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1. ช่ือหลกัสูตร    

  หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
  Bachelor of Science Program in Computer Science 

2. ช่ือปริญญา    
     ช่ือเตม็ : วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
     Bachelor of Science (Computer Science) 
      ช่ือยอ่ : วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
     B.Sc. (Computer Science) 

3. หน่วยงานรับผดิชอบ    
 สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

4. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร    
4.1 ปรัชญาของหลกัสูตร 

        มุ่งผลิตบณัฑิตดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพมีความรู้ ความสามารถใน 
การศึกษา เพื่อพฒันาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีคุณธรรม จริยธรรมในวชิาชีพสามารถ
ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
        4.2.1 เพื่อผลิตบณัฑิตทางดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์ใหมี้ความรู้และความสามารถใน
การท่ีจะประกอบอาชีพในต าแหน่งทางดา้นนกัวชิาการคอมพิวเตอร์  นกัวิเคราะห์ระบบ  นกั
วางแผนและออกแบบระบบ และผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบฐานขอ้มูลและการส่ือสารรวมทั้งอาชีพ
อิสระได ้

       4.2.2 เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถในดา้นการวเิคราะห์ ออกแบบวางแผน 
พฒันาและจดัการงานระบบคอมพิวเตอร์ 
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       4.2.3 เพื่อผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการคิดริเร่ิมสร้างสรรคป์ระดิษฐ์และ
พฒันางานทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
 
     4.2.4 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้พื้นฐานในการศึกษาในระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรีต่อไป 
     4.2.5 เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้เจตนคติ คุณธรรม จริยธรรม  

5. ก าหนดการเปิดสอน    
 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2550 

6. คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับผู้เข้าศึกษาโปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์  
6.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวทิยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนศิลป์ค านวณ 
6.2 เป็นผูมี้คุณสมบติัอ่ืนครบถว้น ตามประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรเร่ืองการ 

รับนกัศึกษา 

7. การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา   
 การคดัเลือกผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการของมหาวทิยาลยั
ราชภฏัก าแพงเพชร 

8. ระบบการศึกษา   
 8.1 ระบบการจัดการศึกษา 
        ใชร้ะบบทวภิาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนใหมี้
ระยะเวลาจ านวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงไดก้บัภาคการศึกษาปกติ 

8.2 การคิดหน่วยกติ 
                     8.2.1 รายวชิาภาคทฤษฎีท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่  
15 ชัว่โมง  ต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 
        8.2.2 รายวชิาภาคปฏิบติัท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลองไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมงต่อ              
ภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิตระบบทวภิาค 

 8.2.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามท่ีใชฝึ้กไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมงต่อ   
ภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยระบบทวภิาค  
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         8.2.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีใชเ้วลาท า
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่นอ้ยกวา่  45  ชัว่โมงต่อการศึกษาภาคปกติใหมี้ค่าเท่ากบั  
1 หน่วยกิตระบบทวิภาค   
9. ระยะเวลาการศึกษา   

หลกัสูตรปริญญาตรี 4 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลกัสูตรตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีการศึกษา
และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

10. การลงทะเบียนเรียน   
 10.1 ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
 10.2 การลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต 
 10.3 การลงทะเบียนท่ีมีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑข์อ้ 10.1 และ 10.2  ใหอ้ยูใ่น
ดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง 

11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา   
 การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชรวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี 
      ระดบัคะแนน     ค่าระดบัคะแนน 
   A      4.0 

B+      3.5 
B      3.0 
C+      2.5 
C      2.0 
D+      1.5 
D      1.0 
E      0.0 

 เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร โดยตอ้งเรียนครบจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรและตอ้งไดร้ะดบัคะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 2.00 และเป็นไปตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัการ
จดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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12. อาจารย์ผู้สอน   

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ที่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

1 นายยติุธรรม  ปรมะ 
 

คอ.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ฯ  
พระนครเหนือ 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
วทิยาลยัครูนครราชสีมา 
 

อาจารย ์ เอกสาร/ต ารา 
- ระบบเครือข่ายและการ
กระจาย 
- ระบบการส่ือสารขอ้มูล 
- เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อชีวติ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 
การเรียนรู้ 
งานวจัิย 
การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
แบบจ าลองสถานการณ์บน
อินเตอร์เน็ต วิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 
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2 นางสาวนุจรินทร์  ปทุมพงษ์ วท.ม. (การศึกษา
วทิยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)  
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ฯ เจา้คุณทหารฯ 
ลาดกระบงั 
วท.บ. (วทิยาการ
คอมพิวเตอร์) 
วทิยาลยัครูอุบลราชธานี 
 

อาจารย ์ เอกสาร/ต ารา 
- ระบบปฏิบติัการ 1 
- ระบบการจดัการฐานขอ้มูล 
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ชีวติ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ 
การเรียนรู้ 

 
 
 

ที่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

3 นายพรหมเมศ  วีระพนัธ์ ค.บ. (เกียรตินิยม) 
(คอมพิวเตอร์ศึกษา)    
วทิยาลยัครูล าปาง 

อาจารย ์ เอกสาร/ต ารา 
- โปรแกรมส าเร็จรูปและ 
การประยกุตใ์ชง้าน 
- ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
- คอมพิวเตอร์กราฟิก 
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ชีวติ  
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ 

4 นางสาวฆมัภิชา ตนัติสันติสม วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ 
วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

อาจารย ์ เอกสาร/ต ารา 
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ชีวติ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ 
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5 นายศิลป์ณรงค ์ ฉวพีฒัน์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) มหาวทิยาลยั
นเรศวร 
วท.บ. ฟิสิกส์ (แขนงวชิา
ฟิสิกส์ – คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์) 
มหาวทิยาลยันเรศวร 

อาจารย ์ เอกสาร/ต ารา 
- ดิจิตอลเบ้ืองตน้ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ชีวติ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ 

6 นายกีรศกัด์ิ  พะยะ วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
 

อาจารย ์
 

เอกสาร/ต ารา 
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ชีวติ 
-  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ 

 
 

ที่ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ผลงานทางวชิาการ 

7 นางสาวสุชาดา วงศธ์นะบูรณ์ วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

อาจารย ์ เอกสาร/ต ารา 
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ชีวติ 
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ 

8 นายณฏัฐกร  ประสานสิน วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบนัราชภฏัอุตรดิตถ์ 
 

อาจารย ์ เอกสาร/ต ารา 
- เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
ชีวติ 
-  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ 

 
13. จ านวนนักศึกษา   
 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีค่าดว่าจะรับและจบในแต่ละปีการศึกษา 

นักศึกษา จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
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2550 2551 2552 2553 
ชั้นปีท่ี 1 40 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 2 - 40 40 40 
ชั้นปีท่ี 3 - - 40 40 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 40 
รวม 40 80 120 160 

จ านวนนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - - 40 
 
 
 
 
 
 
14. สถานทีแ่ละอุปกรณ์การสอน   
 14.1 สถานที่ 
          อาคาร 4  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ล าดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จ านวนทีม่ีอยู่ จ านวนทีต้่องการเพิม่ 

1 หอ้งปฏิบติัการ Hardware  
ขนาด  8 X 8 เมตร 
พร้อมโตะ๊+เกา้อ้ี จ  านวน 6 ชุด  

1 1 

2 หอ้งปฏิบติัการ Software 2 
ขนาด  8 X 8 เมตร 
พร้อมโตะ๊+ เกา้อ้ี  จ  านวน 30  ชุด  

1 0 

3 หอ้งปฏิบติัการ Software 3 
ขนาด  8 X 16 เมตร 
พร้อมโตะ๊+ เกา้อ้ี จ  านวน  40 ชุด 

1 0 

4 หอ้งปฏิบติัการ Software 4 
ขนาด  8 X 16 เมตร 
พร้อมโตะ๊+ เกา้อ้ี จ  านวน  40 ชุด  

1 1 

5 หอ้งเรียนทฤษฎีแบบขั้นบนัได   1 0 
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ขนาด  8 X 16 เมตร 
6 หอ้งเก็บของ 

ขนาด  8 X 8 เมตร 
1 1 

7 หอ้งพกัอาจารยแ์ละเตรียมการสอน 3 1 
8 หอ้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองและอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
1 1 

9 หอ้งมลัติมีเดีย และจดัท าส่ือ 
การสอน 

1 1 

 
 
 
 
 

14.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับ รายการและลกัษณะเฉพาะ จ านวนทีม่ีอยู่ จ านวนทีต้่องการเพิม่ 
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  Server 0 2 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย ์ 9 5 
3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนกัศึกษา 110 46 
4 เกา้อ้ี 160 40 
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook 0 2 
6 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ขาว – ด า 4 1 
7 เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์สี 1 1 
8 เคร่ือง Scanner 2 2 
9 Multimedia Projector 4 1 

10 จอ  Projector 5 1 
11 Visualizer 1 1 
12 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 0 4 
13 เคร่ืองพิมพ ์Ink Jet 3 0 
14 Access Point 1 1 
15 Wireless LAN (USB) 1 5 
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16 Wireless LAN (PCI) 1 5 
17 เคร่ืองตดัต่อ VDO 0 1 
18 เคร่ืองเล่น DVD 0 1 
19 เคร่ืองบนัทึก DVD 0 1 
20 กลอ้งดิจิตอล 1 1 
21 กลอ้งวดีีโอดิจิตอล 1 1 
22 IP CAMERA 0 6 
23 IP PHONE 0 3 
24 ชุดทดลองวงจรดิจิตอล 15 5 
25 ชุดทดลองหุ่นยนต ์ 0 9 
26 ชุดทดลองไมโครคอมพิวเตอร์ 11 5 
27 TAPE BACK UP 0 2 

 
15. ห้องสมุด  แหล่งค้นคว้าให้บริการวชิาการและแหล่งฝึกงาน 
 15.1 ส านักวทิยบริการ 
         15.1.1 หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ฉบบัภาษาองักฤษ  จ านวน 80 เล่ม 
         15.1.2  หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ฉบบัภาษาไทย จ านวน  1,500  เล่ม 
 15.2 ห้องสมุดโปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
         15.2.1 หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ฉบบั
ภาษาองักฤษ   จ  านวน 30 เล่ม 
         15.2.2 หนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  ฉบบัภาษาไทย 
จ านวน 230 เล่ม 
 15.3 ระบบอนิเทอร์เน็ต  ส าหรับประกอบการศึกษาคน้ควา้รายวชิาต่างๆ และการท าวจิยั 

16. งบประมาณ   
 

ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 
จ านวนนกัศึกษา 154 162 158 160 160 
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งบประมาณ 1,232,000 1,296,000 1,264,000 1,280,000 1,280,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. โครงสร้างหลกัสูตร 
 17.1  จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 140  หน่วยกิต   

17.2  โครงสร้างหลกัสูตร  
         มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวชิาและแต่ละกลุ่มวชิาดงัน้ี 
หมวดวชิา 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หลกัสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 
โครงสร้างหลกัสูตร 

1. หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกติ 
    1.1 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  9 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  8  หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  6  หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 9  หน่วยกิต 

    1.5 กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ  2  หน่วยกิต 
2. หมวดวชิาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกติ 
    2.1 วชิาแกน   18  หน่วยกิต 
    2.2 วชิาเอก    75  หน่วยกิต 
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    2.3 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  7  หน่วยกิต 
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ 

หน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกติ 

17.3 รายวชิา 
    17.3.1 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า            34  หน่วยกติ 

                             (รายละเอยีดในภาคผนวก) 
    17.3.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า            100  หน่วยกติ 
               17.3.2.1  วชิาแกนวิทยาศาสตร์               18  หน่วยกติ 

4011101 หลกัฟิสิกส์ 4(3-3-7) 
4021101 หลกัเคมี 4(3-3-7) 
4031101 หลกัชีววทิยา 4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 
4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 

 
     17.3.2.2  วชิาเอก                            75  หน่วยกติ 

                        - วชิาเอกบังคับเรียน               36  หน่วยกติ 
4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
4121104 หลกัการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ 3(2-2-5) 
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 
4121401 ระบบปฏิบติัการ 1 3(2-2-5) 
4121701 ดิจิตอลเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) 
4122201 ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) 
4122202 โครงสร้างขอ้มูล 3(2-2-5) 
4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
4123501 ระเบียบวธีิวจิยัทางดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
4123502 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
4123702 ระบบการส่ือสารขอ้มูล  3(2-2-5) 
4123902 การศึกษาเอกเทศดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1(2-2-5) 
4124903 การศึกษาเอกเทศดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2(2-2-5) 



 
 

 

12 

                                                   - วชิาเอกเลอืก               39 หน่วยกติ 
4092202 การสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                                  3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
4093303 คณิตศาสตร์เตม็หน่วย 3(2-2-5) 
4113105 สถิติเพื่อการวิจยั 3(3-0-6) 
4113501 การวจิยัการด าเนินงาน 1 3(2-2-5) 
4122402 ระบบปฏิบติัการ 2 3(2-2-5) 
4122601 ภาษาองักฤษส าหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
4122603 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-2-5) 
4122604 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยกุตใ์ชง้าน 3(2-2-5) 
4122702 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 3(2-2-5) 
4123102 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4123201 ระบบการจดัการฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 
4123301 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3(2-2-5) 
4123302 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5) 
4123303 การพฒันาโปรแกรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5) 
4123601 โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั 3(2-2-5) 
4123604 โปรแกรมประยกุตด์า้นการควบคุมสินคา้ 3(2-2-5) 
4123605 โปรแกรมประยกุตด์า้นงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน 3(2-2-5) 
4123612 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
4123613 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3(2-2-5) 
4123617 การประยกุตใ์ชง้านมลัติมิเดีย 3(2-2-5) 
4123704 ไมโครโปรเซสเซอร์  3(2-2-5) 
4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4124103 การบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4124304 การพฒันาโปรแกรมบนเครือข่ายแบบไคลเอนทเ์ซิร์ฟเวอร์ 3(2-2-5) 
4124501 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
4124502 การจ าลองและโมเดล 3(2-2-5) 
4124503 การสร้างคอมไพเลอร์ 3(2-2-5) 
4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
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ข้อก าหนดเฉพาะ   
ก่อนท่ีจะเรียน 4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  ตอ้งผา่นเกณฑก์าร 

ประเมินผลในรายวชิา 4121701  ดิจิตอลเบ้ืองตน้  ไม่ต ่ากวา่ระดบั D  
ก่อนท่ีจะเรียน  4123201  ระบบการจดัการฐานขอ้มูล  ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินผลใน

รายวชิา  4122201  ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ ไม่ต ่ากวา่ระดบั D 
ในกรณีท่ีเลือกเรียนรายวชิา  4123601  โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั     จะตอ้งเรียน

รายวชิา 4113105 สถิติเพื่อการวจิยั 
                            17.3.2.3  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                    7 หน่วยกติ 

4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวทิยาการคอมพิวเตอร์  2(90) 
4123802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์  5(450) 

   17.3.3 หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า                   6 หน่วยกติ 
         ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยัราชภฏัและสถาบนั 
อุดมศึกษาอ่ืน ๆ  โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีก าหนดใหเ้รียน
โดยไม่นบัหน่วยกิต 
 

 17.4  แผนการศึกษา 
ปีที ่1  ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
…………… วชิาการศึกษาทัว่ไป 7 
…………… วชิาแกน 6 
 วชิากลุ่มเน้ือหา 9 
4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4121104 หลกัการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ 3(2-2-5) 
4121401 ระบบปฏิบติัการ 1 3(2-2-5) 

รวม 22 

 
 
 

ปีที ่1  ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
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…………... วชิาการศึกษาทัว่ไป 10 
…………... วชิาแกน 4 
 วชิากลุ่มเน้ือหา 6 
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
4122402 ระบบปฏิบติัการ 2 3(2-2-5) 

รวม 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่2  ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
…………... วชิาการศึกษาทัว่ไป 9 
…………... วชิาแกน 4 

 วชิากลุ่มเน้ือหา 6 
4122202 โครงสร้างขอ้มูล 3(2-2-5) 
4122601 ภาษาองักฤษส าหรับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

 วชิาเลือกเสรี 2 
รวม 21 

 
 
 

ปีที ่2  ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
…………... วชิาการศึกษาทัว่ไป 9 
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…………... วชิาแกน 4 
 วชิากลุ่มเน้ือหา 6 

4122201 ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้     3(2-2-5) 
4122701 ดิจิตอลเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) 

 วชิาเลือกเสรี 2 
รวม 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที ่3  ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 

 วชิากลุ่มเน้ือหา  21 
4113105 สถิติเพื่อการวิจยั 3(2-2-5) 
4123201 ระบบการจดัการฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 
4123302 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
4123502 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
4123612 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 
4123702 ระบบการส่ือสารขอ้มูล 3(2-2-5) 
4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

รวม 21 

 
ปีที ่3  ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 

 วชิากลุ่มเน้ือหา  16 
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4123102 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4123301 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3(2-2-5) 
4123303 การพฒันาโปรแกรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3(2-2-5) 
4123501 ระเบียบวธีิวจิยัทางดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
4123605 โปรแกรมประยกุตด์า้นงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน 3(2-2-5) 
4123902 การศึกษาเอกเทศดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1(2-2-5) 
4123801 เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 2 

 วชิาเลือกเสรี 2 
รวม 20 

 
ปีที ่3  ภาคเรียนที ่3 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 
4124801 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 5 

รวม 5 

 
ปีที ่4  ภาคเรียนที ่1 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 

 วชิากลุ่มเน้ือหา 8 
4124103 การบริหารจดัการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4124304 การพฒันาโปรแกรมบนเครือข่ายแบบไคลเอนทเ์ซิร์ฟเวอร์ 3(2-2-5) 
4124903 การศึกษาเอกเทศดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2(2-2-5) 

รวม 8 

 
ปีที ่4  ภาคเรียนที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. 

 วชิากลุ่มเน้ือหา 3 
4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

รวม 3 

17.5  ค าอธิบายรายวชิา 
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วชิาแกน 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4011101 หลกัฟิสิกส์                                                                                  4(3-3-7) 

Principles of  Physics 
ระบบหน่วย การวดัความแม่นย  าและความเท่ียงตรงในการวดั ปริมาณสเกลาร์และ 

ปริมาณเวกเตอร์ การเคล่ือนท่ีของวตัถุแบบต่างๆ แรงและกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั โมเมนตมังาน    
ก าลงั  พลงังาน  เคร่ืองกลอยา่งง่าย  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคล่ืน  ความร้อน  ไฟฟ้า  แม่เหล็กไฟฟ้า  
สมบติัของสสาร  โครงสร้างอะตอม  สารกมัมนัตรังสี  กมัมนัตภาพรังสีและการสลายตวั  

            ฝึกปฏิบติัการทดลองในเน้ือหา การวดัและเคร่ืองมือวดั เวกเตอร์และสมดุล  
กฏการเคล่ือนท่ีของนิวตนั แรง โมเมนตมั  เคร่ืองกลอยา่งง่ายไฟฟ้า  แม่เหล็ก  คล่ืน  ความร้อน  
และคุณสมบติัของสาร 

 
 
 
 

รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4021101 หลกัเคมี                                                                                   4(3-3-7) 

Principles of Chemistry                                                                                   
ศึกษามวลสารสัมพนัธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พนัธะเคมีเบ้ืองตน้  

สมบติัของสารในสถานะต่างๆ อาทิ แก๊ส ของแขง็ ของเหลว สารละลาย คอลลอยด ์อุณหพลศาสตร์  
และจลนพลศาสตร์เชิงเคมี   สมดุลเคมี   สมดุลเชิงไอออน   เคมีไฟฟ้า  สารอินทรีย ์ สารพอลิเมอร์ 
สารประกอบโคออร์ดิเนชนัเบ้ืองตน้ เคมีนิวเคลียร์และเคมีสภาวะแวดลอ้มเบ้ืองตน้  

ฝึกปฏิบติัการเก่ียวกบั เทคนิคเบ้ืองตน้ และหลกัปฏิบติัทัว่ไปในการปฏิบติัการเคมี   
การจดัจ าแนกสารเคมี  เกรดของสาร และการใชส้ารเคมี ความปลอดภยัในห้องปฏิบติัการเคมี 
เทคนิคการใชเ้คร่ืองมือพื้นฐาน มวลสารสัมพนัธ์ ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี อตัราการเกิดปฎิริยา  
สมดุลเคมี ค่า pH  ค่าคงตวัของการแตกตวัของกรดและเบส และความแตกต่างของสารอินทรียก์บั
สารอนินทรีย ์ สมบติัและปฏิกิริยาสารอินทรียท่ี์ส าคญัสมบติัของสารชีวโมเลกุล   สารประกอบ 
โคออร์ดิเนชนั เคมีสภาวะแวดลอ้ม 
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4031101  หลกัชีววทิยา                                   4(3-3-7) 
Principles Biology  

              หลกัชีววทิยาพื้นฐาน  สมบติัของส่ิงมีชีวติ  สารชีวโมเลกุลในส่ิงมีชีวติ เซลลแ์ละ
เน้ือเยือ่ การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโต การจ าแนกประเภท
ส่ิงมีชีวติ  ววิฒันาการ  นิเวศวทิยา 
                ฝึกปฏิบติัการทดลองเก่ียวกบัการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์  การศึกษาเซลลแ์ละเน้ือเยือ่ 
พนัธุศาสตร์เบ้ืองตน้ การสืบพนัธ์ุ และการเจริญเติบโต การส ารวจและเก็บรักษาตวัอยา่งส่ิงมีชีวติ 
การศึกษาระบบนิเวศน์ 
 
4091401  แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 1                                           3(3–0–6) 

Calculus and Analytic Geometry 1 
  ศึกษาเก่ียวกบั  เราขาคณิตวเิคราะห์บนระนาบ  วา่ดว้ย  เส้นตรง  วงกลม  และ 
ภาคตดักรวย  ลิมิตของฟักช์นั  ฟังกช์นัต่อเน่ือง  อนุพนัธ์ การหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพีชคณิต  
ฟังกช์นัอดิสัย  การประยกุตอ์นุพนัธ์  และอินทิกรัล 
 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4002251  ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร์                                                   3(3-0-6) 

English for Science 
          อ่านขอ้ความ บทความ รายงานการวจิยัและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และใหเ้ขียน

ขอ้ความ บทความและรายงานทางวทิยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ 

 
วชิาเอกบังคบัเรียน 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4091606    คณติศาสตร์ส าหรับคอมพวิเตอร์                                                       3(3-0-6) 
 Mathematics  for  Computer 

ศึกษาพื้นฐานเก่ียวกบัตรรกศาสตร์  เซต   ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน 
ต่างๆ  โดยเฉพาะเลขฐาน   2, 8, 16  เมทริกซ์และดีเทอร์ มิแนนต ์ พีชคณิตบูลีน 
 
4121104 หลกัการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ    3(2-2-5) 
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  Principles of Programming 
  ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวธีิในการแกปั้ญหาเชิงโปรแกรม  การควบคุม
การไหลของขั้นตอนวธีิ การเขียนผงังาน  การเขียนโปรแกรมจากขั้นตอนวธีิ การควบคุมโปรแกรม 
แบบล าดบั  แบบเลือก  แบบวนซ ้ า  การก าหนดตวัแปร  การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล  การทดสอบ
โปรแกรมและแกไ้ขขอ้ผิดพลาด  ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยการใชภ้าษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด
ภาษาหน่ึง  
 
4121202  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ 1     3(2-2-5) 
  Computer Programming Language 1 
                            ศึกษาหลกัการเขียน รูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เก่ียวกบัค าสั่ง 
I/O ชนิดของขอ้มูลแบบต่างๆ Operations, Looping โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นต่างๆ และการใช้
แฟ้มขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยการใชภ้าษาคอมพิวเตอร์  แบบโครงสร้าง ภาษาใดภาษาหน่ึง  เช่น  Pascal, 
Cobol, C etc. ในการฝึกเขียนและพฒันาโปรแกรม  
 
 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4121401 ระบบปฏิบัติการ  1      3(2-2-5) 

 Operating Systems  1 
ความหมาย และววิฒันาการของระบบปฏิบติัการ บทบาท หนา้ท่ีของ 

ระบบปฏิบติัการ  การบริหาร  การจดัสารทรัพยากร   การควบคุมโพรเซส การคืนสู่สภาพเดิมของ
โพรเซส  การจดัการขอ้มูล  และศึกษาตวัอย่าง  ค  าสั่งของระบบปฏิบติัในระบบคอมพิวเตอร์แบบ
ต่างๆ   
 

4121701 ดิจิตอลเบือ้งต้น           3(2-2-5) 
Introduction to Digital Concept  

                           ทบทวนเก่ียวกบัระบบตวัเลข   เลขฐานต่างๆ  การเปล่ียนฐานเลขทฤษฎี   
วงจรลอจิกพื้นฐานไมโครคอมพิวเตอร์  ฝึกปฏิบติัการทดลองวงจรดิจิตอลพื้นฐาน 
 

4122201 ฐานข้อมูลเบือ้งต้น 
  Introduction  to Database     3(2-2-5) 
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  ความหมายองคป์ระกอบและสถาปัตยกรรมฐานขอ้มูล ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล
วเิคราะห์และออกแบบการน าขอ้มูลเขา้ - ออก  การสร้างแบบจ าลองความสัมพนัธ์ การท า
พจนานุกรมขอ้มูล ศึกษาตวัอยา่งการใชร้ะบบการจดัการฐานขอ้มูลในปัจจุบนั 
 

4122202  โครงสร้างข้อมูล        3(2-2-5) 
 Data Structure  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้างขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลสตริงก ์    
(String  Processing)  อาเรย ์เรคคอร์ด และ  พอยน์เตอร์ (Arrays, Records and Pointers) ลิงค์ลิสต ์
(Linked Lists)  สแตก  (Stacks)  คิว  (Queues)  การเวยีนเกิด  (Recursion)  ตน้ไม ้ (Tree)  กราฟและ 
การประยุกต์ใช้  (Graphs and Thier Applications)   การเรียงและการค้นหาข้อมูล    (Sorting and 
Searching)  
 

4122701  ระบบคอมพวิเตอร์และสถาปัตยกรรม    3(2-2-5) 
 Computer Systems and Architecture  

หลกัการท างานของฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการท างาน 
ของคอมพิวเตอร์ ระบบงานต่างๆ  ของคอมพิวเตอร์ เช่น  หน่วยความจ า ระบบบสั สัญญาณสั่งการ
และวงจรควบคุม  หลกัการท างาน และระบบไมโคร  การประมวลผลของโปรเซสเซอร์เบ้ืองตน้  
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4123501 ระเบียบวธีิวจัิยทางด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 

Research Methodology in Computer  and Information Technology   
ขั้นตอนการท าวิจยัดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ การก าหนดเร่ือง 

และการคน้หาขอ้มูลการน าเสนอหวัขอ้งานวิจยั   การออกแบบงานวิจยั   การวิเคราะห์ขอ้มูล  
การอภิปรายผล และการสรุปผล  เทคนิคการเขียนรายงานการวจิยั 
 
4123502 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ     3(2-2-5) 
  System Analysis and Design 
  หลกัการและขั้นตอนเก่ียวกบัการวเิคราะห์ระบบ   การวเิคราะห์รายละเอียด 
ระบบงานเดิม  ศึกษาความเป็นไปไดข้องระบบงานใหม่  ก าหนดวตัถุประสงค ์ และขอบข่ายของ
การวเิคราะห์  การวิเคราะห์ความตอ้งการ   การออกแบบการน าขอ้มูลเขา้และออก  การออกแบบ 
ฐานขอ้มูล  การท าเอกสารระบบงาน   การทดสอบระบบ   และการน าไปใชก้ารบ ารุงรักษา  
การประเมิน  กรณีศึกษาวเิคราะห์และออกแบบระบบงานในองคก์ร 
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4123702 ระบบการส่ือสารข้อมูล      3(2-2-5) 
  Data Communication System 
  ศึกษาหลกัการการส่ือสารขอ้มูล  ขอ้มูลและสัญญาณ  รูปแบบ  และเทคนิคการ 
ส่ือสาร การแปลงขอ้มูลและสัญญาณ อุปกรณ์ส่ือสาร ส่ือกลางการส่ือสาร  เทคโนโลยีการส่ือสาร
ขอ้มูลแบบต่างๆ  การตรวจสอบความถูกตอ้งของการส่ือสารและการแกไ้ข โปรโตคอลการส่ือสาร 
 

4124902 การศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1(1-2-3) 
  Independent Study in Computer and Information Technology 1 

ศึกษาปัญหาเฉพาะเร่ือง จดัท าโครงการศึกษาปัญหา หรือพฒันาต่อยอดหวัขอ้ท่ี 
สนใจ วเิคราะห์และออกแบบระบบ โดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของอาจารยผ์ูค้วบคุม 
 

4124903 การศึกษาเอกเทศด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2(2-2-5) 
  Independent Study in Computer and Information Technology 2 
  เขียนโปรแกรม  หรือเลือกโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใชแ้กปั้ญหา   หรือพฒันา 
โครงการต่อเน่ืองจากรหสัวชิา 4724902 โดยอยูภ่ายใตก้ารดูแลของอาจารยผ์ูค้วบคุม 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตร์เบือ้งต้น                            3(3-0-6) 

Introduction to Mathematical Modeling 
  ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ เพื่อการแกปั้ญหาดา้น
ต่างๆ โดยกล่าวถึงการวเิคราะห์ปัญหา การก าหนดนยัทัว่ไป การตรวจสอบนยัทัว่ไป การสรุปเป็น
ตวัแบบการแปลความหมายของค าตอบ 
 
4092401 แคลคูลสัและเรขาคณติวเิคราะห์ 2     3(3-0-6) 
 Calculus  and Analytic Geometry 2 
    รายวชิาท่ีตอ้งเรียนก่อน : 4091401  แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์ 1   
พิกดัเชิงขั้ว  สมการอิงตวัแปรเสริม       อินทิกรัลจ ากดัเขต      เทคนิคการ อินทิเกรต    การประยกุต ์
อินทิกรัลจ ากดัเขต       อนุพนัธ์        และอินทิกรัลของฟังกช์นัในพิกดัเชิงขั้ว  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ  
หลกัเกณฑโ์ลปิตาล  ล าดบัและอนุกรม  อนุกรมก าลงั 
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4093303  คณติศาสตร์เต็มหน่วย      3(2-2-5) 

Discrete Mathematics  
การนบั และความสัมพนัธ์เวยีนเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟดว้ยเมตริกซ์ ตน้ไม ้ 

และการแยกจ าพวกข่ายงาน พีชคณิตบูลีน และวงจรเชิงวิธีจดัหมู่ ออโตมาตา ไวยากรณ์และภาษา 
ระบบเชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิช 
 
4113105 สถิติเพือ่การวจัิย       3(3-0-6) 
  Statistics  for  Research 

ความหมายของสถิติ  หลกัเบ้ืองตน้ของความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  การแจกแจง   
ความน่าจะเป็นแบบต่าง ๆ   ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง   การแจกแจงความน่าจะเป็นของ 
ตวัแปรสุ่ม  หลกัการประมาณค่า  การทดสอบสมมุติฐาน  การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร   
การพยากรณ์   การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและสองทาง 
 
 
 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4113501  การวจัิยการด าเนินงาน 1            3(2-2-5) 

Operation Research 1 
      หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงสร้าง   และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎี  
การตดัสินใจ   การเลียนแบบทางสถิติ   ทฤษฎีการแทนท่ี การควบคุมคลงัพสัดุการวเิคราะห์ข่ายงาน 
และการเขียนโปรแกรมเพื่อการวจิยัการด าเนินงาน  
 
4122402  ระบบปฏิบัติการ 2       3(2-2-5) 

 Operating System 2 
ศึกษาหนา้ท่ีและการด าเนินงานระบบปฏิบติัการ ระบบเปิด (Open System) การใช ้

ค าสั่งในการจดัการขอ้มูล  หน่วยความจ า หน่วยประมวลผลกลาง ผูใ้ชร้ะบบเครือข่าย   ฝึกปฏิบติั 
ติดตั้งระบบปฏิบติัการ 
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4122601 ภาษาองักฤษส าหรับคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5) 
  English for Information Computer and Technology  
  ศึกษาค าศพัทเ์ทคนิคแปลเอกสาร คู่มือ บทความ งานวิจยั ทางดา้นคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ   
 
4122603 คอมพวิเตอร์กราฟิกส์              3(2-2-5) 
  Computer Graphics 

หลกัการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต รูปภาพ Transformation, Segments Windows  
and Clipping, Interaction 3D,  3D Clipping Hidden Surface and Lines, Carves Shading และการ
สร้างภาพเคล่ือนไหว (Animation)  ศึกษาการใชโ้ปรแกรมประยกุตด์า้นกราฟิกส์ 
 
4122604           โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5) 
            Software Package and Application  
                         ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างและวธีิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั 
ประเภทต่าง ๆ  Data Base , Spread Sheet , Word Processor etc 
 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4122702  สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี     3(2-2-5) 

Computer Architecture and  Assembly Language 
สถาปัตยกรรม และส่วนประกอบของไมโครโปรเซสเซอร์ เช่น ระบบบสั  

Addressing Mode Assembler, Instruction Mode, Macro Instruction/Assembler และการเขียน
โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 
 
4123102 ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์             3(2-2-5) 

Computer Network System 
  ศึกษาความหมายประเภทของเครือข่าย  สถาปัตยกรรมเครือข่าย องคก์รดูแล  
มาตรฐานระบบเครือข่าย รูปแบบการเช่ือมต่อ ส่ือกลางการเช่ือมโยงระบบเครือข่าย อุปกรณ์ของ
ระบบเครือข่าย เทคโนโลยขีองระบบเครือข่ายการออกแบบและจดัการเครือข่าย 
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4123201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล     3(2-2-5) 
  Database Management System  
  หลกัการของระบบฐานขอ้มูล  การวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล การท า
บรรทดัฐานขอ้มูล   การบริหารจดัการฐานขอ้มูล   ดว้ยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง  (SQL)  
การป้องกนัขอ้มูล การส ารองขอ้มูล  และเรียกคืนขอ้มูล  การพฒันาและประยกุตใ์ชซ้อฟทแ์วร์และ
ผลิตภณัฑก์ารจดัการฐานขอ้มูลในปัจจุบนั 
 
4123301 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ     3(2-2-5) 
  Object Oriented Programming 
  หลกัการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมยัใหม่  พฒันาหรือประยกุตใ์ชง้าน
โปรแกรมสมยัใหม่  
 
4123302 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพวิเตอร์ 2    3(2-2-5) 
  Computer Programming Language 2 
  ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัองคป์ระกอบและลกัษณะค าสั่งและการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดบัสูงอ่ืนๆ 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4123303 การพฒันาโปรแกรมบนเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต 

Web-Server Programming      3(2-2-5) 
  หลกัการของเวบ็เซิร์ฟเวอร์และเวบ็บราวเซอร์  เทคนิคการออกแบบ และการ
พฒันาโปรแกรมประยกุตบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ภาษาในการเขียนสคริปตแ์ละการเขียน
โปรแกรมส าหรับงานประยกุตบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การต่อเช่ือมกบัระบบฐานขอ้มูล การจดัการ
ทรัพยากรส าหรับงานประยกุตบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 
4123601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวจัิย    3(2-2-5)  
  Programming Application for Statistics and Research 

การศึกษาโปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยัเพื่อวเิคราะห์ประมวลผลขอ้มูล   
ศึกษาการวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย     การทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย 
ค่าสัดส่วน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวดัความสัมพนัธ์ การวดัความเช่ือมัน่ และเช่ือถือไดข้อง
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แบบสอบถาม   การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพาราเมตริก 
ใชง้านโปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั 
 
4123604  โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า    3(2-2-5) 
  Programming Application for Inventory Control  

ศึกษาเก่ียวกบัการจดัซ้ือ   การรับ   การเบิกจ่ายสินคา้  การควบคุมคลงัสินคา้ 
คงคลงั การตดับญัชีสินคา้   ฝึกเขียนโปรแกรมประยกุตด์า้นควบคุมสินคา้      
 
4123605 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคล และการจ่ายเงินเดือน  3(2-2-5)  
   Programming Application for Personal Record and Payroll  
                             ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทางดา้นทะเบียนบุคคล และการจ่ายเงินเดือน การออกแบบ 
รายงานต่างๆ   ฝึกเขียนโปรแกรมประยกุตด์า้นงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน 
 
 
 
 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4123612  คอมพวิเตอร์ช่วยสอน       3(2-2-5) 
  Computer Assisted Instruction  

ศึกษาวธีิการน าคอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน การสร้าง 
โปรแกรมหรือการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาพฒันาการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา  
 
4123613 คอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบ     3(2-2-5)  
  Computer Assisted Design  
                            ศึกษาหลกัการและวธีิใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการเขียนกราฟรูปเรขาคณิต 
และเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเส้น   ภาพการ์ตูนและฝึกปฏิบติัการออกแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
 
4123617 การประยุกต์ใช้งานมัลติมิเดีย      3(2-2-5) 
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  Multimedia  Application 
ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด หลกัการและการปฏิบติัการในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 

โดยใช้ส่ือประเภทมลัติมิเดีย   การบนัทึกเสียง  การประมวลภาพ  การท าภาพเคล่ือนไหว  การน า
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ  มาประกอบกนั การแลกเปล่ียนข่าวสารและการน าเสนอ
ขอ้มูลมลัติมิเดีย   
 
4123704  ไมโครโปรเซสเซอร์              3(2-2-5) 

Microprocessor  
ประวติัของไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างหน่วยความจ า ขนาดของค าใน 

หน่วยความจ า แอดเดรสของหน่วยความจ า การแปล content ของค าในหน่วยความจ า การแปลรหสั
ขอ้มูลฐานสอง รหสัตวัอกัขระ รหสัค าสั่ง  รีจิสเตอร์ของซีพีย ู การใชง้านรีจิสเตอร์ของซีพีย ู หน่วย
กระท าคณิตศาสตร์ และลอจิค หน่วยควบคุม แฟล็กสถานะ การเอกซีคิ้วค าสั่ง ตารางเวลาของค าสั่ง 
ROM  และ RAM การส่งขอ้มูลภายในระบบไมโครคอมพิวเตอร์  INPUT/OUTPUT การโปรแกรม 
INPUT/OUTPUT การอินเตอร์รัพท ์INPUT/OUTPUTการตอบสนองการอินเตอร์รัพท ์ระบบ 
DMA   ระบบบสั   การส่งขอ้มูลแบบอนุกรม   พื้นฐาน การโปรแกรม   ภาษาแอสเซมบลี  การอา้ง
แอดเดรสของหน่วยความจ าแบบอิมพลาย  แบบไดเรค  ระบบสแตค การอา้งแอดเดรสแบบอิน
ไดเรค การอา้งแอดเดรสแบบอินเด็กซ์ ชุคค าสั่งของซีพีย ู  
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4123705  การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพวิเตอร์    3(2-2-5)  
  Circuit Description and Microcomputer Maintenance  

ศึกษาระบบ BUS (3-BUS Architecture)  โดยใชไ้มโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณ 
นาฬิกา การอินเตอร์เฟส   หน่วยความจ า  หน่วยป้อนขอ้มูล  หน่วยแสดงผล  อุปกรณ์ประกอบ  
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อม การซ่อมบ ารุงเบ้ืองตน้  
 
4124103 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์   3(2-2-5)  
  Computer Network Administration and Management 
  ศึกษาหลกัการพฒันาและบริหารระบบเครือข่าย  ซอฟทแ์วร์ ฮาร์ดแวร์  เพื่อจดัการ
เครือข่าย การวเิคราะห์ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภยัของระบบเครือข่าย 
 
4124304 การพฒันาโปรแกรมบนเครือข่ายแบบไคล์เอนท์เซิร์ฟเวอร์  3(2-2-5) 
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  Client-Server Programming       
  สถาปัตยกรรมระบบไคลเ์อนทเ์ซิร์ฟเวอร์  การจดัการ และติดต่อฐานขอ้มูลใน
ระบบ ไคลเ์อนทเ์ซิร์ฟเวอร์  ศึกษาการพฒันาโปรแกรมบนระบบเครือข่ายแบบไคลเ์อนทเ์ซิร์ฟเวอร์ 
 
4124501  ปัญญาประดิษฐ์               3(2-2-5)  
  Artificial Intelligence 

ความหมายของปัญญาประดิษฐ ์  แผนการแกปั้ญหา   การคน้หาแบบ  Stategraph  
การก าหนดขั้ น ปัญหา จุดประสงค์ย่อย  และโครงการย่อย Representation of Knowledge, 
โปรแกรมการเล่นเกมโดยใช้ Heuristics รูปแบบการจ าได ้และการเรียนรู้หุ่นยนต ์(Robots) ลอจิค
การค านวณ วธีิแกปั้ญหาในปัญญาประดิษฐ ์การรับรู้ภาพ  การแทนความรู้และระบบผูเ้ช่ียวชาญ  
 
4124502 การจ าลองและโมเดล      3(2-2-5) 
  Simulation and Model 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจ าลอง การศึกษาตวัอยา่งโปรแกรมการจ าลองปัญหา  
เทคนิคการวเิคราะห์พื้นฐาน การเลือกภาษา การทดลองปฏิบติั การจ าลองปัญหา เทคนิคการจ าลอง 
ระบบขอ้มูลน าเขา้ กระบวนการตรวจสอบและความเท่ียงตรงของแบบจ าลอง Continuous  
Sub System in discrete Event Models  
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
4124503 การสร้างคอมไพเลอร์      3(2-2-5) 
  Compiler  Construction 

วธีิการวเิคราะห์    ภาษาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรม    การสร้างออบเจค็โคด้ท่ีมี 
ประสิทธิภาพ  การท างานของคอมไพเลอร์  และตวัอยา่งการสร้างไพเลอร์ขนาดเล็ก 
 
4124901  การสัมมนาคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ   3(2-2-5) 
  Seminar in Computer and Information Technology 

ศึกษาและสัมมนาเก่ียวกบัความกา้วหนา้ แนวคิดท่ีแปลกใหม่และผลงานท่ีมี 
คุณค่าทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  จากเอกสาร วารสาร งานวจิยัหรือการท่ี 
ปฏิบติังานจริง  
 
กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 



 
 

 

28 

รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา     หน่วยกติ (ปฏิบัติ) 
4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวทิยาการคอมพวิเตอร์       2(90)  
  Preparation for Professional Experience in Computer  

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้ 
ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกบัวิชาชีพคอมพิวเตอร์  โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานคอมพิวเตอร์  
 
4123802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาการคอมพวิเตอร์    5(450) 
  Field Experience in Computer  

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วิชาชีพดา้นคอมพิวเตอร์ในองคก์ารหรือ 
หน่วยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจท่ีเหมาะสม  เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  และ 
ประสบการณ์ในอาชีพ  
 
 
 
 
18. การประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 

18.1 การบริหารหลกัสูตร  
    ใหมี้คณะกรรมการประจ าโปรแกรมวชิาท าหนา้ท่ีบริหารหลกัสูตรและควบคุมคุณภาพ
การศึกษาเก่ียวกบั 
                      18.1.1 จดัอาจารยผ์ูส้อนประจ าวชิาทั้งอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษโดยเนน้ 
ความรู้ความสามารถท่ีตรงตามสาขาและความถนดั และใหเ้ป็นการสอนแบบทีม 
                      18.1.2 ใหอ้าจารยก์  าหนดปัญหาการวจิยัในแต่ละปี และจดัอาจารยค์วบคุมงานวจิยั 
ของนกัศึกษา 
                      18.1.3 ก าหนดหลกัสูตรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิต 
                      1) จรรยาบรรณโปรแกรมวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
                          2) ภาวะผูน้ า การสร้างมนุษยสัมพนัธ์ และการท างานเป็นทีม 
           3) ความคิดสร้างสรรคแ์ละการวางแผนยทุธศาสตร์ 
                           4) การศึกษาดูงานตามโรงงานและสถานประกอบการทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
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           5) กิจกรรมสัมพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่าศิษยปั์จจุบนั 
                      18.1.4 จดัท าและด าเนินการสอบประมวลผล (exit examination) ส าหรับวชิาเอก 
ของโปรแกรมวชิา 
                      18.1.5 ด าเนินการการประกนัคุณภาพภายใน ตามขอ้ก าหนดของคณะวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
                      18.1.6 ติดตามผล ประเมินผล และประมวลคุณภาพบณัฑิตและรายงานผลต่อ 
คณะกรรมการประจ าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                      18.1.7 ประเมินหลกัสูตร เม่ือผลิตบณัฑิตไดก่ึ้งและครบหลกัสูตร และ 
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
        18.2.1 มีวสัดุครุภณัฑ์และอุปกรณ์  ทีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 

         18.2.2 จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหเ้ขา้เกณฑม์าตรฐานของวชิาเอก 
        18.2.3 จดัห้องปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา 

         18.2.4 ร่วมกบัส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศจดัหาหนงัสือและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 

        18.2.5 มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอ 
         18.2.6 มีแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 

18.3  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
                      18.3.1 จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหมู่เรียนดูแลเก่ียวกบัการเรียนและพฤติกรรมของ
นกัศึกษา 
                      18.3.2 จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจุดประสงคข์องหลกัสูตร 
                      18.3.3 จดัหาแหล่งทุนการศึกษา/งานวจิยัใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งทุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื 
                      18.3.4 จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 

18.4  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
                      18.4.1  ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพฒันาหลกัสูตร 
                      18.4.2  ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปีเพื่อน ามาปรับ 
คุณลกัษณะบณัฑิต 

 18.4.3  ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตและภาวการณ์มีงานท าของนกัศึกษา 
ทุกปี 

19. การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 
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 19.1 การพฒันาหลกัสูตร 
                      ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการดงัน้ี 
                      19.1.1 มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีคุณวฒิุตรงตาม 
วชิาเอกและ/หรือมี ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
                      19.1.2 มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันา 
หลกัสูตร 

        19.1.3 มีการวพิากษก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิ 
ภายนอก 
                      19.1.4 มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสูตรและรายงานการประชุม 
คณะกรรมการร่างหลกัสูตร 
                      19.1.5 มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรรายวชิาทุกๆปี 
                      19.1.6 มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรวชิาเอก ทุก ๆ 5 ปี 

 
 
 
 
 

19.2  การประเมินหลกัสูตร 
                       การก าหนดแนวทางประเมินหลกัสูตร ไวด้งัน้ี 
                       19.2.1 ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา และประเมิน 
โดยผูส้อนปีละคร้ัง 
                       19.2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวชิาทุกภาคการศึกษา และจดัใหมี้การประเมินผล
การเรียนรู้รวบยอดก่อนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
                       19.2.3 ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา ภายหลงัการส าเร็จการศึกษา
ทุก 5 ปี 
                       19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษา ภายหลงั 
การศึกษาทุก 5 ปี  
                       19.2.5 มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี 
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หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มี
โลกทศัน์ท่ีกวา้งไกล มีความเขา้ใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอยา่งมี
เหตุผล สามารถใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสารความหมายไดดี้ มีคุณธรรม ตระหนกัในคุณค่า ของ
ศิลปะและวฒันธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการ
ด าเนินชีวติและด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
จุดประสงค์ทัว่ไป 
 จุดประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติ   

2. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและการ 
ตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ดูแลและพฒันา 
ส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อใหมี้ทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวติ การคิด 
อยา่งมีเหตุผลรู้จกัวิเคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศ
ในการติดต่อส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารง 
ตนให้มีคุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผดิชอบ มีความ
ซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนกัในการปฏิบติัตนตามวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย 

6. เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ ดา้นสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 
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รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น 5  กลุ่มวชิา โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด 
ทั้งน้ีหน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกติ 
     1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  3  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย    3 (2-2-5)           
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย    3 (2-2-5)           
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ   3 (2-2-5)           
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน   3 (2-2-5)         

     1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1   2 (2-0-4)  
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2   2 (2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1   2 (1-2-3)            
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2   2(1-2-3)             
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ    2 (1-2-3)            

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกติ 
     2.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์     2 (2-0-4)            
 1511002  ความจริงของชีวิต     2 (2-0-4)            
 1521001  พุทธศาสน์      2 (2-0-4)             

     2.2 กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์                2 (2-0-4)           
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง   2 (2-0-4)            
 2061001  สังคีตนิยม      2 (2-0-4)            
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     2.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่   2 (2-0-4)          
 1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล  2 (2-0-4)          
 1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน   2 (2-0-4)         

     2.4  กลุ่มที ่4  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3)             
 1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์  2 (1-2-3)             
  1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์   2 (1-2-3)           
  1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน   2 (1-2-3)             
  1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้  2 (1-2-3)           
 
3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกติ 
     3.1 กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 2531001  วถีิไทย      2 (2-0-4)          
 2531002  วถีิโลก      2 (2-0-4)          
 2531003  ครอบครัวและสังคม     2 (2-0-4)           
 2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม   2 (2-0-4)          
 2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป    2 (2-0-4)            

     3.2 กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
       รหสัวชิา     ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 2501002   เศรษฐกิจพอเพียง     2 (2-0-4)           
 2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา     2 (2-0-4)             
 2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย   2 (2-0-4)             
 3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ    2 (2-0-4)           
 3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั    2 (2-0-4)           
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4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
     4.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3 (2-2-5)             
 4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน     3 (2-2-5)             
 4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย  3 (2-2-5)               
 4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                   3 (2-2-5)               

     4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน     2 (2-0-4)           
 4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั    2 (1-2-3)           
 4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ    2 (1-2-3)           

     4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ  6  หน่วยกติ    
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา  2 (2-0-4)          
 4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั   2 (2-0-4)         
 4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 2 (2-0-4)           
 4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต                 2 (2-0-4)           
 
5.  กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกติ  
       รหสัวชิา    ช่ือวชิา      น (ท-ป-อ)           
 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ   2 (1-2-3)             
 1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ    2 (1-2-3)             
 1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ    2 (1-2-3)             
 1161004  กีฬาศึกษา      2 (1-2-3)            
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ค าอธิบายรายวชิา 
 
รหัสวชิา ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                           น(ท-ป-อ) 
1001001       ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่                                                                     2(2-0-4)
 Leadership and Modern Management 

ศึกษาความหมาย    ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของ 
ผูน้ าในอาชีพต่าง  ๆ  เทคนิคและวธีิการปรับปรุงภาวะผูน้ าและผูต้ามและบทบาทหนา้ท่ีผูต้ามท่ีดี   
มนุษยสัมพนัธ์และการพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร ระบบและกระบวน 
การวางแผน   

 
1001002 การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผ                                                 2(2-0-4)
 Research , Critical Thinking and Reasoning Skills 

ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย ์ ความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันากระบวน 
การคิด การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวเิคราะห์และการตดัสินใจ หลกัการองค์ 
ประกอบและเทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวิเคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่ง สร้างสรรค ์  
การคิดแบบนิรนยั  การคิดแบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวจิารณญาณการคิด  แบบแกปั้ญหา  การใช้
ภาษากบัการคิดและการเสนอความคิด  การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพและชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน                                                                2(2-0-4) 

    Human Behavior and self Development 
    ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง  
มนุษยสัมพนัธ์  เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 
1511001    จริยธรรมกบัมนุษย์                                                                                      2(2-0-4)
 Ethics and Human Being 
 ศึกษาและวเิคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อ 
มนุษย ์ เกณฑต์ดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ 
การประยกุตใ์ชห้ลกัจริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม            
 
 



 37 

รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                         น(ท-ป-อ) 
1511002 ความจริงของชีวติ                                                                                        2(2-0-4) 
 Facts of Life 

ศึกษาความจริงของชีวติ  ความหมายของชีวติ  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลก 
ยคุวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  การน าเอาความจริงและหลกัศาสนธรรมไปประยกุตใ์ช้
ในการแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวติและสังคม  การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกั 
ศาสนธรรมชีวิตท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 

 
1521001   พุทธศาสน์                                                                                                    2(2-0-4) 
 Buddhism 

ศึกษาประวติั  องคป์ระกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  พระพุทธ 
ศาสนากบัสังคมไทย หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  ไตรลกัษณ์  
ปฏิจจสมุปบาท  หลกักรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นตน้  หลกัจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเนน้การ
ปฏิบติัในชีวติประจ าวนั การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันาสังคม 
 
1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย                                                                           3(2-2-5)       
 Thai Language Comprehension Skill  
 ศึกษาหลกัการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์   
การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
       ฝึกปฏิบติัใหค้รอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและก าหนดให้
อ่านหนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 
1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย                                                                           3(2-2-5)
 Expression Skill in Thai Language 
 ศึกษารูปแบบและวธีิการส่งสารประเภทต่าง ๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ โดยน าเสนอ
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
  ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย  การพดู-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์  การเขียน 
รายงานทางวชิาการ  ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                       น(ท-ป-อ) 
1541003   การส่ือสารเพือ่จุดประสงค์เฉพาะ                                                              3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purposes 

 ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
 ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 
1541004   ภาษาและการส่ือสารเพือ่ท้องถิ่น                                                                3(3-2-5) 
 Roles of Language in Local Community Development 

 ศึกษาหลกัการและบทบาทของการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน   
จากวรรณกรรมทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  

 ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
  
1551001   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 1                                                                    2(2-0-4)
 Communicative English 1  
 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท ์ และประโยคใน 
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อใหส้ามารถส่ือสาร ไดอ้ยา่ง 
ถูกตอ้งและมีความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  

 
1551002   ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 2                                                                    2(2-0-4)
 Communicative English  2 
 ศึกษาไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพิ่มเติม  และฝึกทกัษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน 
ท่ีหลากหลาย เช่น หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  โทรทศัน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูล 
ท่ีจ  าเป็นและใชไ้ดใ้นชีวิตจริง   

 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ 1                                                       2(1-2-3)
 Listening - Speaking  1 
 ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ฝึกทกัษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้จบัใจความหลกั รายละเอียดปลีกยอ่ย 
การจดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะ
การส่ือสารท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                      น(ท-ป-อ) 
1551004   ทกัษะการฟัง - การพูดภาษาองักฤษ  2                                                      2(1-2-3)  

 Listening – Speaking  2 
 ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 
1551005   ภาษาองักฤษปฏิบัติการ                                                                              2(1-2-3) 
 Operational English 
 ฝึกทกัษะภาษาองักฤษทั้งการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  หอ้งปฏิบติัการ แนะน า
เก่ียวกบัวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ  ฝึกพดูในงานพิธีการ  น าเสนอ
ความคิดและผลงาน  การเขียนจดหมายสมคัรงาน  ประวติัส่วนตวั  เขียนหนงัสือราชการ       

 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า                                                               2(1-2-3)
 Research and Information 
 ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอา้งอิง  
เคร่ืองมือสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ   การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  การอา้งอิงและ  การ 
น าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้     
 
1631002   การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์                                                  2(1-2-3)  
 Research Study and Report Writing 
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ  จาก
แหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอ
บทนิพนธ์ 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                       น(ท-ป-อ) 
1631003   ความรู้พืน้ฐานทางสารสนเทศศาสตร์                                                       2(1-2-3)
 Fundamentals of Information Science 
    ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาอ่ืน 
คุณค่าและความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ การ  ใชเ้ทคโนโลย ี
สารสนเทศในการจดัการและรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  
 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านักงาน                                                            2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
 ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร
ทัว่ ๆ ไป การใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์กบังานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ในการ
บนัทึกและการสืบคน้ขอ้มูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองตน้  ตลอดจนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 
 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า                                               2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
 ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากร 
สารสนเทศ   แหล่งบริการสารสนเทศ   การสืบคน้สารสนเทศของมหาวทิยาลยั  การใช ้ OPAC  
ฐานขอ้มูลและบริการฐานขอ้มูล  บริการและการใชอิ้นเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผา่นระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                      น(ท-ป-อ) 
2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์                                                                         2(2-0-4) 

 Aesthetics of Visual Art 
 ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
งานศิลปะพร้อมทั้งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทศันศิลป์  การรับรู้ทางการ
มองเห็นมิติในทศันศิลป์แขนง    จิตกรรม   ประติมากรรม   สถาปัตยกรรม   ส่วนประกอบความ
งามทศันศิลป์  การจดัภาพของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์   สาเหตุการสร้าง
งานทศันศิลป์   อิทธิพลท่ีท าใหท้ศันศิลป์มีความแตกต่างกนั   โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ี   มีการ
เปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในงานทศันศิลป์ตะวนัตกและประเทศไทย    คุณค่าของงาน
ทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผา่นขั้นตอนการเรียนรู้ในหลกัการดูงานทศันศิลป์เบ้ืองตน้  
และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามาซ่ึงประสบการณ์ของความ
ซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      

 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                                                                2(2-0-4)
 Aesthetics of Drama 
 ศึกษาและจ าแนกขอ้ต่างในศาสตร์ของความงาม   ความหมายของ   สุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดงองคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคญัของ 
การรับรู้   ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม                                                                                                  2(2-0-4)
 Music Appreciation 
 ศึกษาองคป์ระกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก   
คีตลกัษณ์ท่ีพบเห็นทัว่ไป คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท ประวติัดนตรี
ท่ีควรทราบ 
  
2501002   เศรษฐกจิพอเพยีง                                                                                      2(2-0-4 )
 Sufficiency Economy 
 ศึกษาความหมาย   แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ โครงการตามพระราชประสงค ์โครงการหลวง  การประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบัตนเองและชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                          น(ท-ป-อ) 
2521001   ท้องถิ่นศึกษา                                                  2(2-0-4)
 Local Community Study 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาทอ้งถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์
ของการศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความ
เป็นชุมชน  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวทิยาการ โดยเนน้ 
การศึกษาชุมชนทอ้งถ่ินดา้นพฒันาการ  สภาพปัจจุบนั  ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางใน 
การพฒันาในอนาคต            

 
2531001    วถิีไทย                                                                                                          2(2-0-4)
 Thai Ways of Living 
 ศึกษาประเทศไทยดา้นกายภาพ  โครงสร้าง  ววิฒันาการและพฒันาการดา้นสังคมและ 
วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง   สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย  โดย
ศึกษาการพฒันาโครงการ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญา
ชาวบา้นและทอ้งถ่ิน                

 
2531002   วถิีโลก                                                                                                          2(2-0-4 )
 Globalized Ways of Living 
 ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ   ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละ 
ส่ิงแวดลอ้ม   ซ่ึงเป็นปัจจยัของววิฒันาการของสังคม   ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  
การจดัระเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม  
เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครองของสังคมโลก                 
 
2531003   ครอบครัวและสังคม                                                                                   2(2-0-4 )
 Family and Society 
 ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทหนา้ท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวทิยา
ครอบครัวคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหาครอบครัว 
และแนวทางแกไ้ข  อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                      น(ท-ป-อ) 
2541001    มนุษย์  ชุมชนและส่ิงแวดล้อม                                                                   2(2-0-4)
 Human being, Community and Environment 

 ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม   
ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทาง
ในการแกไ้ข ปัญหาส่ิงแวดลอ้มในมิติทางสังคม การจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยชุมชน ภูมิปัญญาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดทั้งแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย                                                                    2(2-0-4)
 Thai Local Administration 
 ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหนา้ท่ีและการปกครองของไทย   แนวคิด  ทฤษฎีการเมือง 
และการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นรากฐานการปกครอง   และการพฒันาระบอบประชาธิปไตย  
ประวติัพฒันาการการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองทอ้งถ่ิน   
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้
ของการปกครองทอ้งถ่ินไทย  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  

 
2561001    ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายทัว่ไป                                                    2(2-0-4)
 Introduction to Law 
 ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน  ท่ีมาของ
กฎหมาย ลกัษณะและชนิดต่าง ๆ  ของกฎหมาย ล าดบัชั้นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกบักฎหมาย
แพง่  กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 
3541001    การเป็นผู้ประกอบการ                                                                             2(2-0-4)
 Entrepreneur 
 ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ   ไดแ้ก่  การจดัการ   
การบญัชี  การเงิน  การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทาง 
การตลาด   การวิเคราะห์และเลือก   ตลาดเป้าหมาย    ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด  
ตลอดจนการ   หาวธีิการควบคุมทางการตลาด   ในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี    ยดึหลกั 
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                    น(ท-ป-อ) 
3591001    เศรษฐกจิในชีวติประจ าวนั                                                                      2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
 ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเขา้ใจ 
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั     การท างานของกลไกราคาและ 
การก าหนดราคาสินคา้ในตลาด  เงินตราและสถาบนัการเงิน  รูปแบบการใชจ่้ายของประชาชน 
และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชนในกรอบ
ของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่การพฒันา                                             2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development 
 ศึกษาความหมายและวธีิการทางวทิยาศาสตร์  ความหมายของเทคโนโลยี  ภูมิปัญญา
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองทอ้งถ่ินและของไทย ความกา้วหนา้ทางวทิยาการ  วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยขีองไทยและนานาประเทศ ความส าคญัและบทบาททางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพือ่ชีวติประจ าวนั                                                              2(2-0-4)      
 Science for Everyday Life 
 ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทาง พนัธุศาสตร์  
พลงังานท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร  และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อ  
ชีวติประจ าวนั 
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                    น(ท-ป-อ) 
4001003    การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                     2(2-0-4)     
 Conservations of Environments and Natural Resources  
 ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร 
ธรรมชาติ   ผลกระทบของส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์  ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน
ระดบัชาติและโลก  สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของส่ิงแวดลอ้ม
การใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่งการอนุรักษท์รัพยากร
ท่ีประสพความส าเร็จ โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
4001004    พชืพรรณเพือ่ชีวติ                                                                                   2(2-0-4)  

Plants For Life 
 ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวติ ความหลากหลายของพืชพรรณ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชพรรณ  โครงการอนุรักษ ์   พนัธุกรรมพืชอนัเน่ือง 
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันา 
พืชพรรณ         
 
1161001    กฬีาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวติ                                                     2(1-2-3)
 Sports and Recreation for Better Living 
 ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
นนัทนาการต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  คุณค่าของ 
กิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  
การเลือกรูปแบบของกิจกรรม  กีฬาและนนัทนาการ 
 ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา   การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ  
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                    น(ท-ป-อ) 
1161002    การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ                                                                  2(1-2-3)
 Exercise for Health 
 ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย   
หลกัการและขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพ
ทางกายดา้นต่างๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั การประเมินผล
การออกก าลงักาย  
 ฝึกการออกก าลงักายอยา่งถูกวธีิ  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือการออกก าลงักาย 
การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

 
1161003    การลลีาศเพือ่สุขภาพ                                                                               2(1-2-3)
 Dance for Health 

 ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเขา้สังคม
และการลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  
ความสัมพนัธ์ของการลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
 ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหว 
อยา่งสมดุล   การจบัคู่  การน า  การพา  ลวดลายในการลีลาศ  และการจดังานลีลาศ          
 
1161004    กฬีาศึกษา                                                                                                2(1-2-3)  
 Sports Education 
 ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และ
สังคมบทบาทของการกีฬาต่อการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกนัการบาดเจบ็จากการ
กีฬาและการปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการ
แข่งขนั 
 ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
 
4091001    คณติศาสตร์พืน้ฐาน                                                                                2(2-0-4)     
  Fundamental Mathematics 
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  ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การใหเ้หตุผล เซต  ความสัมพนัธ์
และฟังกช์นั  ระบบเลขฐาน  จ  านวนจริง                
รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                    น(ท-ป-อ) 
4091002     คณติศาสตร์ในชีวติประจ าวนั                                                                 2(1-2-3)    

Mathematics in Everyday Life 
 ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหนา้  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้น
และดชันีราคา ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรในการ
ซ้ือขาย   
 ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณติศาสตร์กบัการตัดสินใจ                                                                   2(1-2-3)
 Mathematics and Decision Making 
 ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ  การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง   การวดัการกระจาย   
ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
 
4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอร์พืน้ฐาน                                     3(2-2-5) 

    Introduction to Information Technology and Computer 
 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ  การส่ือสารขอ้มูล และ

ระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
 ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรม
ส าหรับการใชง้านอินเทอร์เน็ต         

 
4121002    คอมพวิเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน                                                      3(2-2-5) 
 Computer and Computer Application 
 ศึกษาเก่ียวกบัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชง้านใน
ปัจจุบนั เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
 ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุต์ 
ใชง้าน    
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รหัสวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                                                    น(ท-ป-อ) 
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย                                      3(2-2-5)  
 Development of Information System On Network 
 ศึกษาเคร่ืองมือและวธีิการในการออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศบน 
อินเทอร์เน็ต  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงาน 
ขององคก์ร   

  ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 
4121004     คอมพวิเตอร์และส่ือประสม                                                                    3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia 
 ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใชง้านคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  
อุปกรณ์  ระบบและวธีิการทางส่ือประสม   โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ  การ
ท าภาพเคล่ือนไหว โปรแกรมจดัท าวดิีทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบัระบบงานของ
องคก์ร 
 ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
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ภาคผนวก  ข 
ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญา 
และปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 
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ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให ้มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรมีขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการ
ประเมินผลการ    ศึกษา ในระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อก ากบัมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการ  ศึกษาส าหรับนกัศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวทิยาลยั จึงอาศยั
อ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒)   แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัราชภฏั  พ.ศ.  ๒๕๔๗   ออก
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาระดบั อนุปริญญาและปริญญาตรีไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ ๑. ขอ้บงัคบัเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร วา่ดว้ยการ
ประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘” 
  ขอ้ ๒. บรรดาขอ้บงัคบั  ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด  ในส่วนท่ีขดัหรือแยง้กบั 
ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ช ้    ขอ้บงัคบัน้ีแทน 
  ขอ้ ๓. ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีส าหรับประเมินผลการศึกษาของนกัศึกษาภาคปกติ และ
นกัศึกษา ภาคพิเศษ ระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวทิยาลยั ท่ีเขา้ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 
  ขอ้ ๔. ในขอ้บงัคบัน้ี 
   “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความวา่ หน่วยงานในส านกั
ส่งเสริม 
                                           วชิาการและงานทะเบียน ท าหนา้ท่ีประมวลผลการเรียนทุกรายวชิาของ 
                                            นกัศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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   “ภาคเรียนถดัไป”  หมายความวา่ ภาคเรียนท่ีถดัจากภาคเรียนท่ีนกัศึกษา 
                                            ลงทะเบียนรายวชิานั้นไว ้

 
-๒- 

   “นกัศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความวา่  นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาตามโครงการ
จดัการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครการจดัการศึกษาเพื่อปวงชนหรือนักศึกษาท่ีเขา้ศึกษา
ตามโครงการอ่ืนท่ีไม่ใช่นกัศึกษาภาคปกติ 
  ขอ้ ๕. ใหมี้การประเมินผลทุกรายวชิาท่ีจดัใหมี้การเรียนการสอน การวดัผลตอ้ง
ท าตลอดภาคเรียนอยา่งสม ่าเสมอดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน 
และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบความกา้วหนา้ในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหวา่งภาค
ร้อยละ ๓๐  ถึง ๗๐  และตอ้งมีการสอบปลายภาคเรียนดว้ย เวน้แต่รายวชิาท่ีก าหนดให้ประเมิน
ลกัษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

ผลการประเมินเป็นรายวชิาใหผ้า่นการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวชิา และ
คณบดี     การอนุมติัผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมาย 
  ขอ้ ๖. ใหก้ารประเมินผลการเรียนรายวชิาต่าง ๆ  ตามหลกัสูตรมี  ๒ ระบบดงัน้ี 
   ๖.๑ ส าหรับรายวชิามาตรฐานท่ีหลกัสูตรก าหนด ใหป้ระเมินผลการเรียน
ในระบบ   ค่าระดบัคะแนนแบ่งเป็น ๘ ระดบั ตามสัญลกัษณ์และความหมายท่ีก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

     ระดบัคะแนน        ความหมายของผลการเรียน    ค่าระดบัคะแนน 
A  ดีเยีย่ม(Excellent)  ๔.๐ 
B+  ดีมาก(Very Good)  ๓.๕ 
B  ดี(Good)   ๓.๐ 
C+  ดีพอใช(้Fair Good)  ๒.๕ 
C  พอใช(้Fair)   ๒.๐ 
D+  อ่อน(Poor)   ๑.๕ 
D  อ่อนมาก(Very Poor)  ๑.๐  
E  ตก(Fail)   ๐.๐ 

   ระดบัคะแนนท่ีถือวา่สอบไดต้ามระบบน้ี ตอ้งไม่ต ่ากวา่ “D” ถา้นกัศึกษา
ไดร้ะดบัคะแนนเป็น “E”  ในรายวชิาใด  ตอ้งลงทะเบียนและเรียนวชิานั้นใหม่จนกวา่จะสอบได ้ 
ยกเวน้รายวชิาท่ีเป็นวชิาเลือก  ใหล้งทะเบียนและเรียนรายวชิาอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัแทนได ้
   ส าหรับรายวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ และรายวชิาฝึก 
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ประสบการณ์วชิาชีพ ผลการประเมินท่ีมีค่าระดบัคะแนนต ่ากวา่ “C” ถือวา่สอบตก นกัศึกษาจะตอ้ง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีน้ี ถา้ไดรั้บการประเมินรายวชิาดงักล่าวต ่ากวา่ “C”  เป็นคร้ังท่ี
สองใหน้กัศึกษาผูน้ั้นพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

-๓- 

 
    ๖.๒ ส าหรับรายวชิาท่ีหลกัสูตร หรือสภามหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียน
เพิ่มเติมตาม  ขอ้ก าหนดเฉพาะ  โดยไม่คิดค่าระดบัคะแนน  ใหป้ระเมินผลในระบบสัญลกัษณ์  
ดงัต่อไปน้ี 

ระดบัการประเมิน     ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction) ผา่นดีเยีย่ม 
    P (Pass)    ผา่น 
    F (Fail)    ไม่ผา่น 

  ในระบบน้ี รายวชิาท่ีไดผ้ลการเรียน “F” นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกวา่จะสอบได ้ 

 ขอ้ ๗. ใหส้ัญลกัษณ์ต่อไปน้ี ในการบนัทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ท่ีไม่มีค่า
ระดบัคะแนน 
สัญลกัษณ์ ความหมาย และการใช้ 
Au (Audit)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนวชิาท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟังโดยไม่นบั 
                           หน่วยกิตและมีผลการเรียนผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
W (Withdraw)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
                            (๑) นกัศึกษาขอถอนรายวชิาเรียนเม่ือพน้ก าหนด ๑๕ วนั นบัแต่วนัเปิดภาคเรียน 
                            (๒) นกัศึกษาถูกสั่งใหพ้กัการเรียนหลงัจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแลว้ และ 
                                   ไดรั้บอนุมติัใหถ้อนรายวชิานั้น ก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่นอ้ยกวา่สอง 
                                    สัปดาห์ 
                           (๓)  นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง(Audit) โดยไม่นบัหน่วยกิต และผลการ 
                                   ศึกษาวชิานั้นไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าหนด 
I (Incomplete)  ใชบ้นัทึกผลการเรียนของนกัศึกษาในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
                           (๑)  เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษายงัท างานไม่เสร็จเม่ือส้ินภาคเรียน ซ่ึงนกัศึกษาจะตอ้ง 
                                  ขอรับการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนนใหเ้สร็จส้ินภายในภาคเรียนถดัไป 
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-๔- 

 
                           (๒) เป็นรายวชิาท่ีนกัศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและไดย้ื่นค าร้อง 
                                  ขอสอบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้น ซ่ึงคณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง  
                                  พิจารณาอนุญาตใหส้อบในรายวชิาท่ีขาดสอบนั้นได ้การให ้“I” แก่นกัศึกษา 
                                  คนใด อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งส่งบนัทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาค 
                                   การศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนดว้ย 

ขอ้ ๘. กรณีท่ีนกัศึกษาท่ีขอปรับค่าระดบัคะแนนรายวชิาท่ีได ้“I” ท างานไม่เสร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้อาจารยผ์ูส้อนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยูแ่ลว้  โดยให้
ผลงานท่ีคา้งอยูเ่ป็น”ศูนย”์ และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารยผ์ูส้อนในภาคเรียนถดัไป 
ใหง้านทะเบียนและประมวลผล   ปรับผลการเรียนรายวชิาท่ีได ้ “I”  นั้นเป็น  “E”  หรือ  “F”  
แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๙. ทุกรายวชิาท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนไวต้อ้งไดรั้บการประเมินผลจาก
อาจารยผ์ูส้อน และก าหนดค่าระดบัคะแนน หรือสัญลกัษณ์ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี รายวชิา
ใดท่ีอาจารยผ์ูส้อนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดบัคะแนน โดยไม่ระบุสัญลกัษณ์อ่ืนใด และ
มิใช่รายวชิาท่ีนกัศึกษาถอนการลงทะเบียน ใหง้านทะเบียนและประมวลผลบนัทึกผลการเรียน
รายวชิานั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๐. ใหใ้ชส้ัญลกัษณ์  P  ตามขอ้  ๖.๒  ส าหรับบนัทึกผลการประเมินส าหรับ 
รายวชิาท่ีไดรั้บการยกเวน้การเรียน ตามระเบียบเก่ียวกบัการยกเวน้การเรียน  

 ขอ้ ๑๑. กรณีนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัอนุปริญญาตามหลกัสูตรของ
มหาวทิยาลยั สถาบนัราชภฏั หรือหลกัสูตรท่ีอนุมติัโดยสภาการฝึกหดัครู เขา้ศึกษาในหลกัสูตร
ปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวชิาซ ้ าหรือรายวชิาเทียบเท่ากบัรายวชิาท่ีเคยศึกษา
มาแลว้ในระดบัอนุปริญญาไม่ไดแ้ละใหเ้วน้การนบัหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวชิาเรียนครบตาม
หลกัสูตรท่ีก าลงัศึกษาอยู ่      ยกเวน้เป็นรายวชิาท่ีเคยสอบไดม้าแลว้นบัตั้งแต่วนัท่ีส าเร็จการศึกษา
ระดบัอนุปริญญาถึงวนัเขา้ศึกษาระดบัปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) เกิน  ๕  ปี 
  ขอ้ ๑๒. การหาค่าระดบัคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียนและค่าระดบัคะแนนเฉล่ีย
สะสมใหคิ้ดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
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   ๑๒.๑ กรณีสอบตกรายวชิาบงัคบัและตอ้งเรียนซ ้ า ใหน้บัรวมหน่วยกิตท่ี
สอบตกเป็นตวัหารดว้ย 

 
 

-๕- 

 
   ๑๒.๒ กรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนวชิาซ ้ ากบัรายวชิาท่ีสอบไดแ้ลว้ 
หรือเรียน  รายวชิาท่ีเป็นวชิาเทียบเท่าตามท่ีหลกัสูตรก าหนดใหน้บัหน่วยกิตและค่าระดบัคะแนน
เฉพาะวชิาท่ีลงทะเบียนคร้ังแรกเท่านั้น 
  ขอ้ ๑๓. นกัศึกษาในระบบเขา้ชั้นเรียนจะตอ้งสอบปลายภาคเรียนตามท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดนกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตอ้งมีเวลาเขา้ชั้นเรียนในรายวชิานั้นไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือนอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ และ
คณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเวน้ใหมี้สิทธิสอบปลายภาคเรียนได้
  ขอ้ ๑๔. นกัศึกษาท่ีไม่ไดส้อบปลายภาคเรียน ดว้ยเหตุท่ีไม่มีสิทธิสอบเน่ืองจากมี
เวลาเขา้ชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ   ๖๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด     และไม่ไดรั้บยกเวน้ใหมี้สิทธิสอบ 
ปลายภาคตามท่ีก าหนดใน ขอ้ ๑๓.วรรคทา้ย ใหอ้าจารยผ์ูส้อนพิจารณาบนัทึกผลการประเมินเป็น 
“E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๑๕. นกัศึกษาท่ีมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนบนัทึก
ผลการประเมินรายวชิานั้นเป็น “E” หรือ “F” แลว้แต่กรณี เวน้แต่ขาดสอบเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืน
ท่ีเป็นเหตุสุดวสิัยอยา่งยิง่ และไดย้ืน่ค  าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวชิาท่ี
ขาดสอบนั้น ภายใน ๑๕ วนันบัแต่วนัเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถดัไป  

 กรณีน้ีใหค้ณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
และใหอ้าจารยผ์ูส้อน หรืออาจารยท่ี์เป็นประธานโปรแกรมวชิานั้น  ท าการสอบใหใ้นภาคเรียนท่ี
ถดัไปนั้นได ้และใหบ้นัทึกผลการประเมินรายวชิานั้นตามค่าระดบัคะแนนในการสอบนั้นได ้
  ขอ้ ๑๖. ผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นทุกขอ้ ดงัน้ี 
   ๑๖.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   ๑๖.๒ สอบไดร้ายวชิาต่าง ๆ   ครบตามหลกัสูตร   รวมทั้งรายวชิาท่ี 
หลกัสูตรหรือสภามหาวทิยาลยัก าหนดใหเ้รียนเพิ่ม 
   ๑๖.๓ ไดค้่าคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต ่ากวา่ ๒.๐๐ 
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-๖- 

 
   ๑๖.๔ ส าหรับนกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่ ๔ ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๘   ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร   ๒   ปี   และ 
ไม่ต ่ากวา่  ๕  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ี
เรียนหลกัสูตร ๓  ปี และไม่ต ่ากวา่ ๖  ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนกัศึกษาไม่เกิน ๑๖  ภาค
เรียนปกติติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี และไม่ต ่ากวา่  ๘  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นกัศึกษาไม่เกิน ๒๐ ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี 
   ๑๖.๕ ส าหรับนกัศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต ่ากวา่  ๖  ภาคเรียนและ
มีสภาพเป็นนกัศึกษาไม่เกิน  ๕  ปี กรณีเรียนหลกัสูตร  ๒  ปี ไม่ต ่ากวา่ ๙ ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนกัศึกษา ไม่เกิน ๗  ปี ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๓  ปี และไม่ต ่ากวา่ ๑๒  ภาคเรียน ไม่เกิน  ๙  ปี 
กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๔ ปี และไม่ต ่ากวา่ ๑๕ ภาคเรียนและไม่เกิน ๑๑ ปี กรณีท่ีเรียนหลกัสูตร ๕ ปี 
  ขอ้ ๑๗. การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
   ๑๗.๑ นกัศึกษาภาคปกติ พน้สภาพการเป็นนกัศึกษาตามเกณฑข์อ้ใด 
ขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
    (๑) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๖๐  
เม่ือส้ินภาคเรียนปกติ ภาคเรียนท่ี  ๒  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
    (๒) ผลการประเมินไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
ในภาคเรียนปกติท่ี  ๔  ท่ี  ๖  ท่ี  ๘  ท่ี  ๑๐  ท่ี ๑๒  ท่ี ๑๔  และท่ี  ๑๖ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน 
    (๓) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแลว้ 
แต่ยงัไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐  
    (๔) มีสภาพเป็นนกัศึกษาครบ  ๘  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัใน
กรณีเรียน   หลกัสูตร  ๒  ปี ครบ ๑๒  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๓  ปี และ
ครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติติดต่อกนั ในกรณีท่ีเรียนหลกัสูตร  ๔  ปี ครบ  ๒๐  ภาคเรียนปกติติดต่อกนั
ในกรณีเรียนหลกัสูตร  ๕  ปี   และขาดคุณสมบติัตามขอ้ ๑๖.๒  และ ๑๖.๓ ในการเป็นผูส้ าเร็จ 
การศึกษาตามหลกัสูตร 
    (๕) ไม่ผา่นการประเมินรายในวชิาเตรียมฝึกประสบการณ์ 
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วชิาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
 
 
 

-๗- 

 
   ๑๗.๒ นกัศึกษาภาคพิเศษจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาเม่ือผลการ
ประเมินได ้     ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต ่ากวา่  ๑.๘๐  เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี  ๔  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้
เรียนกรณีหลกัสูตร  ๒  ปี ส้ินภาคเรียนท่ี  ๖  นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณีหลกัสูตร  ๓  ปี และเม่ือส้ิน
ภาคเรียนท่ี ๗ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียน กรณีหลกัสูตร ๔ ปี ส้ินภาคเรียนท่ี ๘ นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้เรียนกรณี
หลกัสูตร ๕ ปี หรือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลกัสูตรก าหนดแต่ยงัไดค้่าระดบัคะแนน
เฉล่ียสะสมต ่ากวา่ ๑.๘๐ หรือไม่ผา่นการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ หรือ
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเป็นคร้ังท่ี ๒ 
  ขอ้ ๑๘ เม่ือนกัศึกษาเรียนไดจ้  านวนกิตครบตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแลว้ ถา้
ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ ๑.๘๐  แต่ไม่ถึง  ๒.๐๐ ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาเพิ่มเติม เพื่อท า 
ค่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไดถึ้ง ๒.๐๐ ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๑๖ ดว้ย 
  ขอ้ ๑๙. นกัศึกษาท่ีทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหม้หาวทิยาลยั
พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีดงัน้ี 
   ๑๙.๑ ใหส้อบตกในรายวชิานั้น และพกัการเรียนในภาคเรียนถดัไป หรือ 
   ๑๙.๒ ใหส้อบตกทุกรายวชิาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   ๑๙.๓ ใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  ขอ้ ๒๐. ผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีจะไดรั้บเกียรตินิยม ตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
   ๒๐.๑ ปริญญาตรี หลกัสูตร ๔ ปีและ ๕ ปี ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง 
เม่ือเรียนครบหลกัสูตรแลว้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ ๓.๖๐ และ ส าหรับผูท่ี้ไดค้่า
ระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมไมถึ่ง๓.๖๐ แต่ไม่นอ้ยกวา่ ๓.๒๕ ใหไ้ดรั้บเกียรตินิยมอนัดบัสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี(หลงัอนุปริญญา) สอบไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสม
ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลกัสูตร
ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมจากการศึกษาในมหาวทิยาลยั ไม่นอ้ยกวา่  ๓.๖๐  ใหไ้ดรั้บเกียรติ
นิยมอนัดบัหน่ึง ส่วนผูท่ี้ไดค้่าระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวทิยาลยั
ไม่ถึง  ๓.๖๐  แต่ไม่นอ้ยกวา่  ๓.๒๕  ใหไ้ดเ้กียรตินิยมอนัดบัสอง 



 57 

   ๒๐.๒ สอบไดใ้นรายวชิาใด ๆ ไม่ต ่ากวา่ “C” ตามระบบค่าระดบัคะแนน 
หรือไม่ได ้“F” ตามระบบไม่มีค่าระดบัคะแนน ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (หลงั
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกนั 
 

-๘- 

 
   ๒๐.๓ นกัศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน   ๔   ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลกัสูตร   ๒ ปี   ไม่เกิน ๖ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร  ๓  ปี ไม่เกิน   ๘   ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๐ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี  

   นกัศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน  ๘  ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๒ ปี 
ไม่เกิน ๑๑ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๓ ปี ไม่เกิน ๑๔ ภาคเรียน ส าหรับหลกัสูตร ๔ ปี และ
ไม่เกิน ๑๗ ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลกัสูตร ๕ ปี 
  ขอ้ ๒๑. การนบัก าหนดวนัส้ินสุดภาคเรียน ใหย้ดึถือวนัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดเป็น
วนัสุดทา้ยของการสอบปลายภาคเรียน 
  ขอ้ ๒๒. ใหค้ณะกรรมการท่ีสภาแต่งตั้งเป็นผูอ้นุมติัการประเมินผลการศึกษา 
  ขอ้ ๒๓. ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัน้ี และเป็นผูว้ินิจฉยั
ช้ีขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใชข้อ้บงัคบัน้ี การวนิิจฉยัช้ีขาดถือเป็นอนัส้ินสุด 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑  ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
 

(ศาสตราจารยเ์กษม  จนัทร์แกว้) 
นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  ค 
การเปรียบเทียบหลกัสูตรเดมิกบัหลกัสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกบัหลกัสูตรปรับปรุง 
1. วตัถุประสงค์ 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2549) 
 1. เพ่ือผลิตบณัฑิตทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์
ใหมี้ความรู้ความสามารถในการท่ีจะประกอบอาชีพใน
ต าแหน่งทางดา้นนกัวิทยาการคอมพิวเตอร์  นกัวิเคราะห์
ระบบ นกัวางระบบ และออกแบบระบบ  และผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นระบบฐานขอ้มลูและการส่ือสาร 
 2. เพ่ือผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถใน
การท่ีจะน าไปประกอบอาชีพและอาชีพอิสระได ้
 3. เพ่ือผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คยวามสามารถใน
การคิดเร่ิมสร้างสรรคป์ระดิษฐแ์ละพฒันางานทางดา้น
คอมพิวเตอร์ 
 4. เพ่ือผลิตบณัฑิตใหมี้พ้ืนฐานในการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรีต่อไป 
 5. เพ่ือผลิตบณัฑิตใหมี้เจตนคติ  คุณธรรม   
จริยธรรม  ต่อวิชาชีพได ้

 1.  เพ่ือผลิตบณัฑิตทางดา้นวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ใหมี้ความรู้และความสามารถในการท่ีจะ
ประกอบอาชีพในต าแหน่งทางดา้นนกัวิชาการ
คอมพิวเตอร์  นกัวิเคราะห์ระบบ  นกัวางแผนและ            
ออกแบบระบบ    และผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบฐานขอ้มลู 
และการส่ือสารรวมทั้งอาชีพอิสระได ้
 2.  เพ่ือผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถใน
ดา้นการวิเคราะห์ ออกแบบวางแผน พฒันาและจดัการ
งานระบบคอมพิวเตอร์ 

3.  เพ่ือผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ความสามารถใน
การคิดริเร่ิมสร้างสรรคป์ระดิษฐแ์ละพฒันางานทางดา้น
คอมพิวเตอร์ 
 4.  เพ่ือผลิตบณัฑิตใหมี้พ้ืนฐานในการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงกวา่ปริญญาตรีต่อไป 
 5. เพ่ือผลิตบณัฑิตใหมี้เจตนคติ คุณธรรม  
จริยธรรม  

 
2. โครงสร้างของหลกัสูตรและรายวชิา 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2549) 

หลกัสูตร 4 ปี 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
                                              ไม่นอ้ยกวา่  143 หน่วยกิต 

หลกัสูตร 4 ปี 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 
                                             ไม่นอ้ยกวา่  140 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลกัสูตรประกอบด้วย โครงสร้างหลกัสูตรประกอบด้วย 
1. หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกติ 1. หมวดวชิาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  34 หน่วยกติ 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร              9  หน่วยกิต     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร          9  หน่วยกิต 
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    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                          9  หน่วยกิต       1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                      8  หน่วยกิต   
    1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์                          6  หน่วยกิต     1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์                       6  หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
           และเทคโนโลยี                                   9  หน่วยกิต 

    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
          และเทคโนโลยี                                 9  หน่วยกิต 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2549) 

2. หมวดวชิาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกติ     1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ    2  หน่วยกิต  
    2.1 กลุ่มวิชาเน้ือหา                           78 หน่วยกิต 2. หมวดวชิาเฉพาะด้าน     ไ ม่น้อยกว่า  100  หน่วยกติ  
    2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจดัการ            15 หน่วยกิต     2.1 วิชาแกน                       18 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาปฏิบติัการและ 
          ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                      7  หน่วยกิต 
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี       ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกติ 

2.2 วิชาเอก                                     75 หน่วยกิต        
    2.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวชิาเลอืกเสรี         ไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกติ 

การจดัการเรียนการสอน 
หมวดวชิาการศึกษาทัว่ไป                 ไม่น้อยกว่า 33  หน่วยกติ 
(ดงัรายละเอยีดในภาคผนวก)  
หมวดวชิาเฉพาะด้าน                       ไม่น้อยกว่า  100  หน่วยกติ 
       กลุ่มวชิาเนือ้หา                                                 78 หน่วยกติ 

 

การจดัการเรียนการสอน 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า      34   หน่วยกติ 
(รายละเอยีดในภาคผนวก) 
หมวดวชิาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    100   หน่วยกติ 
วชิาแกนวทิยาศาสตร์                        18    หน่วยกติ 

บังคบั       เรียน                                                       39 หน่วยกติ  
4091606  คณิศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์                          3(3-0) 
4121103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอลักอริทึม 3(2-2) 
4121201  การประมวลผลขอ้มูลและแฟ้มขอ้มูล                 3(2-2) 
4121202  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1             3(2-2) 
4121401  ระบบปฏิบติัการ 1                                              3(2-2) 
4122202  โครงสร้างขอ้มูล                                                 3(2-2) 
4122502  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 1                     3(2-2) 
4122701  ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม                3(2-2) 
4122702  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษา                  
                แอสเซมบลี                                                         3(2-2) 
4123201  ระบบการจดัการฐานขอ้มูล                                 3(2-2) 
4123305  โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง                     3(2-2) 
4123702  ระบบการส่ือสารขอ้มูล                                       3(2-2) 
4124902  การศึกษาเอกเทศในดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2) 
ข้อก าหนดเฉพาะ 
             ก่อนท่ีจะเรียน 4122701  ระบบคอมพิวเตอร์และ

4011101 หลกัฟิสิกส์                  4(3-3-7) 
4021101 หลกัเคมี                   4(3-3-7) 
4031101 หลกัชีววทิยา                  4(3-3-7) 
4091401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1 3(3-0-6) 
4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวทิยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
วชิาเอก                                                       75  หน่วยกติ 
      - วชิาเอกบังคบัเรียน                       36  หน่วยกติ 
4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
4121104 หลกัการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ 3(2-2-5) 
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  13(2-2-5) 
4121401 ระบบปฏิบติัการ 1    3(2-2-5)  
4121701 ดิจิตอลเบ้ืองตน้    3(2-2-5) 
4122201 ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้    3(2-2-5) 
4122202 โครงสร้างขอ้มูล    3(2-2-5) 
4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
4123501 ระเบียบวธีิวจิยัทางดา้นคอมพิวเตอร์  
                 และเทคโนโลยสีารสนเทศ                  3(2-2-5) 
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สถาปัตยกรรม  ตอ้งผา่นการศึกษารายวชิา 4121701  ดิจิตอล
เบ้ืองตน้ท่ีอยูใ่นรายวชิาเลือกมาก่อน 
 
  

4123502 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ  3(2-2-5) 
4123702 ระบบการส่ือสารขอ้มูล   3(2-2-5)  
4123902 การศึกษาเอกเทศดา้นคอมพิวเตอร์  
                 และเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  1(2-2-5) 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2549) 
เลอืก       เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้   ไม่น้อยกว่า   39  หน่วยกติ 
เลอืก ก  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  21  หน่วยกติ 
4011309  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน                                                    3(2-3) 
4021101  เคมีทัว่ไป 1                                                        3(2-2) 
4031107  ชีววทิยาพ้ืนฐาน                                                 3(2-3) 
4091401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 1                     3(3-0) 
4092401  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2                      3(3-0) 
4092601  พีชคณิตเชิงเสน้ 1                                               3(3-0) 
4094407  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข                                       3(3-0) 
4111101  หลกัสถิติ                                                           3(3-0) 
4113105  สถิติเพื่อการวจิยั                                                3(3-0) 
4121402  ระบบปฏิบติัการ 2                                             3(2-2) 
4122201  ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้                                             3(2-2) 
4122504  การวจิยัการด าเนินงาน 1                                    3(2-2) 
4123402  ดีสครีตและโครงสร้าง                                       3(2-2) 
เลอืก  ข  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ 
4121701  ดิจิตอลเบ้ืองตน้                                                  3(2-2) 
4122102  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการกระจาย               3(2-2) 
4122603  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์                                         3(2-2) 
4122604  โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยกุตใ์ชง้าน       3(2-2) 
4123401  โปรแกรมควบคุมระบบ                                     3(2-2) 
4123601  โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั                  3(2-2) 
4123603  โปรแกรมประยกุตด์า้นการเงินและการบญัชี     3(2-2) 
4123604  โปรแกรมประยกุตด์า้นการควบคุมสินคา้          3(2-2) 
4123605  โปรแกรมประยกุตด์า้นงานทะเบียนบุคคลและ 
                การจ่ายเงินเดือน                                                 3(2-2) 
4123607  การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ           3(2-2) 
4123608  โปรแกรมประยกุตด์า้นวทิยาศาสตร์ 
                 และคณิตศาสตร์                                                3(2-2) 

4124903 การศึกษาเอกเทศดา้นคอมพิวเตอร์ 
                และเทคโนโลยสีารสนเทศ 2                  2(2-2-5) 
       - วชิาเอกเลอืก             39 หน่วยกติ 
4092202 การสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์     
                เบ้ืองตน้                                                  3(3-0-6) 
4092401 แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 2  3(3-0-6)  
4093303 คณิตศาสตร์เตม็หน่วย   3(2-2-5) 
4113105 สถิติเพื่อการวจิยั    3(3-0-6) 
4113501 การวจิยัการด าเนินงาน 1  3(2-2-5) 
4122402 ระบบปฏิบติัการ 2   3(2-2-5) 
4122601 ภาษาองักฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 
                และเทคโนโลยสีารสนเทศ                 3(2-2-5) 
4122603 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์   3(2-2-5) 
4122604 โปรแกรมส าเร็จรูปและการประยกุต ์   
                ใชง้าน                                                    3(2-2-5) 
4122702 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ 
                โปรแกรมภาษาแอสเซมบลี                 3(2-2-5) 
4123102 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
4123201 ระบบการจดัการฐานขอ้มูล   3(2-2-5) 
4123301 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ ุ   3(2-2-5) 
4123302 การเขียนโปรแกรมภาษา 
                คอมพิวเตอร์ 2                                       3(2-2-5) 
4123303 การพฒันาโปรแกรมบนเครือข่าย 
                อินเตอร์เน็ต                                            3(2-2-5) 
4123601 โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั  3(2-2-5) 
4123604 โปรแกรมประยกุตด์า้นการควบคุม  
                สินคา้                                                     3(2-2-5) 
4123605 โปรแกรมประยกุตด์า้นงานทะเบียน 
                 บุคคลและการจ่ายเงินเดือน                3(2-2-5) 
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4123612   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                       3(2-2) 
4123613   คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ                                3(2-2) 
4123617   การประยกุตใ์ชง้านมลัติมิเดีย                            3(2-2) 
4123704   ไมโครโปรเซสเซอร์                                          3(2-2) 

4123612 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3(2-2-5) 
4123613 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ  3(2-2-5)  
4123617 การประยกุตใ์ชง้านมลัติมิเดีย  3(2-2-5) 
4123704  ไมโครโปรเซสเซอร์   3(2-2-5) 

 

หลกัสูตรเดมิ (พ.ศ. 2543) หลกัสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2549) 
4123705   การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุง 
                 ไมโครคอมพิวเตอร์                                           3(2-2) 
4124501   ปัญญาประดิษฐ ์                                                3(2-2) 
4124502   การจ าลองและโมเดล                                        3(2-2) 
4124503   การสร้างคอมไพเลอร์                                       3(2-2) 
4124901   การสมัมนาคอมพิวเตอร์                                   3(2-2) 
4123903   หวัขอ้พิเศษเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์                      3(2-2) 
ข้อก าหนดเฉพาะ 
             ในกรณีท่ีเลือกเรียนรายวชิา  4123601 โปรแกรม 

4123705 การศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโคร 
                คอมพิวเตอร์                                3(2-2-5) 
4124103 การบริหารจดัการระบบเครือข่าย  
     คอมพิวเตอร์                                         3(2-2-5) 
4124304 การพฒันาโปรแกรมบนเครือข่ายแบบ 
                ไคลเอนทเ์ซิร์ฟเวอร์                 3(2-2-5) 
4124501 ปัญญาประดิษฐ ์   3(2-2-5) 
4124502 การจ าลองและโมเดล  3(2-2-5) 
4124503 การสร้างคอมไพเลอร์  3(2-2-5) 

ประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั  จะตอ้งเรียนรายวชิา  4113105  
สถิติเพื่อการวจิยั 
กลุ่มวชิาวทิยาการจดัการ                                         15  หน่วยกติ 
3561101  องคก์ารและการจดัการ                                      3(3-0) 
3561204  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ        3(3-0) 
3591105  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                                           3(3-0) 
4122602  โปรแกรมประยกุตด์า้นการจดัการส านกังาน 
                 อตัโนมติั                                                           3(2-2) 
4122606  โปรแกรมประยกุตด์า้นระบบสารสนเทศ 
                 เพื่อการบริหาร                                                  3(2-2) 
กลุ่มวชิาปฏิบัตกิารและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     7   หน่วยกติ 
4123801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาการ  
                คอมพิวเตอร์ 3                                                     2(90) 
4124801  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวทิยาการ 
                คอมพิวเตอร์ 3                                                   
5(450)หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                 10  
หน่วยกติ 
            เลือกเรียนรายวชิาใดๆ ในหลกัสูตรวทิยาลยัครูหรือ  
หลกัสูตรสถาบนัราชภฏั  โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ีเคยเรียนมาแลว้
และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีก าหนด ใหเ้รียนโดยไม่นบัหน่วย

4124901 การสมัมนาคอมพิวเตอร์และ 
                 เทคโนโลยสีารสนเทศ                3(2-2-5) 
ข้อก าหนดเฉพาะ   

ก่อนท่ีจะเรียน 4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และ
สถาปัตยกรรม  ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินผลในรายวชิา 
4121701  ดิจิตอลเบ้ืองตน้  ไม่ต ่ากวา่ระดบั D  

ก่อนท่ีจะเรียน  4123201  ระบบการจดัการ 
ฐานขอ้มูล  ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินผลในรายวชิา  
4122201  ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ ไม่ต ่ากวา่ระดบั D 
                ในกรณีท่ีเลือกเรียนรายวชิา  4123601  
โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยั  จะตอ้งเรียนรายวชิา 
4113105 สถิติเพื่อการวจิยั 
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ                                    7 หน่วยกติ 
4123801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
                วทิยาการคอมพิวเตอร์                                2(90) 
4123802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
                 วทิยาการคอมพิวเตอร์                     5(450) 
หมวดวชิาเลอืกเสรี  ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกติ 
           เลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในหลกัสูตรมหาวทิยาลยั
ราชภฏัและสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ๆ  โดยไม่ซ ้ ากบัรายวชิาท่ี
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กิตรวมในเกณฑก์ารส าเร็จหลกัสูตรของโปรแกรมวชิาน้ี เคยเรียนมาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวชิาท่ีก าหนดใหเ้รียน
โดยไม่นบัหน่วยกิต 
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