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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: อนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ
: Associate of Science Program in Information Technology
2. ชือ่ ปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : อนุปริญญาวิทยาศาสตร ( เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อยอ (ไทย)
: อ.วท.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Associate of Science ( Information Technology )
ชื่อยอ (อังกฤษ) : A.Sc. (Information Technology)
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
- ไมมี 4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับอนุปริญญา หลักสูตร 3 ป
5.2 ภาษาที่ใช
มีการจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาที่สามารถพูด ฟง อาน เขียน และเขาใจภาษาไทยอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
- สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสาครและใกลเคียง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับอนุปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

เอกสารหมายเลข มคอ.2
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร พ.ศ. 2549
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555
สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรกอนในการประชุมครั้งที่ .....3/2555.... วันที่ .....22 มีนาคม 2555......
สภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ...3/2555.... วันที่ ....29 มีนาคม 2555..
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอนุปริญญา สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปการศึกษา 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.2 เจาหนาที่บันทึกขอมูล
8.3 เจาหนาที่คอมพิวเตอร
8.4 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชคอมพิวเตอร
8.5 ธุรกิจสวนตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ID
3-90120000418-0

3-90040032177-3

3-40100092677-1

ชื่อ-สกุล
นายชด นิตศิริ

วุฒิการศึกษา
ค.ม.
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สถาบัน
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มรภ.พระนคร
2549

วท.บ.
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส มรภ.พระนคร
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
*น.ส.วงศกร คงไทย วท.ม.
ระบบสารสนเทศเพื่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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*อาจารยประจําที่มีสัญญาจางกับวิทยาลัยชุมชน
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ศูนยการเรียนรูวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในทามกลางการแขงขันทางดานเศรษฐกิจของโลกที่มีการแขงขันสูง ประเทศตางๆ พากันคิดคน
ยุทธวิธีในการพัฒนาขีดกําลังความสามารถของประเทศตนใหเทาทันกับประเทศตางๆ ทั้งนี้เพื่อความอยูรอด
ของประชากรและของประเทศโดยเฉพาะดานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานตางๆ อยางตอเนื่องใหเทาทันกันอีกดวย
ประเทศไทยไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานตางๆ โดยอาจถือวาเปนปจจัยหลักในการ
พัฒนาประเทศในดานตางๆ อีกดวยดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550–2554) ทีก่ ลาวถึงการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว กอใหเกิดทัง้ ความเปลีย่ นแปลง
โอกาสและภัยคุกคามทางดานเศรษฐกิจและสังคม จึงจําเปนตองเตรียมความพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ดังนัน้ การบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบเปนสิง่ จําเปน รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมจะผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และ
เป า หมายยุ ท ธศาสตร ข องกรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่อ สารของประเทศไทย
ป พ.ศ. 2544-2553 (IT2010) ที่เนนเรงพัฒนากําลังคนทีม่ ีคุณภาพและปริมาณเพียงพอทีจ่ ะรองรับการพัฒนา
ประเทศสูสังคมฐานความรูและนวัตกรรมทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจําเปน
ตองใชบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก
จังหวัดสมุทรสาครกําหนดยุทธศาสตรของจังหวัดสมุทรสาคร ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนา
ระบบบริหารงานใหมีความเปนเลิศ ในการขับเคลือ่ นการดําเนินงานตางๆ ของจังหวัดใหบรรลุตามเปาหมายที่
วางไว สวนราชการจําเปนตองมีการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานทั้งบุคลากร ขอมูล และอุปกรณเทคโนโลยี
ตางๆ ใหมีความทันสมัยครบถวนและสามารถนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัดสมุทรสาครดังกลาว การพัฒนาบุคลากร
ทั้ง Hardware เครื่องคอมพิวเตอร และเครือขาย Software ระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บและการใชขอมูล
จึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งมากที ่จ ะต อ งพั ฒ นาบุ ค ลากรในจั ง หวั ด ให มี ค วามรู ค วามสามารถด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถนํามาประกอบอาชีพและดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมปจจุบันมีความเจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูง มีการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข ามาปรับใชในหนวยงานต างๆ ทุกหนวยงานและในชีวิตประจําวันมากขึ้น ในยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้เปนยุคที่เราทุกคนปฏิเสธคําวาเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดเลยเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามี
บทบาทในสังคม อยางมากเชนในสังคมยุคไรพรมแดน การใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง การใชอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงเพือ่ ใหสามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ประเทศไทยก็มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง ไม
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วาการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ ทีม่ ีการเพิม่ ขึ้นอยางรวดเร็ว อีกทัง้ ยังมีราคาและคาใชจายทีถ่ ูก
ลง เชน เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค ส เครือขายโทรศัพทเคลือ่ นที่สมัยใหมมีความเร็วสูงพอทีจ่ ะใชสือ่ สารแบบสื่อ
ประสมได และเครือขายไรสายความเร็วสูงอยาง Wi-Max ซึ่งจะนําไปสูสังคมทีม่ ีการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง
ตลอดเวลา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ทั้งนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะตองผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู มี
ความเขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ทีจ่ ะชวยชีน้ ําและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมี
การเปลี่ยนแปลงเปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนของไทยและของตนตอไป
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสภาวะภายนอกของประเทศและของโลกที่มีก ารพัฒ นาอย างไม ห ยุด ยั้ง ในดา นเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาและผลิตบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรู
ความสามารถพรอมที่จะปฏิบัติงานและมีความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคมโดยตอง
ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึง่ เปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของวิทยาลัยดานมุง สู
ความเปนเลิศในเทคโนโลยี และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเกง
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของวิทยาลัยที่มุงสู
ความเปนเลิศดานไอที เนื่องจาก การใชอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย จึงเปนชองทางในการถายทอดวัฒนธรรม
จากตางประเทศ ซึ่งอาจสงผลใหพฤติกรรม และคานิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนน
และสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีค่ ํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอ
ผูร ับขอมูลขาวสาร สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัยและคุม คา และ
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน(เชนรายวิชาทีเ่ ปดสอนเพื่อให
บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- ไมมี 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
- ไมมี 13.3 การบริหารจัดการ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูร ับผิดชอบหลักโดยทํางาน
ประสานกับ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบเพื่อ
เปนมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมุงมั่นในการผลิตนักศึกษาที่มีความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุงเนนการเปนนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน
ในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขั้นพืน้ ฐานโดยประกอบดวย
ดานฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล เครือขาย และอินเทอรเน็ตเพือ่ ใหสามารถ สนับสนุนการใชงาน องคกรขนาด
เล็กได
1.2.2 เพื ่อให ผู เ รี ย นสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในงานจัดการและการสรางระบบสารสนเทศ
สําหรับองคกรขนาดเล็กได
1.2.3 เพื่อใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.4 เพือ่ ใหผูเรียนมีความรูท างดานเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความสามารถ ในการทีจ่ ะประกอบ
อาชีพ ในชุมชนได เชน การออกแบบเว็บไซต การจัดทําฐานขอมูล ผูชวยสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
-ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี -ติดตามความเปลี่ย นแปลงในความ
สารสนเทศให มี ม าตรฐานตามที ่ ต อ งการของผู ป ระกอบการด า น
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย า ง
สม่ําเสมอ
-พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการสอน -จัดฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรใน
และบริการวิชาการใหมีประสบการณ ดานการจัดการเรียนการสอน
จากการนํ า ความรู ท างเทคโนโลยี -ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ
สารสนเทศไปปฏิบัติงานจริง
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
-เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
-รายงานผลการประเมินหลักสูตร

-ปริมาณการเขารับการฝกอบรม
ของอาจารยในหลักสูตร
-จํานวนแหลงศึกษาดูงานที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชา
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคและภาคฤดูรอนทีม่ ีระยะเวลาเทียบเคียงกับภาคปกติ
โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15สัปดาห
การคิดหนวยกิต
-รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค
-รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค
-การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลอง ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค
-การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ
ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตในระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ที่มีระยะเวลาเทียบเคียงกับภาคปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไมมี –
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน (พุธ, ศุกรและอาทิตย)
-ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
-ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม
-ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม
-ตลอดการศึกษาในหลักสูตรใชเวลาการศึกษาไดไมเกิน 6 ปการศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ
2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑที่วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครกําหนด
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
-ขาดทักษะทางความรูดานคณิตศาสตร ความรูดานภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เพียงพอตอการเรียน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ขาดทักษะพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร
-มีการวางเวนจากการศึกษาในระบบมานาน
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดทดสอบเพื่อวัดความรูพื้นฐานใน 5 รายวิชา ในกรณีที่นักศึกษาไมผานเกณฑจะตองมีการเรียนวิชา
ปรับพื้นฐานในรายวิชาหลัก 5 รายวิชา คือ
-วิชาวิทยาศาสตร
-วิชาคณิตศาสตร
-วิชาภาษาอังกฤษ
-วิชาภาษาไทย
-วิชาคอมพิวเตอรพื้นฐาน
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2555
2556
2557
2558
ชั้นปที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปที่ 2
0
30
30
30
ชั้นปที่ 3
0
0
30
30
รวม
30
60
90
90
คาดวาจะจบการศึกษา
0
0
30
30

2559
30
30
30
90
30

2.5.1 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายรับ (หนวย/บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2555
3,600
11,400
93,300
108,300

2556
8,610
47,920
347,950
404,480

ปงบประมาณ
2557
13,450
86,035
620,000
719,485

2558
14,570
96,115
695,200
805,885

2559
14,390
95,280
686,700
796,370

ปงบประมาณ
2557
2558
620,000
695,200

2559
686,700

งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) (เฉพาะของหลักสูตรนี้เทานั้น)
งบประมาณ
งบบุคลากร
งบลงทุน
งบดําเนินการ

2555
93,300

2556
347,950

| หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยชุมชน

หนา 7

เอกสารหมายเลข มคอ.2
2.6 ระบบการศึกษา
การศึกษาแบบเรียนในชั้นเรียน การศึกษาดวยตัวเองและจัดกิจกรรมกลุม การฝกงาน การทําโครงการ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
2.7 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนของวิทยาลัยชุมชน (ถามี)
การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนไมนอยกวา
30 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
จํานวน
3 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
จํานวน
6 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
จํานวน
12 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวน
9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
จํานวนไมนอยกวา
57 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน
21 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพ
จํานวน
36 หนวยกิต
- วิชาบังคับ
จํานวน
24 หนวยกิต
- วิชาเลือก
จํานวน
9 หนวยกิต
- วิชาการฝกงาน
จํานวน
3 หนวยกิต
3) หมวดเลือกเสรี
จํานวนไมนอยกวา
3 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30
หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร รวมจํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ศท 0102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
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ศท 0103
ศท 0104
ศท 0105

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
English Speaking and Writing Skills
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
Languages of Neighboring Countries

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

กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท 0201
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human Development
ศท 0202
มนุษยกับวัฒนธรรม
Human and Culture
ศท 0203
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 0301
จังหวัดศึกษา
Province Studies
ศท 0302
สังคมไทยกับการพัฒนา
Thai Social and Development
ศท 0303
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning
ศท 0402
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
ศท 0403
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
ศท 0404
วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science for Life
การจัดการเรียนรู
1. รายวิชาที่บังคับเรียน จํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต ดังนี้
1.1 กลุมภาษา

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

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

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

จํานวน 9 หนวยกิต

| หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยชุมชน

หนา 9

เอกสารหมายเลข มคอ.2
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
1.2 กลุมมนุษยศาสตร
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
1.3 กลุมสังคมศาสตร
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
1.4 กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
จํานวน 3 หนวยกิต
3(2-2-5)
จํานวน 6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
จํานวน 3 หนวยกิต
3(2-2-5)

ทัง้ นีว้ ิทยาลัยชุมชนสามารถเสนอการจัดวิชาศึกษาทัว่ ไปในลักษณะการบูรณาการได โดยจัดให
สอดคลองกับปรัชญาของสถาบัน วัตถุประสง ใหเห็นถึงความเชือ่ มโยงของหลักสูตร และใหนําเสนอสํานัก
บริหารงานวิทยาลัยชุมชน
(2)หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 57 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะประกอบดวย 2 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
(2.1) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน 21 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
น(ท-ป-ศ)
วท 0701
หลักเบื้องตนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Fundamentals
วท 0702
สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Statistics for Information Technology
วท 0703
โครงสรางขอมูล
3(2-2-5)
Data Structures
วท 0704
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึ่ม3(2-2-5)
Computer Programming and Algorithm
วท 0705
ระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Systems
วท 0706
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
3(2-2-5)
Software Packages for Office
วท 0707
องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
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(2.2) กลุมวิชาชีพ จํานวนไมนอ ยกวา 36 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะดานประกอบดวย 3 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
- วิชาบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
น(ท-ป-ศ)
วท 0708
เทคโนโลยีเว็บ
3(2-2-5)
Web Technology
วท 0709
ระบบการจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Management System
วท 0710
การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
Systems Analysis and Design
วท 0711
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
วท 0712
จริยธรรมคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Computer Ethics
วท 0713
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object Oriented Programming
วท 0714
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
E-Business
วท 0715
ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
Data Communication and Computer Network
- วิชาเลือก จํานวนไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา
วท 0716
ระบบปฏิบัติการ
Operating System
วท 0717
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
Information Assurance and Security
วท 0718
ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
Computer System and Architecture
วท 0719
คอมพิวเตอรกราฟก
Computer Graphics
วท 0720
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology

น(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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วท 0721

การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง
High-Level Language Programming
เครือขายไรสาย
Wireless Network
โครงงานนักศึกษา
Information Technology Project

วท 0722
วท 0723

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)

-วิชาฝกงาน
รหัสวิชา
วท 0724

ชือ่ วิชา
น(ท-ป-ศ)
การฝกงาน
3(200 ชั่วโมง)
Practicum
(3) หมวดเลือกเสรี ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
หลักเกณฑการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
รายวิชาในหลักสูตรจะใชตัวอักษร 2 ตัวและตัวเลข 3 หลัก นําหนาชื่อวิชาทุกรายวิชา มีความหมายดังนี้
วท
หมายถึง กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอนุปริญญาวิทยาศาสตร
07
หมายถึง ลําดับที่ของสาขาวิชาในกลุม
วท 07xx หมายถึง ลําดับรายวิชาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.4 แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร
การจัดแผนการศึกษาไดกําหนดรายวิชาที่เปดสอนตามหลักสูตรในแตละภาคการศึกษาดังนี้

ภาคฤดูรอ น

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคฤดูรอน

ภาคเรียนที่ 1

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ 57 หนวยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หนวยกิต
2) วิชาชีพ 36 หนวยกิต
2.1) วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
2.2) วิชาเลือก 9 หนวยกิต
2.3) วิชาฝกงาน 3 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต
รวม (90 หนวยกิต)

ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

ปที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

ปที่ 1

จํานวนหนวยกิต
ปที่ 2

6

6

6

6

6

-

-

6

6

3

-

-

3

3

12

3
15

3
12

6
12

3
3
12

9
12

6
3
3
15
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ศท 0101
ศึกษาทัว่ ไป
ศท 0401
พื้นฐานวิชาชีพ
วท 0701
พื้นฐานวิชาชีพ
วท 0706

ชือ่ วิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
หลักเบื้องตนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม 12(9-6-21)

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
พื้นฐานวิชาชีพ
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ(เลือก)

รหัสวิชา
ศท 0301
ศท 0403
วท 0703
วท 0704
วท 0718

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
จังหวัดศึกษา
3(2-2-5)
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
โครงสรางขอมูล
3(2-2-5)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึ่ม
3(2-2-5)
ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
รวม 15(11-8-26)

ปที่ 1 ภาคฤดูรอน
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ(บังคับ)

รหัสวิชา
ศท 0105
ศท 0402
วท 0705
วท 0710

ชือ่ วิชา
ภาษาประเทศเพื่อนบาน
การคิดและการตัดสินใจ
ระบบฐานขอมูล
การวิเคราะหและออกแบบระบบ

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 12(8-8-20)

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาชีพ(บังคับ)
วิชาชีพ(บังคับ)

รหัสวิชา
ศท 0102
ศท 0201
วท 0709
วท 0713

ชือ่ วิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
ระบบการจัดการฐานขอมูล
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 12(8-8-20)

ชือ่ วิชา
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป
ศึกษาทัว่ ไป
วิชาชีพ(เลือก)
วิชาชีพ(เลือกเสรี)

รหัสวิชา
ศท 0104
ศท 0302
วท 0721
วท 0719

ชือ่ วิชา
ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
สังคมไทยกับการพัฒนา
การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง
คอมพิวเตอรกราฟก

ปที่ 2 ภาคฤดูรอน
หมวดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ(บังคับ)
วิชาชีพ(บังคับ)
วิชาชีพ(บังคับ)

รหัสวิชา
วท 0702
วท 0708
วท 0711
วท 0715

ชือ่ วิชา
หนวยกิต(ท-ป-ศ)
สถิติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
เทคโนโลยีเว็บ
3(3-0-6)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
รวม 12(10-4-22)

ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
วิชาชีพ(บังคับ)
วิชาชีพ(บังคับ)
วิชาชีพ(เลือก)
วิชาการฝกงาน

รหัสวิชา
วท 0707
วท 0712
วท 0714
วท 0717
วท 0724

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 12(8-8-20)

ชือ่ วิชา
องคการและการจัดการ
จริยธรรมคอมพิวเตอร
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
การฝกงาน
รวม

หนวยกิต(ท-ป-ศ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (200 ชั่วโมง)
15(12-0-24-200)

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา แสดงในภาคผนวก
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
เลขประจําตัว
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
3-90120000418-0

นายชด นิตศิริ

ค.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห
9 ชม./สัปดาห
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เลขประจําตัว
ประชาชน
3-90040032177-3

ชื่อ-สกุล
*น.ส.วงศกร คงไทย

คุณวุฒิ
วท.ม.
วส.บ.

3-40100092677-1

วาที่รอยตรีวิเชษฐ
หลุดพา

วส.บ.

สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ

ภาระการสอน ชม./
สัปดาห
9 ชม./สัปดาห

9 ชม./สัปดาห

*อาจารยประจําที่มีสัญญาจางกับวิทยาลัยชุมชน

3.2.2 อาจารยประจํา
ระบุ อ าจารย ซึ ่ง มี ห น า ที ่ห ลั ก ด า นการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น า ที ่เ ต็ ม เวลาใน
สถาบันอุดมศึกษา
เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ – นามสกุล

3-34130020189-6 1. นางปริยากร ศรีสะอาด

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ภาระการสอน
ชม./สัปดาห
9 ชม./สัปดาห

ค.บ. การประถมศึกษา
3-72090081841-5 2. นายณรงคศักดิ์ พูลเงิน

ศ.ม. เศรษฐศาสตร

9 ชม./สัปดาห

บช.บ. บัญชี
3-16010023459-7 3. นางรัฐพร กลิ่นบรรทม

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ

9 ชม./สัปดาห

วท.บ พันธุศาสตร
3-43020034996-2 4. นางสุณัฐชา กุณาศล

บธ.ม. การบัญชี

9 ชม./สัปดาห

บธ.บ. การบัญชี
3-36990011457-6 5. นางประภัสสร นิ่มพินิจ

วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร

9 ชม./สัปดาห

วท.บ. เทคโนโลยีอาหาร
3-60080006417-7 6. นายกรณพงศ วงษจินดา

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

9 ชม./สัปดาห

ศศ.บ การจัดการทั่วไป
3-74030024362-4 7. นางมนัญชยา เรืองวงศโรจน

คอ.ม. การบริหารอาชีวศึกษา

9 ชม./สัปดาห

วท.บ. เกษตรศาสตร
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เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ สาขาวิชา

ภาระการสอน
ชม./สัปดาห

กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

9 ชม./สัปดาห

ชื่อ – นามสกุล

3-10140064683-2 8. นายเผด็จ เปลงปลั่ง

วท.บ. คณิตศาสตร
3-65050052187-4 9. นางสาวนงลักษณ มวงศรี

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

9 ชม./สัปดาห

ศศ.บ. นิเทศศาสตร
3-64060003846-6 10. นางสาวนิรัชรา รามัญรักษ

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

9 ชม./สัปดาห

กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา
3-66060033136-8 11. นางเรืองอุไร ชวยอุระชน

บธ.บ. การจัดการโรงแรมและการ

9 ชม./สัปดาห

ทองเทีย่ ว
รป.ม. นโยบายสาธารณะ
3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1

นายวีระชาติ ภาษีชา

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง/ประสบการณ

คอ.ม. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ครู คศ.1 โรงเรียนวัดมวง เขตบางแค
สารสนเทศ

กรุงเทพฯ

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
2

นางสาวเสาวลักษณ จารัตน

วท.ม. คอมพิวเตอร
บธ.บ. คอมพิวเตอร

3

นายปาณิก เสนาฤทธิไกร

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบธุรกิจสวนตัว

ครู คศ. 1 โรงเรียนคลองทรงกระเทียม
กรุงเทพฯ

รป.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย
4

นายพัชรศักดิ์ ภาวนาภิญโญ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

นายสุรเชษฐ จันทรงาม

นักวิชาการดานพัสดุ การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.สมุทรสาคร

คอ.ม. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี Section Manager บริษัท อินเด็กซ
สารสนเทศ

ลิฟวิ่งมอลล จํากัด

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
6

นายอนุสรณ ไกรวัตนุสสรณ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ที่ปรึกษาฝายคอมพิวเตอรและระบบ

ธุรกิจ

สารสนเทศ บ. RC Foods(Thailand)

วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส

co.,ltd

| หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยชุมชน

หนา 16

เอกสารหมายเลข มคอ.2
ลําดับที่
7

ชื่อ-สกุล
นางเบญจมาศ โพธิกําพล

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง/ประสบการณ

วท.ม. เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตและ

ครู คศ. 2 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

สารสนเทศ
ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา
8
9
10
11
12
13
14
15

นางสาวศิริกาญน บุญลอ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
คอ.ม. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
อ.บ. อักษรศาสตร

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
กรมประชาสัมพันธ
นายพิเชษฐ รุงลาวัลย
รองผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควา
ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสง
ธรรม
นายปรีชา พินชุนศรี
คอ.ม. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี อาจารยประจําภาควิชาคอมพิวเตอร
สารสนเทศ
ธุรกิจ โรงเรียนพาณิชยการตั้งตรงจิตร
บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ
ตั้งแต ป 2546 – ปจจุบัน
นางสาวรัชณีวัลย ธรรมรัต วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร
ครู คศ.2 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ตานนท
ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา
นายณรงค เถาวเกตุ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา
นางศิริประกาย พงศสุวรรณ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนาแผนกคอมพิวเตอร
ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา
โรงเรียนเทคโนโลยีหมูบานครู
นักวิเคราะหระบบ บริษัท ทิสโก จํากัด
นายวัฒนพงศ โพธิ์พึ่ง
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร
นายสราวุธ วงษจู
ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา
ครู คศ.1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณการฝกงาน
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการทีม่ ีตอนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในการฝกงาน
กอนเขาสูการทํางานจริง
4.1. ผลการเรียนรูของประสบการณการฝกงาน
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณการฝกงานของนักศึกษา มีดังนี้
1. ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี ความเข าใจในหลัก การ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. นําความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปพัฒนางานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
3. มนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และ สามารถปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได
5. มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
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4.2 ชวงเวลา
ภาคเรียนที่ 7 ของชั้นปที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (ในวันปกติ )
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศกับชุมชน
เพื่อใหสามารถนําไปปรับใชกับชุมชนไดจริงหากโครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผูร วมโครงงาน 2 - 3 คน โดยทํา
ตอเนื่องตั้งแตชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และสงโครงงานเมื่อสําเร็จการศึกษาและโครงงานที่นําสงตามรูปแบบ
ที่หลักสูตรกําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทํา
โครงงาน ประโยชนทีจ่ ะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด
5.2 ผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความรูความเขาใจในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทํา
โครงงานที่สามารถนําไปปฏิบัติไดในชุมชน
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 1
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) ประกาศตารางการทํางานโครงงาน
2) แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการพิจารณาโครงงาน
3) จัดทําคูมือการทําโครงงาน
4) ประกาศเกณฑการใหคะแนนในแตละกระบวนการของการดําเนินงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการติดตามความกาวหนาในการทําโครงงานตามเกณฑการใหคะแนนตาม
กระบวนการของการดําเนินการจัดทําโครงงาน
2) ประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา
3) การนําเสนอโปรแกรมและการทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานได
ในเบื้องตน โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม โดยการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีจิตสํานึกสาธารณะ สํานึกรักบานเกิด
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน โครงการบําเพ็ญประโยชน
- ปลูกฝงแนวคิดและการปลูกฝงในทุกรายวิชา
มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปนทีม - การทํางานเปนทีมในชั้นเรียน
- การทําโครงงานกลุม
มีวินัย และความรับผิดชอบ
- การสอดแทรกในวิชาเรียน
- การมอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ
มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวยตนเอง เชน การ
คนควาขอมูลสารสนเทศและติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยูเสมอ
เปนตน
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. มาตรฐานผลการเรียนรูหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความรับผิดชอบ และมุงมั่นในการพัฒนาตน
(2) มีจิตสํานึกตอสังคม
(3) มีความตองการที่เปนกุศล และมีสวนชวยเหลือเกื้อกูลสังคม
1.2 กลยุทธการสอน
(1) การสรางแรงจูงใจ การชักจูง โนมนาวใหเห็นคุณคา และความจําเปนในการพัฒนาตน
(2) กรณีศึกษาตัวอยางของบุคคลที่ไมประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ตน
(3) การจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาจิตสํานึกตอสังคม
1.3 การประเมินผล
(1) สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนาตน
(2) ตรวจผลการเรียนรูจากกรณีศึกษา
(3) ตรวจผลการจัดทําโครงการ
2. ดานความรู
2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความเขาใจกระบวนการพัฒนาพฤติกรรม พัฒนาจิต และพัฒนาปญญา
(2) มีความเขาใจ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม
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2.2 กลยุทธการสอน
(1) การบรรยาย ประกอบสื่อและการซักถามเกี่ยวกับสาระสําคัญของ
• กระบวนการพัฒนามนุษย
• ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย สังคม และธรรมชาติแวดลอม
• กระบวนการพัฒนาจิต และกระบวนการพัฒนาปญญา
(2) การมอบหมายงานใหอาน ทําความเขาใจ เกี่ยวกับจุดมุงหมายของวิชาการศึกษาทั่วไป
(3) บรรยายเกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน
(4) ใชกระบวนการจิตปญญา
2.3 การประเมินผล
(1) การทดสอบระหวางเรียนและหลังเรียน
(2) การตรวจผลงานจาการศึกษาคนควา
3. ดานทักษะทางปญญา
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) สามารถคิด วิเคราะห แยกแยะ สังเคราะห เชื่อมโยงเหตุปจจัยและแนวปฏิบัติอยางเปนองครวม
(2) สามารถพัฒนาสติใหเกิดการตื่นรูอยูตลอดเวลา
3.2 กลยุทธการสอน
(1) บรรยายสรางความคิดรวบยอดในการคิด
(2) กรณีศึกษา
(3) การจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3.3 การประเมินผล
(1) ประเมินการนําเสนอผลงานของกรณีศึกษาและการจัดทําโครงงาน
(2) ตรวจสอบการประเมินตนเองของนักศึกษาในดานการพัฒนาจิต
(3) สังเกตพฤติกรรมการควบคุมและกํากับตนเองของนักศึกษา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความรัก ปรารถนาดี เอื้ออาทร และชวยเหลือเกื้อกูลกับผูอื่น
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและวางแผนดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4.2 กลยุทธการสอน
มอบหมายงานเปนกลุม และมอบใหแตละมีสวนรวมในการทํางานกลุม
4.3 การประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทํางานกลุม
ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่ไดรับมอบหมาย
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5. ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
(1) มีความเขาใจเทคนิคคณิตศาสตรพื้นฐานในการศึกษาคนควา และเสนอแนะแนวทางในการ
แกไขปญหา
(2) สามารถเลือกใชรูปแบบการสื่อสาร และนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางานได
5.2 กลยุทธการสอน
(1) ฝกแกปญหาหรือโจทยที่จําเปนตองใชแบบจําลองคณิตศาสตรหรือสถิติ
(2) ฝกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางาน
(3) ฝกการนําเสนอผลงานรายบุคคล/รายกลุม
5.3 การประเมินผล
(1) ประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูและการทํางาน
(2) ประเมินความสามารถในการแกปญหา
(3) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
2. มาตรฐานผลการเรียนรูห มวดวิชาเฉพาะ
2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
(2) มีระเบียบ วินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) ตระหนั ก และปฏิ บั ติ ต นตามพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ผิ ด ทางคอมพิ ว เตอร ท่ี
เกี่ยวของ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
(2) ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษาในดานการทํางานวิชาชีพคอมพิวเตอร
(3) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานจรรยาบรรณวิชาชีพทางคอมพิวเตอรมาใหความรู
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิน จากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรีย นการสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเ กีย่ วกับ
สาขาวิชาที่ศึกษานัน้ ตองเปนสิ่งทีน่ ักศึกษาตองรูเ พื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี ่ย วกั บ ทฤษฎี แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ข องสาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) มีความเขาใจในปญหาและงานวิจัยใหมๆ
(3) มีความรูเกี่ยวกับขอกําหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฎิบัติใน
สภาพแวดลอมจริง
(2) สอนใหผูเรียนไดมีโอกาสไดฝกทักษะ และลงมือปฏิบัติจริง
(3) มอบหมายใหศึกษาคนควา จัดทํารายงาน
(4) ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการทํางาน
(5) เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษมาใหความรู
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
(1) บททดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลการวิจัยทางเทคโนโลยี
(2) สามารถมี ความรู ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการวิ เคราะห ปญ หาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(3) ประเมินทางเลือกและเสนอแนะวิธีในการแกปญหา
(4) สามารถอธิบายผลกระทบของการตัดสินใจ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ยกตัวอยางกรณีศกึ ษาใหนกั ศึกษาอภิปรายถึงกระบวนการในการแกปญ หาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริงโดยการทําโครงงาน
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2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลจากการมีสวนรวมในการอภิปรายถึงกระบวนการในการแกปญหาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอโครงงานของนักศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถคิดและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค
(2) มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุมทํางาน
(3) มีความรับผิดชอบในภาระทีไ่ ดรับมอบหมายสามารถคนหาขอบกพรองในความรูแ ละทักษะ
ของตนเอง
(4) มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชในการพัฒนาการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การจัดกิจกรรมกลุม นําเสนอ และรับฟงความคิดเห็นจากกลุมอื่นๆ
(2) การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกชุมชน
2.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน
(2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ได
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถใชเทคนิคทางสถิติพื้นฐานในการศึกษาคนควาเทคนิคคณิตศาสตรขั้นพื้นฐานในการ
วิเคราะหปญหา
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการคนควาหาขอมูลของปญหาที่เกิดขึ้น
(3) สามารถใชเทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตรพน้ื ฐานในการเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
(4) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการพูด การเขียนและการอภิปราย
2.5.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที ่ใ ช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สอนเทคนิคการนําเสนอขอมูลทางดานสถิติ ใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกันการนําไปใชกับงานตางๆ
(2) มอบหมายงานใหวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการ
แกปญหาที่เหมาะสมอยูในรูปสารสนเทศ
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(3) นําเสนอผลงาน
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินผลจากการมีสวนรวมในการอภิปรายถึงกระบวนการในการแกปญหาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากผลงาน และการนําเสนอโครงงานของนักศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
(1) สามารถคิดและกลาแสดงออกอยางสรางสรรค
(2) มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุมทํางาน
(3) มีความรับผิดชอบในภาระทีไ่ ดรับมอบหมายสามารถคนหาขอบกพรองในความรูและทักษะ
ของตนเอง
(4) มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนทีใ่ ชในการพัฒนาการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) การจัดกิจกรรมกลุม นําเสนอ และรับฟงความคิดเห็นจากกลุมอื่นๆ
(2) การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกชุมชน
2.4.3 กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน
(2) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูลที่ได
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถใชเทคนิคทางสถิติพื้นฐานในการศึกษาคนควาเทคนิคคณิตศาสตรขั้นพื้นฐานในการ
วิเคราะหปญหา
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการคนควาหาขอมูลของปญหาที่เกิดขึ้น
(3) สามารถใชเทคนิคทางสถิตแิ ละเทคนิคคณิตศาสตรพน้ื ฐานในการเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา
(4) สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานการพูด การเขียนและการอภิปราย
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2.5.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที ่ใ ช ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สอนเทคนิคการนําเสนอขอมูลทางดานสถิติ ใหอยูใ นรูปแบบที่เหมาะสมกันการนําไปใชกับ
งานตางๆ
(2) มอบหมายงานใหวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการ
แกปญหาที่เหมาะสมอยูในรูปสารสนเทศ
(3) นําเสนอผลงาน
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร เชน
(1) การประเมิ น จากเทคนิ คการนําเสนอโดยใชทฤษฎีการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) การประเมินจากความสามารถในการอธิบายขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง o
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

รายวิชา
กลุมภาษา
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
ศm 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ศท 0104 ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน
กลุมวิชามนุษยศาสตร
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
ศท 0202 มนุษยกับวัฒนธรรม
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต

1

2

3

1

2

o
o
o

•
o
o
o
o

o
o
o
o

•
o

o

•
o
•
o
o

o
•
o

•

•
•
•

•
o
o

•
o
o

ความสัมพันธ
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
1
2

•
o
o
o

•
•
•
•
•

•
o
o
o
o

o

o

•
•

•
o

•
o
•

o
•
•
o
o
o
•
o

•
o
o
•
o
o
o
•

ทักษะการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•

•
o
o

o
o
•

o
•
o
o
o
o
•
o
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

รายวิชา
กลุมภาษา
กลุมวิชาสังคมศาสตร
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา
ศท 0303 อาเซียนศึกษา

รายวิชา
กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 0401
ศท การคิดและการตัดสินใจ 0402
ศท ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 0403
ศท วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต 0404

1
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3

1

2
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o

o
o
o

o
o

o

•
o

•

•

คุณธรรม จริยธรรม
1
•
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•

2
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3
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•
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o

o

•
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•
o
o

ความสัมพันธ
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคล

ความรู
1

ความสัมพันธ
ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1
2
1
2

2
o
o
•
•

1
•
•
•
o

2
o
o
o
•

1
o
o
•
o

2
•
o
o
•

ทักษะการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

o
o
o

o
o
•

•
o
o

ทักษะการคิดวิเคราะห
เชิงตัวเลข และความ
รับผิดชอบ
1
2
3
o
•
•
o
o
•
o
o
o
o
o
o
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

วิชาชีพพืน้ ฐานเฉพาะด้ าน
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

4. ทักษะความสัมพันธ
2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

ระหวางบุคคล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และความรับผิดชอบ
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3

1

2

3

1

2

3

วท 0701 หลักเบื้องตนของเทคโนโลยี







     

วท 0702 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ







วท 0703 โครงสรางขอมูล
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วิชาแกน

วท 0704 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
และอัลกอริทึ่ม
วท 0705 ระบบฐานขอมูล
วท 0706 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
วท 0707 องคการและการจัดการ



เอกสารหมายเลข มคอ.2

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอบ

วิชาเฉพาะด้ าน
1. คุณธรรม

รายวิชา

2. ความรู

จริยธรรม
1

2

3. ทักษะทางปญญา

1

2

3

3

1

2

3

วท 0708 เทคโนโลยีเว็บ







     

วท 0709 ระบบการจัดการฐานขอมูล







วท 0710 การวิเคราะหและออกแบบระบบ





วท 0711 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ



วท 0712 จริยธรรมคอมพิวเตอร

4

1

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช

และความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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วท 0713 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ







     

  













วท 0714 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
วท 0715 ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร







     

  



















     

  













วิชาเฉพาะดาน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม

รายวิชา

2. ความรู

จริยธรรม
3

























1

2

3

1

2

3

1

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
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วท 0721 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง         

  
  
  







     
     
     
     
     

4

ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4

วท 0722 เครือขายไรสาย
วท 0707 โครงงานนักศึกษา

2

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง

3

วิชาเลือก
วท 0716 ระบบปฏิบัติการ
วท 0717 ความปลอดภัยของสารสนเทศ
วท 0718 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
วท 0719 คอมพิวเตอรกราฟก
วท 0720 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

1

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธ

2














     

  



















     

  



















     

  













วิชาการฝกงาน
วท 0724 การฝกงาน
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวั ด ผลและการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาเป น ไปตามระเบี ย บของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
อนุปริญญา พ.ศ 2545
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจทําโดย
2.1.1 ใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา หรือ
2.1.2 แตงตั้งมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน หรือ
2.1.3 มีการประเมินขอสอบโดยเจาหนาที่วัดผล และกรรมการสภาวิชาการที่ไดรับมอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษาดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 ติดตามผลการมีทํางานของผูสําเร็จการศึกษาตามโครงการติดตามผูส ําเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา
2.2.2 การตอบแบบประเมินหรือสัมภาษณผูประกอบการเกีย่ วกับความพึงพอใจในผูส ําเร็จการศึกษา
ที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับอนุปริญญาบัตร ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1 เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่วิทยาลัยชุมชนกําหนดไวในหลักสูตร
3.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00
3.1.3 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 6 ปการศึกษา
3.1.4 ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับวิทยาลัยชุมชน
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่วิทยาลัยชุมชนกําหนด
3.2.3 ใหนักศึกษาทีม่ ีคุณสมบัติครบถวนตามทีร่ ะบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความ
จํานงขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยชุมชน กําหนด มิฉะนัน้
อาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอคณะกรรมการสภาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหอนุปริญญาบัตรในภาคการศึกษา
นั้น
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศหรือแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูแ ละเขาใจนโยบายของวิทยาลัยชุมชนตลอดจน
หลักสูตรที่สอน
1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย การ
ฝ กอบรมดู งานทางวิ ช าการและวิ ช าชี พในองค กรตา งๆ การประชุ มทางวิ ช าการทั้งในประเทศและ/หรื อ
ตางประเทศหรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิม่ พูนความรู สรางเสริมประสบการณเพือ่ สงเสริมการสอนและการ
วิจัยอยาง ตอเนือ่ ง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ
การประชุม ทางวิชาการ ทัง้ ในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
2.2.5 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.การบริหารหลักสูตร
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูดูแลและกํากับการจัดทําโครงสรางหลักสูตร แผนการ
เรียนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การพิจารณาภาระงาน การพิจารณาครูผูสอน งบประมาณ
1.2 กํากับ ติดตาม การจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโดยหัวหนาสาขาวิชา ไดแก การ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
1.3 แตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยทีป่ รึกษา ซึง่ มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548
1.4 จัดการประเมินและวิเคราะหขอสอบในสาขาวิชาใหไดมาตรฐาน
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
วิทยาลัยชุมชนไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป ทัง้ งบประมาณจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
และเงินรายไดเพือ่ จัดซือ้ ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยาง
เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวย
ตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ใชเอกสารประกอบการศึกษาในหองสมุดวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มีการใหบริการหนังสือ ตํารา
วารสารสิ่งพิมพอื่นๆ และดานอื่นๆ ทุกสาขาที่วิทยาลัยเปดสอน จํานวนทั้งสิ้น 8,200 เลม ประกอบดวย
- หนังสือภาษาไทย จํานวน 7,940 เลม
- หนังสือภาษาอังกฤษ จํานวน 100 เลม
- วารสาร/นิตยสาร จํานวน 110 เลม
- วารสารตางประเทศ จํานวน 10 เลม
- พระราชนิพนธ จํานวน 20 เลม
- รายงานการวิจัย จํานวน 20 เลม
- สื่อโสต/สื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 100 รายการ
ซึ่งจําแนกเปนหนังสือของหมวดคอมพิวเตอร สําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนทั้งสิ้น
2,000 เลม ประกอบดวย
- หนังสือ ภาษาไทย จํานวน 1,980 เลม
- วารสาร จํานวน 20 เลม
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมดําเนินการ ดังนี้
1) ของบประมาณเพิ่มจากสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) ขอความรวมมือจากสถานศึกษาที่เปนเครือขายในการใหบริการสื่อ วัสดุ อุปกรณทางการศึกษาที่ยังไมเพียงพอ
-เครื่องคอมพิวเตอร 40 เครื่อง
-โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร 40 ชุด
-เครื่องพริ้นเตอร 2 เครื่อง
-เครื่องแสกนเนอร 1 เครื่อง
-เครื่องฉาย LCD Projector 2 เครื่อง
-หองปฏิบัติการทางภาษาตางประเทศ 1 หอง
-ระบบเครื่องเสียงหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ 1 ชุด
-ชุดไมโครโฟน 40 ชุด
-เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ดําเนินการดังนี้
1) สํารวจ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน
2) ดูสถิติการยืม-คืน หนังสือประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกภาคเรียน
3) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษา
3.การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลื อกอาจารย ใหม ตามระเบีย บและหลักเกณฑของวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของหรือจบปริญญาตรี
ที่มีประสบการณในดานที่เกี่ยวของอยางนอย 10 ป
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนาสาขาวิชา อาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตร และผูส อนมีการ
ประชุ มร วมกั นเพือ่ การวางแผนจั ดการเรี ย นการสอนประเมิน ผลและใหความเห็น ชอบการประเมิน ผลทุก
รายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพือ่ เตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทํา
ใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและไดผูสําเร็จการศึกษาเปนไปตามคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา
ใหกับนักศึกษา อาจารยพิเศษนั้นไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรงหรือมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณในดานทีเ่ กีย่ วของอยางนอย 10
ป ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของวิทยาลัยชุมชน วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑในการแตงตั้งอาจารย พ.ศ. 2547
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4.การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตรและจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถ
ใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งมีจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางอาทิเชน การเตรียมหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนกั ศึกษา
มีการแตงตัง้ อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของสาขาวิชาทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชัว่ โมงใหคําปรึกษา Office Hour เพื่อใหนักศึกษา
เขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครยังไมมีระเบียบสําหรับการอุทธรณนักศึกษาแตถานักศึกษามีความสงสัย
เกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนน
และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชของผูสําเร็จการศึกษา
6.1 มีการจัดทําวิจัยเพื่อสํารวจความตองการของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนทุกปการศึกษา
6.2 นําผลที่ไดจากการวิจัย มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูใ ช
บัณฑิต
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูใ นเกณฑดีตอเนือ่ ง 2 ปการศึกษาเพือ่ ติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทัง้ นีเ้ กณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอย
ละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผน
X
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่ อดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/ X
สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ X
มคอ.4 อยางนอยกอนเปดการสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม(ถามี)ตาม X
แบบ มคอ. 5 และแบบรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม มคอ.
6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด X
ปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ. X
3 และ 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มอค.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหมทุกคน (ถามี) ไดรบั การปฐมนิเทศหรือแนะนําดานการเรียนการสอน
X
(9) อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครั้ง
X
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
วิชาชีพอยางนอยรอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/ผูสําเร็จการศึกษาใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาใหม เ ฉลี ่ย ไม น อ ยกว า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ขอ )แตละป
9
ตัวบงชี้บังคับ (ขอที่)
1-5
ตัวบงชี้ตองผานรวม (ขอ) (80%)
7

ปที่ 2
X

ปที่ 3
X

ปที่ 4
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

10
1-5
8

11
1-5
9
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินกลยุทธการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดใหผูส อนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ของแตละรายวิชา
และใหผูประสานรายวิชาประเมินกลยุทธการสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนในครั้งตอไปจากนั้นใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการตอไปดานกระบวนการ นําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถ
ทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและ
รายงานตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารยผูสอน
1.2.3 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรและหรืออาจารยผูสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยการสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถาม
2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและความสอดคลองของความรูที่เรียนกับงานที่ทํา
2.2 ความตองการของสถานประกอบการในดานองคความรูของหลักสูตร
2.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
3.การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
3.1 มีการควบคุมภายในของหนวยงานที่เกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร
3.2 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (SSR) ทุกป
3.3 มีการประเมินเพือ่ ประกันคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ทุก 5 ป
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชผูสําเร็จการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลเบื้องตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
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ภาคผนวก
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คําอธิบายรายวิชา
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ค. คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ศท 0101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสาร ทักษะการรับสาร การฟงจับใจความสําคัญ การ
ฟงเชิงลึก การอาน ทักษะการอานเร็ว การอานจับใจความ การอานตีความ การอานเพือ่ หาขอมูลจําเพาะ
ทักษะการสงสาร การพูด การพูดตอสาธารณะ การนําเสนอความคิดและผลงาน การเขียน การเขียนบันทึก
การยอความ การเขียนรายงาน การเขียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ศท 0102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐาน สําหรับการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ศท 0103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเนนศัพทและโครงสรางระดับกลางสําหรับการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ศท 0104

ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
English Speaking and Writing Skills

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ทักษะการ พูด และเขียนภาษาอังกฤษ เนนเรื่ององคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษาที่มีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆโดยใชคําศัพทและโครงสรางระดับสูง
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ศท 0105

ภาษาประเทศเพื่อนบาน
Languages of Neighboring Countries

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
เลือกศึกษาภาษาประเทศเพื่อนบานภาษาใดภาษาหนึ่งที่ใกลกับที่ตัง้ ของวิทยาลัยชุมชน เชน ภาษา
เขมร (Kmer Language) ภาษาจี น (Chinese) ภาษาลาว (Laotian) ภาษามาเลเซีย (Bahasa Malaysia)
และภาษาพมา (Burmese) เปนตน
ไวยากรณขัน้ พืน้ ฐาน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ประโยคและบทความสั้นๆ คําศัพทที่ใช
สือ่ สารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทายและกลาวลา แนะนําตนเองและผูอื่น การแลกเปลีย่ นขอมูล
สวนตัว การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ การบอกความจําเปนฉุกเฉิน ฟงและใหขอมูลขาวสารและคําแนะนํา
แสดงความรูส กึ และแสดงความคิดเห็น ความเขาใจในวัฒนธรรมตางชาติ ซึ่งสอดแทรกอยูในภาษา
กลุมมนุษยศาสตร
ศท 0201

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย
General Education for Human Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ การเสริมสรางความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งที่มนุษย
เกี่ยวของ การเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลง การเสริมสรางความรูค วาม
เขาใจเกีย่ วกับเทศะ การพัฒนาศักยภาพของมนุษย การพัฒนาจิตใจ และความสามารถทางเชาวปญญา การ
พัฒนาปญญาใหเปนแกนกลางของการพัฒนามนุษย
ศท 0202

มนุษยกับวัฒนธรรม
Human and Culture

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความคิดและความหมายเกีย่ วกับวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคมหรือการหลอหลอมทางวัฒนธรรม
(Socialization) ความขัดแยงทางวัฒนธรรมและความเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม การแสวงหาคุณคาและ
ความหมายของมนุษยในมิติทางวิทยาศาสตร สังคมและศาสนา
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ศท 0203

สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมายของสุ น ทรี ย ศาสตร แ ละสุ น ทรี ย ภาพ ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค า ความงามต อ ชี วิ ต
ประสบการณทางความงามจากการเคลื่อนไหวรางกาย ความงามจากการมองเห็น ความงามจากการไดยิน
การตัดสินคุณคาทางสุนทรียศาสตร รับรูความงามและชืน่ ชมผลงานดานทัศนศิลป ดนตรีและศิลปะการแสดง
ความสัมพันธของศิลปกรรมทองถิ่นกับศิลปกรรมไทยตางภาค การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ทองถิ่น
กลุมสังคมศาสตร
ศท 0301

จังหวัดศึกษา
Province Studies

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การเรี ย นรู เ รื ่อ งของจั ง หวั ด อั น เป น ที ่ตั ้ง ของวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน ในด า นประวั ติ ศ าสตร ภู มิ ศ าสตร
ทรัพยากรสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินคา พืชพรรณ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม ประเพณี ศาสนา บุคคลสําคัญ ภูมิปญญาทองถิ่น ปญหาและแนวทางการ
พัฒนาจังหวัด การวิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบ การสังเคราะหแนวทางแกไขปญหาและปองกัน และ
แนวทางการพัฒนา
ศท 0302

สังคมไทยกับการพัฒนา
Thai Social and Development

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
สภาพปจจุบัน อนาคต ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห
เหตุปจจัยและผลกระทบ การสังเคราะหแนวทางแกไขปญหาและปองกัน และแนวทางการพัฒนา ลักษณะ
โครงสรางทางสังคมไทยและสังคมหลังสมัยใหม (Post Modern)
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ศท 0303

อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ประวัติความเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน สภาพสังคม
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และวั ฒ นธรรมกลุ ม ประชาคมอาเซี ย น การวิ เ คราะห เ หตุ ป จ จั ย ผลประโยชน แ ละ
ผลกระทบ การสังเคราะหแนวทางแกไขปญหาและปองกัน และแนวทางการพัฒนา
กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
Information Technology for Learning
คําอธิบายรายวิชา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสือ่ สาร การจัดการและการใชงานขอมูล การใชโปรแกรมระบบ
และโปรแกรมประยุกต ฝกการสืบคน การสือ่ ความหมายและการนําเสนอ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และจากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูล คุณธรรม จริยธรรม ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศท 0402

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญของการคิด กลไกทางสมอง การพัฒนาการคิดของมนุษย การคิดรูปแบบ
ตาง ๆ ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การใหเหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย กระบวนการคิด วิเคราะห
และสังเคราะห การตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผล ขอมูล หลักฐานมาประกอบการตัดสินใจ การฝกทักษะการคิด
ศท 0403

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของสภาวะแวดลอม สิง่ มีชีวิตกับสภาพแวดลอม ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยและ
สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพของสิ่งแวดลอมภาวะมลพิษและการแกปญหา
เกี่ยวกับมลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของโลก การอนุรักษพลังงาน การอนุรักษและการพัฒนา
สิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

| หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยชุมชน

หนา 43

เอกสารหมายเลข มคอ.2

ศท 0404

วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต
Science for Life

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
กระบวนการวิ ท ยาศาสตร ความรู แ ละเจตคติ วิ ท ยาศาสตร วิ ธี ก ารวิ ท ยาศาสตร การใช ห ลั ก
วิทยาศาสตรความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การดูแลรักษาสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร

2. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
วท 0701
หลักเบื้องตนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Fundamentals
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ขอมูล สารสนเทศ หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟตแวรในการจัดการ
ขอมูล การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ สารสนเทศในการตัดสินใจ ระบบคอมพิวเตอรฮารดแวร
ซอฟตแวร การสื่อสารขอมูล เครือขายคอมพิวเตอร การเลือกใชเครื่องมือในการสืบคนขอมูล เลือกใชเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล นําเสนอ ประยุกตใชงานใน
ชีวิตประจําวัน เขาใจและเห็นคุณคาของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเขาใจในเรื่องขอมูล สารสนเทศ การ
ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ รูจ ักใชขอมูลและสารสนเทศเขามาชวยในการตัดสินใจ สามารถเลือก
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานไดอยางเหมาะสม เขาใจระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร รวบรวม สืบคนขอมูลจากระบบเครือขายและแหลงขอมูลตางๆ ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ
วท 0702

สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Statistics for Information Technology

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การประยุกตงานทางสถิติสําหรับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานธุรกิจ และ วิทยาศาสตรความ
นาจะเปน การกระจาย การสุม ตัวอยางการกระจาย การทดสอบ สมมติฐาน การประมาณคาของการถดถอย
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วท 0703

โครงสรางขอมูล
Data Structures

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับโครงสรางขอมูล การประมวลผลขอมูล สตริงก(String Processing) อะเรย
เรคคอรด และพอยนเตอร(Arrays, Records and Pointers) ลิงกลิสก(linked Lists) สแตก(Stacks) คิว
(Queues) การเวียนเกิด(Recursion) ตนไม(Tree) กราฟและการประยุกต ใช(Graphsand Their
Applications) การเรียงและการคนหาขอมูล(Sorting and Searching)

วท 0704

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอรึทึ่ม
Computer Programming and Algorithm

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรและซอฟทแวร ภาษาคอมพิวเตอรชนิดตางๆ หลักการเขียน
โปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม ขัน้ ตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงาน การ
วิเคราะหและการออกแบบอัลกอริทึมแบบ Sequential decission, repeatition, modular, recursion
วท 0705

ระบบฐานขอมูล
Database Systems

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : วท 0703 โครงสรางขอมูล
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการฐานขอมูล ความสําคัญของระบบฐานขอมูล องคประกอบของ
ฐานขอมูล ประเภทของแบบจําลองฐานขอมูล โครงสรางของฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลการนอร
มัลไลซขอมูล ภาษาจัดการฐานขอมูล โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดการฐานขอมูล ระบบปองกันความมั่นคง
ของขอมูลและการประยุกตใชระบบการจัดการฐานขอมูล
วท 0706

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน
Software Packages for Office

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความเขาใจและพัฒนาทักษะในการใชโปรแกรมประยุกตที่ใชแพรหลายในสํานักงานโปรแกรมการ
ประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการจัดการฐานขอมูล โปรแกรมนําเสนอผลงาน โปรแกรม
ดานการสื่อสารในองคกร และโปรแกรมอืน่ ๆ ทีน่ าสนใจ รวมทัง้ การเลือกใชโปรแกรมใหเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
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วท 0707

องคการและการจัดการ
Organization and Management

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงานหลักเกณฑและแนวความคิด
ในการจัดตัง้ องคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝาย
บริหารทุกๆ ดาน ในแงการวางแผน การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุม
ปฏิบัติงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย และนโยบายที่ตั้งไว

กลุมวิชาชีพ
วิชาชีพบังคับ
วท 0708

เทคโนโลยีเว็บ
Web Technology

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ ประกอบดวยโพรโตคอล และ โครงสรางและองคประกอบของเว็บไซต
ระบบการนําทาง สือ่ ดิจิทัล ประเภทตางๆ สภาวะแวดลอมของเว็บแอปปลิเคชัน การพัฒนาแอปปลิเคชันบน
เว็บ ฝงไคลเอนตและฝงเซิรฟเวอร สถาปตยกรรมเอ็นเทียรส กระบวนการพัฒนาที่เนนผูใ ช การใชประโยชนได
และความสะดวกในการเขาใช วิศวกรรมสารสนเทศ เครื่องมือสําหรับการพัฒนาแอปปลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บ
เซอรวิซ ประเด็นทางสังคมและความมัน่ คงของระบบ
วท 0709

ระบบการจัดการฐานขอมูล
Database Management System

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล การประยุกต Link Lists ความสัมพันธระหวาง Record ในฐานขอมูล
การใช Key มากกวา Key การประมวลผลรูปแบบ Relation ระบบ Hierarchy และระบบ Network การปอง
กับขอมูล ระบบ การสํารองขอมูลและการเรียกคืน การวิเคราะหและการออกแบบขอมูล การบริหารฐานขอมูล

| หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 วิทยาลัยชุมชน

หนา 46

เอกสารหมายเลข มคอ.2
วท 0710

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ หลักการ
เกีย่ วกับการวิเคราะหระบบ การวางแผนแกปญหา ความจําเปนขอบขายของการวิเคราะห วัฏจักรของระบบ
การออกแบบระบบ การศึกษาความเปนไปได การออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออก การออกแบบ
แฟมขอมูล เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบทีอ่ อกแบบการนําไปใชงานรวมถึงการแกไขและบํารุงรักษา
ลักษณะของการออกแบบระบบทีด่ ี การจัดทําเอกสารประกอบการออกแบบ
วท 0711

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศอันจะเปนประโยชนในการจัดการ การรวบรวมขอมูลใน
องคกรธุรกิจ องคประกอบของระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ ความสัมพันธระหวางองคประกอบเหลานั้น
การจัดเก็บและการนําขอมูลมาใชทัง้ ในระบบเดิมและระบบที่ใชคอมพิวเตอรบทบาทและหนาทีข่ องระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองคกร สภาพแวดลอมภายในองคกรผลกระทบตอระบบสารสนเทศเพือ่ การ
จัดการ การประยุกตใชระบบสารสนเทศในการตัดสินใจงานตางๆ รวมถึงระบบสํานักงานอัตโนมัติ
วท 0712

จริยธรรมคอมพิวเตอร
Computer Ethics

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ความรู เ บื ้อ งต น ทางกฎหมายเกี ่ย วกั บ ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส การรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสและการ
รับรอง หลักเกณฑในการจัดเก็บขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ถูกตองตามกฎหมาย การทําสัญญาทีม่ ีขอมูลเปน
อิเล็กทรอนิกส ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
วท 0713

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

: วท 0704 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึ่ม
: วท 0710 การวิเคราะหและออกแบบระบบ
หลักการเชิงวัตถุ คลาส การรับทอดคุณสมบัติ เอนแคปซูเลชัน กรรมวิธีโพลิมอรฟซึม การออกแบบ
และขัน้ ตอนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการกับขอผิดพลาด
รวมถึงการสรางโปรแกรมดวยภาษาเชิงวัตถุ
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วท 0714

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
E-Business

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
หลักการและการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในการพาณิชย ขั้นตอนและสือ่ ทีใ่ ชในทางการตลาดของ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หลักการและนัยของการคนหาที่มีตอการแขงขัน การจัดชุดสินคาขอมูลและการกําหนด
ราคา ตัวแทน การประยุกตใชงาน สําหรับการคาปลีก และระหวางธุรกิจกับธุรกิจ ระบบการชําระเงิน ความ
มั่นคงทางคอมพิวเตอร การเขารหัสลับทางคอมพิวเตอร และความเปนสวนบุคคลและทรัพยสินทางปญญา
วท 0715

ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
Data Communication and Computer Network

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
การรวมของเทคโนโลยีเครือขาย หลักการและรายละเอียดของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
สถาปตยกรรมการสื่อสารคอมพิวเตอร มาตรฐานและองคกรมาตรฐาน หลักการและสถาปตยกรรมของโพรโท
คอล แบบจําลองและการทํางานของการสื่อสารแบบเขาจังหวะและแบบไมเขาจังหวะ การตรวจจับความ
ผิดพลาด การควบคุมการประสานขอมูล การมัลติเพลกช การสวิตชวงจร การสวิตชแพคเก็ต รูปแบบเครือขาย
เครือขายทองถิน่ และเมืองเครือขายระยะไกล หลักการเบื้องตนการเชือ่ มตอเชือ่ มเครือขาย รีพีทเตอร บริดจ
เราทเตอร เกตเวย การใหบริการของระบบเครือขายตางๆ การสือ่ สารผานดาวเทียม เครือขายตางๆ ตลอดจน
เครือขายอินเทอรเนตและการจัดการเครือขาย
วิชาชีพเลือก จํานวน 9 หนวยกิต
วท 0716

ระบบปฏิบตั กิ าร
Operating System

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หนาทีข่ องระบบปฏิบัติการ การจายงาน
หรือการจัดสรรหนวยประมวลผล การบริหารและการจัดการหนวยความจํา การจัดคิวงานและการจัดสรร
ทรัพยากร การจัดการรับขอมูลและการแสดงผลระบบแฟม การควบคุม การคืนสูสภาพเดิม
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วท 0717

ความปลอดภัยของสารสนเทศ
Information Assurance and Security

3(3-0-6)

คําอธิบายรายวิชา
ปญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนการปองกันเชิงกายภาพ และการควบคุมและ
รักษาความปลอดภัยของระบบโดยกลาวถึงในภาพรวมของภัยอันตรายที่มีผลตอประเด็นดานความปลอดภัย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร ความปลอดภัยของฮารดแวร ความปลอดภัย ของซอฟตแวร และเทคนิคการ
เขารหัสและถอดรหัส ในสวนสุดทายจะกลาวถึงความปลอดภัยของฐานขอมูลความปลอดภัยของระบบ
เครือขาย การจัดการดานความปลอดภัย ตลอดจนถึงประเด็นดานกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของ
วท 0718

ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
Computer System and Architecture

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
หลักการทํางานของฮารดแวร ซอฟแวร โครงสรางและองคประกอบในการทํางานของคอมพิวเตอร
ระบบงานตางๆ ของคอมพิวเตอร เชน หนวยความจํา หนาทีว่ งจรลอจิกและตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการ
และวงจรควบคุมหลักการทํางานของไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน ระบบออนไลน อินเทอรแอกทีฟ แบทซ เปน
ตน
วท 0719

คอมพิวเตอรกราฟก
Computer Graphics

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทัง้ ดานทฤษฎีเบื้องตนเกีย่ วกับการออกแบบภาพกราฟก 2 มิติ ระบบสี คุณสมบัติดานตาง ๆ
ของภาพกราฟก ชนิดของขอมูลภาพกราฟก รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟก เทคนิคการลดขนาดใหเหมาะสม
กับงาน การสรางงานกราฟกดวยซอฟตแวรกราฟก อุปกรณอินพุตเอาตพุตที่ใชกับงานกราฟก การฝกปฏิบัติใช
โปรแกรมกราฟกและอุปกรณประกอบทางฮารดแวรเพือ่ สรางงานคอมพิวเตอรกราฟกแบบ 2 มิติ และการ
สรางภาพเคลื่อนไหว (animation)
วท 0720

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
วิวัฒนาการของมัลติมีเดีย ลักษณะและองคประกอบของสือ่ มัลติมีเดีย ประเภทและการใชงานของสื่อ
มัลติมีเดีย ความรูเ บื้องตนในการผลิตสื่อภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอในระบบดิจิตอลเทคโนโลยีทีใ่ ช
ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานสื่อมัลติมีเดีย การผลิตสื่อมัลติมีเดียจากโปรแกรมตางๆ
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วท 0721

การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง
High-Level Language Programming

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเบื้องตนเกีย่ วกับองคประกอบและลักษณะคําสั่ง และการเขียนโปรแกรมคําสั่งภาษา
ระดับสูงอื่นๆ
วท 0722

เครือขายไรสาย
Wireless Network

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชา
ความรูพ ืน้ ฐานเครือขายไรสายแบบตาง ๆ เทคโนโลยีที่ใช รูปแบบการติดตัง้ เพื่อใชงาน การออกแบบ
เครือขายไรสาย รูปแบบการใชงาน การเชื่อมตอความปลอดภัยสําหรับเครือขายไรสาย กรณีศกึ ษา
วท 0723

โครงงานนักศึกษา
Information Technology Project

3(1-4-4)

คําอธิบายรายวิชา
นําความรูจากรายวิชาตางๆ ที่ไดศึกษามาแลวประยุกตใชในการทําโครงการวิชาชีพโดยการเขียน
โครงการ นําเสนอโครงการ วางแผน ดําเนินการ ปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติบันทึกขอมูล
การปฏิบัติ รายงานผลเปนระยะ และนําเสนอการปฏิบัติตามโครงการตอคณะกรรมการประเมินผล
วิชาการฝกงาน จํานวน 3 หนวยกิต
วท 0724

การฝกงาน
Practicum

3(200 ชั่วโมง)

คําอธิบายรายวิชา
การฝกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวของกับทางอุตสาหกรรมเพื่อความรอบรู และไดรับ
ประสบการณจากหนวยงานอาชีพโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา กําหนดใหมีการประเมินผลการศึกษาทีไ่ ม
เปนระดับคะแนน
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
ชื่อหลักสูตร
อนุปริญญาสารสนเทศศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Associate of Information Sciences Program in
Information Communication Technology
ชื่อเต็ม
อนุปริญญาสารสนเทศศาสตร (สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
Associate of Information Sciences Program in
Information Communication Technology
ชื่อยอ
อ.สท. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
A.IS. (Information Communication Technology)

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อหลักสูตร
อนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Associate of Science Program in Information
Technology
ชื่อเต็ม
อนุปริญญาวิทยาศาสตร ( เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Associate of Science ( Information Technology)

ชื่อยอ
อ.วท. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
A.Sc. ( Information Technology )

เหตุผลในการแกไข
ปรับปรุงหลักสูตรโดยเนนเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เดียวและเปลีย่ นจากอนุปริญญาสารสนเทศศาสตรเปน
อนุ ป ริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตร เ พื ่อ ความสอดคล อ งกั บ
เหตุการณปจจุบันมากขึ้นและปรัชญาใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑการกําหนดชื่ออนุปริญญาของ สกอ.

เอกสารหมายเลข มคอ.2

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ปรัชญาหลักสูตร
ปรัชญาหลักสูตร
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร เสริ ม สร า ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมุงมัน่ ในการผลิตนักศึกษา
ผูชํานาญการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่ ประโยชน ที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุง เนนการ
ของการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
เปนนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 1.เพื ่อ ผลิ ต นั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรู ค วามสามารถด า นเทคโนโลยี
สื่อสาร
สารสนเทศ ในขั้นพืน้ ฐานโดยประกอบดวย ดานฮารดแวร ซอฟตแวร
2.เพื่อใหมีความสามารถคิด วิเคราะห สรางสรรคและออกแบบงาน ขอมูล เครือขาย และอินเทอรเน็ตเพื่อใหสามารถ สนับสนุนการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
องคกรขนาดเล็กได
3.เพื่อใหมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเพียร ซื่อสัตยสุจริตและมีความ 2.เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในงานจัดการและการ
รับผิดชอบในการทํางาน
สรางระบบสารสนเทศสําหรับองคกรขนาดเล็กได
4.เพื่อใหผูเรียนมีความชํานาญในการใชโปรแกรมประยุกตสําเร็จรูป 3.เพื่อผลิตนักศึกษาใหมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพดานเทคโนโลยี
5.เพื่อใหผูเรียนออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต
สารสนเทศ
6.เพื ่อ ให ผู เ รี ย นสามารถบริ ห ารจั ด การข อ มู ล สารสนเทศอย า งมี 4.เพื ่อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ท างด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและมี
ประสิทธิภาพ
ความสามารถ ในการทีจ่ ะประกอบอาชีพในชุมชนได เชน ธุรกิจ
7.เพื่อใหมีความสามารถในการคิด การแกปญหาในการเรียนรู การ สวนตัว การออกแบบเว็บไซต การจัดทําฐานขอมูล ผูชวยสอน
ปฏิบัติงานและการสรางสรรคสิ่งใหม
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เหตุผลในการแกไข
ปรั ช ญาของหลั ก สู ต รได เ พิ ่ม
เนื ้อ หาสาระในด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและสวนรวมมากขึ้น

เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบันมากขึ้น
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
การคิดหนวยกิต
การคิดหนวยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา = 1 หนวยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา = 1 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
การคิดหนวยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา = 1 หนวยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา = 1 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
- กลุมมนุษยศาสตร
- กลุมภาษาและการสื่อสาร
- กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไมนอ ยกวา 57 นก.
- กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 18 นก.
- กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา 39 นก.
- วิชาชีพบังคับ ไมนอยกวา 24 นก.
- วิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 12 นก.
- วิชาฝกงาน ไมนอยกวา 4 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 นก.
จํานวนหนวยกิต รวม ไมนอยกวา 90 นก.

เหตุผลในการแกไข
คงเดิม

วัตถุประสงคของหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
- กลุมมนุษยศาสตร
- กลุมภาษาและการสื่อสาร
- กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไมนอ ยกวา 57 นก.
- กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 21 นก.
- กลุมวิชาวิชาชีพ ไมนอยกวา 36 นก.
- วิชาชีพบังคับ ไมนอยกวา 24 นก.
- วิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 9 นก.
- วิชาฝกงาน ไมนอยกวา 3 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 นก.
จํานวนหนวยกิต รวม ไมนอยกวา 90 นก.

หมวดศึกษาทั่วไป คงเดิม

หมวดวิชาเฉพาะสาขาปรับปรุง
เพื่อความเหมาะสม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
1. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0101 สมรรถภาพทางภาษาไทย 3(2-2-5)
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 3(2-2-5)
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
ศท 0104 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2 -5)
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน 3(2-2-5)
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0201 ความจริงของชีวิต 3(2-2-5)
ศท 0202 การพัฒนาตน 3(3-0-6)
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
ศท 0204 มนุษยและคุณคา 3(3-0-6)
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0301 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
ศท 0302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(2-2-5)
ศท 0303 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
ศท 0304 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เหตุผลในการแกไข
คงเดิม
รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0101 สมรรถภาพทางภาษาไทย 3(2-2-5)
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 3(2-2-5)
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
ศท 0104 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2 -5)
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน 3(2-2-5)
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0201 ความจริงของชีวิต 3(2-2-5)
ศท 0202 การพัฒนาตน 3(3-0-6)
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
ศท 0204 มนุษยและคุณคา 3(3-0-6)
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0301 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
ศท 0302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(2-2-5)
ศท 0303 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
ศท 0304 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
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เอกสารหมายเลข มคอ.2
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2549
4. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0401 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5)
ศท 0402 วิถีไทย 3(3-0-6)
ศท 0403 สังคมโลก 3(3-0-6)
ศท 0404 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
การจัดการเรียนรู
รายวิชาบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต
ศท 0101 สมรรถภาพทางภาษาไทย 3(2-2-5)
ศท 0201 ความจริงของชีวิต 3(2-2-5)
ศท 0301 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
ศท 0401 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5)
รายวิชาเลือกจํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา
และวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร อีกกลุม วิชาละไมนอยกวา 3 หนวย
กิต รวมกันไมนอยกวา 18 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
เหตุผลในการแกไข
4. กลุมวิชาสังคมศาสตร
คงเดิม
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0401 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5)
ศท 0402 วิถีไทย 3(3-0-6)
ศท 0403 สังคมโลก 3(3-0-6)
ศท 0404 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
การจัดการเรียนรู
รายวิชาบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต
ศท 0101 สมรรถภาพทางภาษาไทย 3(2-2-5)
ศท 0201 ความจริงของชีวิต 3(2-2-5)
ศท 0301 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
ศท 0401 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5)
รายวิชาเลือกจํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุม วิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา
และวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร อีกกลุม วิชาละไมนอยกวา 3 หนวย
กิต รวมกันไมนอยกวา 18 หนวยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 57 หนวยกิต
1. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
สท 0101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (2-2-5)
สท 0102 ตรรกวิทยาและการแกปญ
 หา 3 (3-0-6)
สท 0103 ระบบฐานขอมูล 3 (2-2-5)
สท 0104 คอมพิวเตอรฮารดแวร 3 (2-2-5)
สท 0105 ระบบไมโครซอฟและอินเตอรเนต 3 (2-2-5)
สท 0106 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3 (2-2-5)
2. วิชาชีพ ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
วิชาบังคับ 24 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
สท 0107 การใชโปรแกรมประมวลผลคําและการนําเสนอ 3 (2-2-5)
สท 0108 การใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล 3 (2-2-5)
สท 0109 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3 (2-2-5)
สท 0110 การออกแบบและการพัฒนาเว็บเพจ3 (2-2-5)
สท 0111 การเขียนโปรแกรมเบือ้ งตน 3 (2-2-5)
สท 0112 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารธุรกิจ
สท 0113 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 (2-2-5)
สท 0114 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (0-6-3)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 57 หนวยกิต
กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จํานวน 21 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
วท 0701 หลักเบือ้ งตนของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
วท 0702 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
วท 0703 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5)
วท 0704 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทม่ึ 3(2-2-5)
วท 0705 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5)
วท 0706 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน 3(2-2-5)
วท 0707 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะดาน จํานวน 36 หนวยกิต
วิชาบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
วท 0708 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
วท 0709 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5)
วท 0710 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5)
วท 0711 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ 3(3-0-6)
วท 0712 จริยธรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
วท 0713 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
วท 0714 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
วท 0715 ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)

เหตุผลในการแกไข
- เปลี่ยนรหัสวิชา จาก สท เปน
วท ควรอยูในอนุปริญญาวิทยา
ศาตร
- โครงสรางรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะทั้ง 3 กลุมวิชาได
เปลี่ยนแปลงรายวิชาเพื่อความ
เหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบนั
และนักศึกษาสามารถนําความรูที่
ไดไปประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จ
การศึกษาได
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

วิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
สท 0115 การใชโปรแกรมตารางงาน 3(1-4-4)
สท 0116 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
สท 0117 การบํารุงรักษาเครือขายคอมพิวเตอร3 (3-0-6)
สท 0118 การพัฒนาวินฟอรม 3(2-2-5)
สท 0119 โปรแกรมประยุกตดา นการเขียนเว็บเพจ 3(2-2-5)
สท 0120 การจัดการเว็บมาสเตอร 3(2-2-5)
สท 0121 โปรแกรมประยุกตดานมัลติมีเดีย3(2-2-5)
สท 0122 พื้นฐานพาณิชยอเิ ล็กทรอนิคส 3(3-0-6)
สท 0123 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย (SPSS) 2(1-2-3)

วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
วท 0716 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
วท 0717 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(3-0-6)
วท 0718 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 3(2-2-5)
วท 0719 คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-2-5)
วท 0720 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
วท 0721 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง 3(2-2-5)
วท 0722 เครือขายไรสาย 3(2-2-5)
วท 0723 โครงงานนักศึกษา 3(1-4-4)

วิชาการฝกงาน 4 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ชั่วโมง)
สท 0124 การฝกงาน 4 (240)

วิชาการฝกงาน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ชั่วโมง)
วท 0724 การฝกงาน 3 (200)

เหตุผลในการแกไข
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับ
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554 กับหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พ.ศ.2555
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วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุงวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พ.ศ. 2555
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
หลักสูตรปรับปรุงวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พ.ศ. 2555
เหตุผลในการแกไข
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
คงเดิม
อนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Associate of Science Program in Information
Associate of Science Program in Information Technology
Technology
ชื่อเต็ม
ชื่อเต็ม
อนุปริญญาวิทยาศาสตร ( เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อนุปริญญาวิทยาศาสตร ( เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Associate of Science ( Information Technology)
Associate of Science ( Information Technology)
ชื่อยอ
ชื่อยอ
อ.วท. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อ.วท. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
A.Sc. ( Information Technology )
A.Sc. ( Information Technology )
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
ปรัชญาหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมุง มัน่ ในการผลิตนักศึกษา
ที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุง เนนการ
เปนนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพือ่
ประโยชนในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.เพื ่อ ผลิ ต นั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรู ค วามสามารถด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในขั้นพืน้ ฐานโดยประกอบดวย ดานฮารดแวร ซอฟตแวร
ขอมูล เครือขาย และอินเทอรเน็ตเพื่อใหสามารถ สนับสนุนการใชงาน
องคกรขนาดเล็กได
2.เพือ่ ใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในงานจัดการและ
การสรางระบบสารสนเทศสําหรับองคกรขนาดเล็กได
3.เพื่อผลิตนักศึกษาใหมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.เพื ่อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ท างด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและมี
ความสามารถ ในการทีจ่ ะประกอบอาชีพในชุมชนได เชน ธุรกิจ
สวนตัว การออกแบบเว็บไซต การจัดทําฐานขอมูล ผูช วยสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรับปรุงวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พ.ศ. 2555
เหตุผลในการแกไข
ปรัชญาหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมุงมัน่ ในการผลิตนักศึกษา คงเดิม
ที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุง เนนการ
เปนนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.เพื ่อ ผลิ ต นั ก ศึ ก ษาให มี ค วามรู ค วามสามารถด า นเทคโนโลยี คงเดิม
สารสนเทศ ในขั้นพืน้ ฐานโดยประกอบดวย ดานฮารดแวร ซอฟตแวร
ขอมูล เครือขาย และอินเทอรเน็ตเพื่อใหสามารถ สนับสนุนการใชงาน
องคกรขนาดเล็กได
2.เพื่อใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในงานจัดการและการ
สรางระบบสารสนเทศสําหรับองคกรขนาดเล็กได
3.เพื่อผลิตนักศึกษาใหมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.เพื ่อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ท างด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและมี
ความสามารถ ในการทีจ่ ะประกอบอาชีพในชุมชนได เชน ธุรกิจ
สวนตัว การออกแบบเว็บไซต การจัดทําฐานขอมูล ผูชวยสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
การคิดหนวยกิต
การคิดหนวยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา = 1 หนวยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา = 1 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุงวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พ.ศ. 2555
การคิดหนวยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา = 1 หนวยกิต
รายวิชาภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา = 1 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
- กลุมวิชาสังคมศาสตร
- กลุมมนุษยศาสตร
- กลุมภาษาและการสื่อสาร
- กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา 57 นก.
- กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 21 นก.
- กลุมวิชาวิชาชีพ ไมนอยกวา 36 นก.
- วิชาชีพบังคับ ไมนอยกวา 24 นก.
- วิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 9 นก.
- วิชาฝกงาน ไมนอยกวา 3 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 นก.
จํานวนหนวยกิต รวม ไมนอยกวา 90 นก.

เหตุผลในการแกไข
คงเดิม

วัตถุประสงคของหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 นก.
- กลุมวิชาภาษา 12 นก.
- กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 นก.
- กลุมวิชาสังคมศาสตร 6 นก
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร 9 นก.
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา ไมนอยกวา 57 นก.
- กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา 21 นก.
- กลุมวิชาวิชาชีพ ไมนอยกวา 36 นก.
- วิชาชีพบังคับ ไมนอยกวา 24 นก.
- วิชาชีพเลือก ไมนอยกวา 9 นก.
- วิชาฝกงาน ไมนอยกวา 3 นก.
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 นก.
จํานวนหนวยกิต รวม ไมนอยกวา 90 นก.

หมวดศึก ษาทั่ว ไป เปลี ่ยนเป น
หลักสูตรใหม ป พ.ศ. 2555

หมวดวิชาเฉพาะสาขาคงเดิม

คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
1. กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0101 สมรรถภาพทางภาษาไทย 3(2-2-5)
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 3(2-2-5)
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
ศท 0104 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน 3(2-2-5)
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0201 ความจริงของชีวิต 3(2-2-5)
ศท 0202 การพัฒนาตน 3(3-0-6)
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
ศท 0204 มนุษยและคุณคา 3(3-0-6)
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0301 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
ศท 0302 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(2-2-5)
ศท 0303 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)
ศท 0304 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุงวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พ.ศ. 2555
รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
กลุมวิชาภาษา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 3(2-2-5)
ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
ศท 0105 ภาษาประเทศเพื่อนบาน 3(2-2-5)
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย 3(2-2-5)
ศท 0202 มนุษยกับวัฒนธรรม 3(2-2-5)
ศท 0203 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6)
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0301 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5)
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา 3(2-2-5)
ศท 0303 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)

เหตุผลในการแกไข
ใชหลักสูตรใหม พ.ศ.2555
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
4. กลุมวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ)
ศท 0401 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5)
ศท 0402 วิถีไทย 3(3-0-6)
ศท 0403 สังคมโลก 3(3-0-6)
ศท 0404 กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 3(3-0-6)
การจัดการเรียนรู
รายวิชาบังคับ จํานวน 12 หนวยกิต
ศท 0101 สมรรถภาพทางภาษาไทย 3(2-2-5)
ศท 0201 ความจริงของชีวิต 3(2-2-5)
ศท 0301 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
ศท 0401 จังหวัดศึกษา 3(2-2-5)
รายวิชาเลือกจํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา
และวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร อีกกลุม วิชาละไมนอยกวา 3 หนวย
กิต รวมกันไมนอยกวา 18 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุงวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พ.ศ. 2555
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(2-2-5)
ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)
ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
ศท 0404 วิทยาศาสตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6)

เหตุผลในการแกไข
คงเดิม

การจัดการเรียนรู
1.รายวิชาที่บังคับเรียน จํานวนไมนอยกวา 21 หนวยกิต ดังนี้
1.1 กลุมภาษา
จํานวน 9 หนวยกิต
ศท 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ 3(2-2-5)
ศท 0104 ทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
1.2 กลุมมนุษยศาสตร จํานวน ๓ หนวยกิต
ศท 0201 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย 3(2-2-5)
1.3 กลุมสังคมศาสตร จํานวน ๖ หนวยกิต
ศท 0301 จังหวัดศึกษา
3(2-2-5)
ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา3(2-2-5)
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หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 57 หนวยกิต
กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จํานวน 21 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
วท 0701 หลักเบือ้ งตนของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
วท 0702 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
วท 0703 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5)
วท 0704 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทม่ึ 3(2-2-5)
วท 0705 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5)
วท 0706 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน 3(2-2-5)
วท 0707 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุงวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พ.ศ. 2555
1.4 กลุมวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต
ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(2-2-5)
ทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนสามารถเสนอการจัดวิชาศึกษาทั่วไปใน
ลักษณะการบูรณาการได โดยจัดใหสอดคลองกับปรัชญาของสถาบัน
วัตถุประสงค ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงของหลักสูตร และใหนําเสนอสํานัก
บริหารงานวิทยาลัยชุมชน
2. รายวิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมวิชาภาษา มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร และสังคมศาสตร อีกกลุมวิชาละไมนอยกวา
3 หนวยกิต รวมกันไมนอยกวา 9 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 57 หนวยกิต
กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ จํานวน 21 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
วท 0701 หลักเบือ้ งตนของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
วท 0702 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
วท 0703 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5)
วท 0704 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทม่ึ 3(2-2-5)
วท 0705 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5)
วท 0706 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน 3(2-2-5)
วท 0707 องคการและการจัดการ 3(3-0-6)

เหตุผลในการแกไข

คงเดิม
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วิชาเฉพาะดาน จํานวน 36 หนวยกิต
วิชาบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
วท 0708 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
วท 0709 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5)
วท 0710 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5)
วท 0711 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ 3(3-0-6)
วท 0712 จริยธรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
วท 0713 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
วท 0714 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
วท 0715 ระบบสือ่ สารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
วท 0716 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
วท 0717 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(3-0-6)
วท 0718 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 3(2-2-5)
วท 0719 คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-2-5)
วท 0720 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
วท 0721 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง 3(2-2-5)
วท 0722 เครือขายไรสาย 3(2-2-5)
วท 0723 โครงงานนักศึกษา 3(1-4-4)
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วิชาเฉพาะดาน จํานวน 36 หนวยกิต
วิชาบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
วท 0708 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5)
วท 0709 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5)
วท 0710 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(2-2-5)
วท 0711 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ 3(3-0-6)
วท 0712 จริยธรรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6)
วท 0713 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
วท 0714 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6)
วท 0715 ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
วิชาเลือก จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ท-ป-ศ)
วท 0716 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5)
วท 0717 ความปลอดภัยของสารสนเทศ 3(3-0-6)
วท 0718 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 3(2-2-5)
วท 0719 คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-2-5)
วท 0720 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5)
วท 0721 การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง 3(2-2-5)
วท 0722 เครือขายไรสาย 3(2-2-5)
วท 0723 โครงงานนักศึกษา 3(1-4-4)

เหตุผลในการแกไข
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หมวดเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
--ไมระบุ--

หลักสูตรปรับปรุงวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พ.ศ. 2555
หมวดเลือกเสรี ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
วท 0719 คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-2-5)

วิชาการฝกงาน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ชั่วโมง)
วท 0724 การฝกงาน 3 (200 ชั่วโมง)

วิชาการฝกงาน 3 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น (ชั่วโมง)
วท 0724 การฝกงาน 3 (200 ชั่วโมง)

เหตุผลในการแกไข
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