั้ ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ สามารถประยุ ก ต ใ ช
ศาสตร ดั ง กล าวอย างเหมาะสมเพื่ อการประกอบ
วิชาชีพของตน และศึกษาตอในระดับสูง
3. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามใฝ รู ใ นองค ค วามรู แ ละ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง
มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค สามารถพั ฒ นาองค
ความรู ที่ ต นมี อ ยู ใ ห สู ง ขึ้ น ไป เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และใหคิด
เป น ทํ าเป น สามารถเลือกวิธีแ กไ ขปญ หาได อย าง
เหมาะสม
4. ผลิตบัณฑิตใหมีมนุษยสัมพันธและมีวามสามารถ
ในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางาน
เปนทีม สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยาง
เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
5. ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร
ใชศัพททางเทคนิคใน การติดตอสื่อสาร รวมถึงการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี

เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ถ อมตน มี วินัย รั บ ผิ ด ชอบต อ
ตนเอง ครอบครั ว องค ก ร สั ง คม และประเทศชาติ
ทําหนาที่เปนพลเมื องดีป ระกอบวิชาชี พดวยความซื่อสัต ย
สุจริตและมีจรรยาบรรณ
2. มี ค วามรูค วามสามารถด านวิช าการ และวิ ช าชี พ ทั้ง ใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ สามารถประยุ กตใ ชค วามรูไ ด
อยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น
3. มี ค วามสามารถในการนํ า เทคโนโลยี ส มองกลฝ ง ตั ว
เซ็ น เซอร ระบบเครื อ ข า ย และอุ ป กรณ สื่ อ สารไร ส าย
มาประยุกตใชงานดานอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง เพื่อใหสามารถ
แกไขปญหาขององคกรหรือบุคคลตามขอกําหนด ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางาน
4. มี ความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการติดตอสื่อสาร การเรียนรู
และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองสามารถ
พัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคมอยางตอเนื่องใหทันตอ
ความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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มคอ.2
ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรเดิม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555) กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ลําดับ
1

2

3

4

5

ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
ปที่สําเร็จการศึกษา
นายวันประชา
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร),
นวนสรอย
2552
3 9009 00409 00 9
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร),
2549
นางสาวน้ําเพ็ญ
อาจารย วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร),
พรหมประสิทธิ์
2552
3 9504 00061 65 8
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ),2549
นายอรุณรักษ
อาจารย บธ.ม. (ระบบสารเทศ), 2550
ตันพานิช
3 9011 01293 53 1
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ),
2547
นายสมมารถ ขําเกลี้ยง
อาจารย ปร.ด. (ไฟฟาศึกษา), 2552
3 9308 00023 73 7
ค.อ.ม. (ไฟฟา), 2548

นายศิวดล นวลนภดล
3 9003 00559 35 2

อาจารย

วศ.บ. (วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส), 2543
ค.อ.ม. (ไฟฟา), 2551

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2547 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
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มคอ.2
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อ – สกุล
ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
ลําดับ
เลขประจําตัว
วิชาการ
ปที่สําเร็จการศึกษา
ประชาชน
1 นายวันประชา
ผูช วย
วศ.ม. (วิศวกรรม
นวนสรอย ศาสตราจารย คอมพิวเตอร), 2552
3 9009 00409 00 9
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร), 2549
2 นางสาวสุภาวดี
อาจารย
วศ.ม. (วิศวกรรม
มากอน
คอมพิวเตอร), 2556
1 9207 00034 41 2
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร), 2552
3 นายศุภชัย มะเดื่อ
อาจารย
วศ.ม. (วิศวกรรม
1 9001 00003 09 5
คอมพิวเตอร), 2553
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร), 2550
4 นางสาวน้ําเพ็ญ
อาจารย
วท.ม. (วิทยาการ
พรหมประสิทธิ์
คอมพิวเตอร), 2552
3 9504 00061 65 8
วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ), 2549
5 นายศิวดล นวลนภดล
ผูชวย
ค.อ.ม. (ไฟฟา), 2551
3 9003 00559 35 2 ศาสตราจารย
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา),
2547
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สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

มคอ.2
ภาคผนวก ช
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่ 1 ผูชวยศาสตราจารยวันประชา นวนสรอย
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วิชาเอก
สถาบันที่จบ
วศ.ม.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ.บ.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ปที่จบ
2552
2549

ประสบการณสอน
1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
2) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3) การจัดการระบบฐานขอมูล
4) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
5) หลักการโปรแกรมเว็บ
6) การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
7) ระบบเครือขายทีซีพีไอพี
8) การวิเคราะหและออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร
9) การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
10) สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
11) การเตรียมความพรอมฝกงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
12) การฝกงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ผลงานทางวิชาการ
วันประชา นวนสรอยหัทญา แกวงามปาริฉัตร ศรีวังสุภาวดี มากอนและศุภชัย มะเดื่อ. 2559.
การใชหลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเขาหองเรียนโดยการพัฒนาระบบผาน
เว็บไซตกรณีศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูม.ิ ประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 9. กรุงเทพฯ, 24พฤศจิกายน 2559. หนา 317-322.
ศิวดล นวลนภดล ภาวนา พุมไสววันประชา นวนสรอยสุภาวดี มากอนและศุภชัย มะเดื่อ. 2559.
การพัฒนาบทเรียนผานเว็บไซต สําหรับการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส. ประชุมวิชาการ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24พฤศจิกายน 2559. หนา 92-96.
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มคอ.2
Nuansoi, W., Tunpanit, A, Promprasit, N., Rittidast, A., and Nuansoi, W. 2015.
Developing Executive Information System (EIS), a Group of Agricultural
Cooperatives: a Case Study of Agricultural Cooperatives in Songkhla.
Proceedings of The 5th Rajamangala University of Technology International
Conference, Ayutthaya, 23-25 July 2015. pp. 289-307.
Nuansoi, W. and Khamkleang, S. 2012. Performance analysis of AODV and
DSR routing protocols for wirless sensor. 1st Mae Fah Lunag University
International Conference 2012, Thailand, 29-30 November and 1 December
2012. pp 1-10.
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มคอ.2
ลําดับที่ 2 นางสาวสุภาวดี มากอน
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วิชาเอก
วศ.ม.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วศ.บ.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

สถาบันที่จบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปที่จบ
2556
2552

ประสบการณสอน
1) วิศวกรรมซอฟตแวรคอมพิวเตอร
2) ระบบปฏิบัติการ
3) การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
4) การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
5) โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
6) การประมวลผลบนอุปกรณพกพาและการสื่อสารไรสายเบื้องตน
7) ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร
8) ความปลอดภัยบนระบบเครือขาย
9) ระบบปฏิบัติการแมขาย
ผลงานทางวิชาการ
ศิวดล นวลนภดล ภาวนา พุมไสววันประชา นวนสรอยสุภาวดี มากอนและศุภชัย มะเดื่อ. 2559.
การพัฒนาบทเรียนผานเว็บไซต สําหรับการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส. ประชุมวิชาการ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24พฤศจิกายน 2559. หนา 92-96.
วันประชา นวนสรอยหัทญา แกวงามปาริฉัตร ศรีวังสุภาวดี มากอนและศุภชัย มะเดื่อ. 2559.
การใชหลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเขาหองเรียนโดยการพัฒนาระบบผาน
เว็บไซตกรณีศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูม.ิ ประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24พฤศจิกายน 2559. หนา 317-322.
วรากรณ ใจชื้น ยุพดี อินทสร สุภาวดี มากอน และกฤษณวรา รัตนโอภาส. 2559. การวัด
ประสิทธิภาพเครือขายของเทคนิค Virtual Machine Channel Bonding บนเวอรชวล
ไลเซชั่น. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาครั้งที่ 39 (EECON-39). เพชรบุร,ี
2-4 พฤศจิกายน 2559. หนา 777-780.
สุภาวดี มากอน และนํ้าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์. 2559. เพิ่มประสิทธิภาพระบบจองหองประชุมดวย
หลักการลีน กรณีศึกษาวิทยาลัยรัตภูม.ิ การประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 8.
กระบี,่ 25-26 ตุลาคม 2559.หนา 357-360.
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มคอ.2
ธนัท วงศสวัสดิ์ นิอิสมาน ตูแวงีงิง กฤษณวรา รัตนโอภาส และสุภาวดี มากอน. 2559.
การวัดประสิทธิภาพหนวยบันทึกขอมูลเครือขายดวย Solid State Drive (SSD)
สําหรับศูนยขอมูล Cloud. การประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 8. กระบี,่
25-26 ตุลาคม 2559. หนา 187-191.
สุภาวดี มากอน. 2558. การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือพัฒนาระบบฟซซีลอจิกบนอุปกรณสอื่ สาร
ไรสาย. การประชุมทางวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6
สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรม. อยุธยา, 23-25 กรกฎาคม 2558. หนา 33-40.
สุภาวดี มากอน และสุนทร วิทูรสุรพจน. 2555. ปริทรรศนงานวิจัยดานเทคนิคการประมาณ
ตําแหนงเพื่อใหบริการบงตําแหนงภายในอาคาร. การประชุมทางวิชาการระดับชาติดาน
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 8 (NCCIT’ 08). พัทยา, 9-10 พฤษภาคม
2555. หนา 245-252.
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มคอ.2
ลําดับที่ 3 นายศุภชัย มะเดื่อ
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วิชาเอก
วศ.ม.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วศ.บ.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

สถาบันที่จบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปที่จบ
2553
2550

ประสบการณสอน
1) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2) การจัดการระบบฐานขอมูล
3) การประมวลสัญญาณภาพ
4) หลักการโปรแกรมเว็บ
5) หุนยนตอุตสาหกรรม
6) การวิเคราะหและออกแบบระบบ
ผลงานทางวิชาการ
วันประชา นวนสรอยหัทญา แกวงามปาริฉัตร ศรีวังสุภาวดี มากอนและศุภชัย มะเดื่อ. 2559.
การใชหลักการลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเขาหองเรียนโดยการพัฒนาระบบผาน
เว็บไซตกรณีศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูม.ิ ประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24พฤศจิกายน 2559. หนา 317-322.
ศิวดล นวลนภดล ภาวนา พุมไสววันประชา นวนสรอยสุภาวดี มากอนและศุภชัย มะเดื่อ. 2559.
การพัฒนาบทเรียนผานเว็บไซต สําหรับการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส. ประชุมวิชาการ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24พฤศจิกายน 2559. หนา 92-96.
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มคอ.2
ลําดับที่ 4 นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วิชาเอก
วท.ม.
วิทยาการคอมพิวเตอร
วท.บ.
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันที่จบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ปที่จบ
2552
2549

ประสบการณสอน
1) คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
2) สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
3) โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม
4) การใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน
5) โครงสรางขอมูล
ผลงานทางวิชาการ
น้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ สมชาย ตุละสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง และ โฆษิต รัตนบุรินทร. 2559.
ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ. การประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 8. กระบี,่
25-26 ตุลาคม 2559. หนา 341-345.
สุภาวดี มากอน และนํ้าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์. 2559. เพิ่มประสิทธิภาพระบบจองหองประชุมดวย
หลักการลีน กรณีศึกษาวิทยาลัยรัตภูม.ิ การประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 8.
กระบี,่ 25-26 ตุลาคม 2559. หนา 357-360.
น้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์. 2558. การสํารวจความตองการการศึกษาตอระดับปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง). การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6. อยุธยา, 23 - 25 กรกฎาคม 2558. หนา 52-62.
สุนิสา สังขทองน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ และอรอุษา ขําเกลี้ยง. 2555. การวิเคราะหศักยภาพการ
สงออกยางพาราของประเทศไทย. การประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจําป
2555. ขอนแกน, 16-19 กุมภาพันธ 2555. หนา 218-221.
Nuansoi, W., Tunpanit, A, Promprasit, N., Rittidast, A., and Nuansoi, W.
2015Developing Executive Information System (EIS), a Group of Agricultural
Cooperatives: a Case Study of Agricultural Cooperatives in Songkhla.
The 5th Rajamangala University of Technology International Conference
2015. Ayutthaya, 23-25 July 2015. pp. 289-307.
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มคอ.2
ลําดับที่ 5 ผูชวยศาสตราจารยศิวดล นวลนภดล
ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ
วิชาเอก
สถาบันที่จบ
ค.อ.ม.
ไฟฟา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
ค.อ.บ.
วิศวกรรมไฟฟา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประสบการณสอน
1) วงจรไฟฟาพื้นฐาน
2) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
3) ดิจทิ ัลและการออกแบบวงจรลอจิก
4) ไมโครคอนโทรลเลอร
5) เครื่องจักรกลไฟฟาเบื้องตน

ปที่จบ
2551
2547

ผลงานทางวิชาการ
ศิวดล นวลนภดล ภาวนา พุมไสววันประชา นวนสรอยสุภาวดี มากอนและศุภชัย มะเดื่อ. 2559.
การพัฒนาบทเรียนผานเว็บไซต สําหรับการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส. ประชุมวิชาการ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24พฤศจิกายน 2559. หนา 92-96.
ศิวดล นวลนภดล. 2558. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร หลัก สูต รอุต สาหกรรมศาสตรบัณ ฑิต . การประชุม วิชาการ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, 26 พฤศจิกายน 2558. หนา 259-263.
ศิวดล นวลนภดลและสมมารถ ขําเกลี้ยง. 2557. การวิเคราะหและออกแบบวงจรไบอัส
ทรานซิสเตอรโดยใชจียูไอของแมทแลปสําหรับการเรียนการสอนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส.
การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, 6 พฤศจิกายน 2557. หนา 187-191.
ศิวดล นวลนภดลและสมมารถ ขําเกลี้ยง. 2554. การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการศึกษาทฤษฎี
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สมรรถนะหลัก
สมรรถนะยอย
1. วิเคราะห ออกแบบ ความรู (Knowledge)
และปรับแตงคาระบบ 1. สวนประกอบของ
เครือขายคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
2. การทํางานของระบบเครือขาย
3. การออกแบบระบบเครือขาย
4. ระบบเครือขายทีซีพีไอพี
5. การปรับแตงคาอุปกรณเครือขาย
ทักษะ (Skill)
1. ประกอบและติดตั้ง
ระบบเครือขาย
2. ตรวจซอมระบบเครือขาย
3. ออกแบบระบบเครือขาย
4. คอนฟกอุปกรณเครือขาย
คุณลักษณะ (Characteristics
/Traits)
1. มีวินัยตรงตอเวลาและมีความ
รับผิดชอบ
2. การคิดวิเคราะหและการแกปญหา
3. การใฝเรียนรู

ภาคผนวก ซ
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการ
วิเคราะหออกแบบ และ
ปรับแตงคาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

เครื่องมือการประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบความรู
คะแนนผาน 60%

ทดสอบความรูเกี่ยวกับการ
วิเคราะหออกแบบ และ
ปรับแตงคาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

แบบทดสอบปฏิบัติ

คะแนนผาน 60%

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

1. คะแนนผาน 80%
2. คะแนนผาน 60%
3. คะแนนผาน 60%

สมรรถนะหลัก
2. พัฒนาเว็บไซต หรือ
แอปพลิเคชันควบคุม
งานดานอินเทอรเน็ตใน
ทุกสิ่ง

สมรรถนะยอย
ความรู (Knowledge)
1. หลักการเขียนโปรแกรม และ
เทคโนโลยีเว็บ
2. หลักการเขียนแอปพลิเคชันบน
อุปกรณสื่อสารไรสาย
3. ระบบปฏิบัติการแมขาย
ทักษะ (Skill)
1. เขียนโปรแกรมเว็บ
2. เขียนแอปพลิเคชันบนอุปกรณสื่อสาร
ไรสาย
3. ติดตั้งปรับแตงระบบปฏิบัติการแมขาย
คุณลักษณะ (Characteristics
/Traits)
ความซื่อสัตย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูเกี่ยวกับการ
เขียนโปรแกรมเว็บแอป
พลิเคชันและติดตั้งปรับแตง
ระบบปฏิบัติการแมขาย
ทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เขียนโปรแกรมเว็บแอป
พลิเคชันและติดตั้งปรับแตง
ระบบปฏิบัติการแมขาย

การสังเกต การทํางาน

เครื่องมือการประเมิน

เกณฑการประเมิน

แบบทดสอบความรู

คะแนนผาน 60%

แบบทดสอบปฏิบัติ

คะแนนผาน 60%

แบบประเมินการ
คัดลอกผลงาน

คะแนน 100%
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สมรรถนะหลัก
3. สามารถประยุกตใชงาน
ระบบคอมพิวเตอรควบคุม
แบบฝงตัวได

สมรรถนะยอย
ความรู (Knowledge)
1. การใชงานระบบคอมพิวเตอร
ควบคุมแบบฝงตัว
2. การเรียนรูของเครื่อง
ทักษะ (Skill)
1 .เขียนโปรแกรมควบคุมการใชงาน
ระบบคอมพิวเตอรควบคุมแบบฝงตัว
2. ใชงานเซ็นเซอร การตอวงจรไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
คุณลักษณะ (Characteristics
/Traits)
1. มีวินัยตรงตอเวลาและมีความ
รับผิดชอบ
2. การคิดวิเคราะหและการแกปญหา

แนวทางการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

เกณฑการประเมิน

ทดสอบความรูเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอรควบคุมแบบฝงตัว

แบบทดสอบความรู

คะแนนผาน 60%

1. ทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับเขียน
โปรแกรมควบคุมการใชงานระบบ
คอมพิวเตอรควบคุมแบบฝงตัว
2. ทดสอบการใชงานเซ็นเซอร

แบบทดสอบปฏิบัติ

คะแนนผาน 60%

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

1. คะแนนเกิน 80%
2. คะแนนเกิน 60%

มคอ.2
ภาคผนวก ฌ
เปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

1.พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
13-223-103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
13-222-204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
13-222-307 การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสาย
13-223-206 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
13-224-308 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและการประยุกตใชงาน
13-223-403 การพัฒนาโปรแกรมดวยระบบการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ
13-224-309 การประมวลผลสัญญาณภาพ
2.คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร
13-223-101 คณิตศาสตรคอมพิวเตอร
13-222-204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
13-224-204 การออกแบบระบบดิจิทัล
13-224-102 วงจรไฟฟาพื้นฐาน
13-224-308 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและการประยุกตใชงาน
13-224-304 การออกแบบเครือขายและการกําหนดขนาด
เครือขาย
3.อิเล็กทรอนิกส
13-224-102 วงจรไฟฟาพื้นฐาน
13-224-103 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
13-224-204 การออกแบบระบบดิจิทัล
13-224-205 ระบบคอมพิวเตอรควบคุมแบบฝงตัว

x
x

ฮารดแวรและ
สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร

โครงสรางพื้นฐานของ
ระบบ

เทคโนโลยีและวิธีการ
ทางซอฟตแวร

องคความรู

เทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
1. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม(Programming Fundamentals)
2. คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร(Computer Mathematics)
3. อิเล็กทรอนิกส(Electronics)
4. ตรรกศาสตรดิจิตัล(Digital Logic)
5. โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี(Data Structures and Algorithms)
6. โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร(Computer Architecture and Organization)
7. ระบบปฏิบัติการ(Operting Systems)
8. ระบบฐานขอมูล(Database Systems)
9. วิศวกรรมซอฟตแวร(Software Engineering)
10. เครือขายคอมพิวเตอร(Computer Networks)

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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13-224-308 เทคโนโลยีเซ็นเซอรและการประยุกตใชงาน
13-224-307 การเรียนรูของเครื่อง
4.ตรรกศาสตรดิจิทัล
13-224-204 การออกแบบระบบดิจิทัล
5.โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
13-223-206 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
13-222-204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง
13-222-307 การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสาย
13-223-401 การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณ
สื่อสารสาย
6.โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
13-224-101 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
13-223-205 การคนหาเสนทางและการสวิตชสัญญาณ
ระหวางเครือขาย
13-224-206 การติดตั้งและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร
7.ระบบปฏิบัติการ
13-222-101 ระบบปฏิบัติการ
13-223-307 ระบบปฏิบัติการแมขาย
8. ระบบฐานขอมูล
13-221-201 การจัดการระบบฐานขอมูล
9. วิศวกรรมซอฟตแวร
13-222-102 วิศวกรรมซอฟตแวร
13-221-303 ปญญาประดิษฐ
13-222-309 การพัฒนาซอฟตแวรสถาปตยกรรมเชิงบริการ
13-222-412 คอมพิวเตอรแอนิเมชัน
10. เครือขายคอมพิวเตอร
13-223-204 เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน
13-222-203 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
13-223-411 ความปลอดภัยอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง
13-222-205 พื้นฐานการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
13-222-307 การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสาย
13-224-201 การคนหาเสนทางและการสวิตชสัญญาณ
ระหวางเครือขาย
13-223-307 ระบบปฏิบัติการแมขาย
13-224-304 การออกแบบเครือขายและการกําหนดขนาด
เครือขาย
13-223-309 การทําเหมืองขอมูล
13-223-401 การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับอุปกรณ
สื่อสารสาย
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ฮารดแวรและ
สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร

โครงสรางพื้นฐานของ
ระบบ

เทคโนโลยีและวิธีการ
ทางซอฟตแวร

องคความรู

เทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต
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ฮารดแวรและ
สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร

โครงสรางพื้นฐานของ
ระบบ

13-223-403 การพัฒนาโปรแกรมดวยระบบการประมวลผล
แบบกลุมเมฆ
13-223-309 ความปลอดภัยคอมพิวเตอรและเครือขาย
13-223-310 เครือขายระยะไกลและการเชื่อมตอ
13-223-102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน
13-221-201 การจัดการระบบฐานขอมูล

เทคโนโลยีและวิธีการ
ทางซอฟตแวร

องคความรู

เทคโนโลยีเพื่องาน
ประยุกต
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มคอ.2
ภาคผนวก ญ
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรตามมาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร IEEE และ ACM
(๑) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals)
- Programming Paradigms
- Programming Constructs
- Algorithms and Problem-solving
- Recursion
- Event Driven and Concurrent Programming - Object-oriented Programming
- Using API
(๒) คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร (Computer Mathematics)
- Functions, Relations and Sets
- Proof Techniques
- Graphs and Trees
- Recursion
- Expectation
- Stochastic Processes
- Hypothesis Tests
(๓) อิเล็กทรอนิกส (Electronics)
- Electronic Properties of Materials
- Diodes and Diode Circuits
- MOS Transistors and Biasing
- MOS Logic Families
- Bipolar Transistors and Logic Families
- Design Parameters and Issues
- Storage Elements

160

- Basic Logic
- Basics of Counting
- Discrete Probability
- Continuous Probability
- Sampling Distribution
- Estimation
- Correlation and Regression
- Interfacing Logic Families and
- Standard Buses
- Operational Amplifiers
- Circuit Modeling and Simulation
- Data Conversion Circuits
- Electronic Voltage and
- Current Sources
- Amplifier Design
- Integrated Circuit Building Blocks

มคอ.2
(๔) ตรรกศาสตรดิจิทัล (Digital Logic)
- Switching Theory
- Digital Systems Design
- Combinational Logic Circuits
- Modeling and Simulation
- Modular Design of Combinational Circuits
- Formal Verification
- Memory Elements
- Fault Models and Testing
- Sequential Logic Circuits
- Design for Testability
(๕) โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms)
- Basic Algorithmic Analysis
- Linked List, Queues, Stacks
- Binary Tree, B-Tree, Heap
- Algorithmic Strategies

- Computing Algorithms
- Distributed Algorithms
- Algorithmic Complexity
- Basic Computability Theory

(๖) โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร (Computer Architecture and
Organization)
- Fundamentals of Computer
- Computer Arithmetic
- Memory System Organization and
Architecture
- Interfacing and Communication
- Device Subsystems

- Processor Systems Design
- Organization of the CPU
- Performance
- Distributed System Models
- Performance Enhancements

(๗) ระบบปฎิบัติการ (Operating Systems)
- Design Principles
- Concurrency
- Scheduling and Dispatch
- File systems

- Memory Management
- Device Management
- Security and Protection
- System Performance Evaluation

(๘) ระบบฐานขอมูล (Database Systems)
- Database Systems
- Data Modeling
- Relational Databases
- Database Query Languages

- Relational Database Design
- Transaction Processing
- Distributed Databases
- Physical Database Design
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มคอ.2
(๙) วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering)
- Software Processes
- Software Requirements and Specifications
- Software Design
- Software Testing and Validation
- Software Evolution
(๑๐) เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Networks)
- Communications Network Architecture
- Communications Network Protocols
- Local and Wide Area Networks
- Client-server Computing

162

- Software Tools and Environments
- Language Translation
- Software Project Management
- Software Fault Tolerance

- Wireless and Mobile Computing
- Performance Evaluation
- Data Communications
- Network Management
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