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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
คณะ / สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Information Technology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 ชื่อย่อ  : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Information Technology) 
 ชื่อย่อ    : B.Sc. (Information Technology) 

    

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2556 
 6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2560  
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560  
           เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
     6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
     6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในคราวประชุม  ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8.2 ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์  
8.3 นักพัฒนาเว็บไซต์ 
8.4 โปรแกรมเมอร์ 
8.5 ผู้บริหารฐานข้อมูล 
8.6 นักวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ  
8.7 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
8.8 ครู/อาจารย์  

 
 
9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ   
ชื่อ - นามสกุล 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ 

1 ผศ.ดร.ฆัมภิชา 
ตันติสันติสม 

DIT Information 
Technology 

Edith Cowan 
University, Perth,  
Australia 

พ.ศ.2555 

วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ.2546 
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หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ

รัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้ง ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม หรือ
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม โดยเน้นการผลิตสินค้าภาคบริการมากขึ้น กล่าวได้ว่าประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อ
และมีผลผลิตคุณภาพต่ า จึงไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่ม

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2541 

2 ผศ.ศิลป์ณรงค์ 
ฉวีพัฒน์ 

วท.ม.  เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547 

วท.บ. ฟิสิกส์ (แขนงฟสิิกส์
คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

พ.ศ.2541 

3 นางสาวจินดาพร 
อ่อนเกตุ 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

พ.ศ.2549 
 
 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2544 

4 ผศ.พรหมเมศ 
วีระพันธ์ 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

พ.ศ.2554 
 

ค.บ. 
(เกียรตินิยม) 

คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูล าปาง พ.ศ.2537 

5 นางสาวพรนรินทร์  
สายกลิ่น 
 

คอ.ม. 
 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

พ.ศ.2559 
 

วท.บ. แอนนิเมชัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2555 
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คนในสังคมจะท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอาจน ามาซึ่งภัย
คุกคาม เช่น การโจรกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล จึงเป็นความท้าทายของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ไทยแลนด์ 4.0  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม จึงเกิดการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการด าเนินชีวิต อีกทั้งประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ท าให้ประชากรในวัยพ่ึงพิงมีจ านวนมากกว่า
ประชากรในวัยแรงงาน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ช่วยผู้สูงอายุให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยอาศัย
เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งในการนี้ความแพร่หลายในการใช้งานโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตได้เพ่ิมปริมาณมากขึ้น
อย่างก้าวกระโดด แม้ว่าในพ้ืนที่เขตเมืองจะมีอัตราการใช้งานสูงและมีการใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าพ้ืนที่
ชนบท ส่งผลให้ประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะความเหลื่อมล้ าทางดิจิตอล (digital divide) ก็ตาม 

อีกทั้งการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ เป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน นอกจากนี้สภาวะสังคมปัจจุบันเปิด
โอกาสให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศท างานต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการท างานในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยแรงงานระดับปัญญาชนที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแรงงานขับเคลื่อนหลัก ส่งผลให้ความต้องการแรงงานในด้าน
นี้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

แม้ว่าประเทศไทยจะยังคงมีประเด็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความเหลื่อมล้ าทางดิจิตอลก็ตาม แต่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ นับเป็นสิ่งที่ใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายเช่นกัน ดังนั้นการศึกษาด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ การพัฒนาแอพพลิเคชันบนเว็บ 
หรือการจัดการสิ่งต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of things) เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่สังคมอนาคต และ
อาจน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าทางดิจิตอล นอกจากนี้หลักสูตรได้พัฒนาการศึกษาด้านความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งการประยุกต์ใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเผยแพร่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยกับประเทศอ่ืนๆ  ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ควรน ามาพิจารณาในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะน าไปสู่การตอบรับบัณฑิตในตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต
ได้เป็นอย่างด ี

อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารในประชาคมอาเซียน และเป็นภาษาหลักของ
แหล่งความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่ละเลยเสียมิได้ ดังนั้นหลักสูตรจึงต้องส่งเสริมการฝึกทักษะ
การสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสื่อ สารและ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
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  การพัฒนาหลักสูตรไม่เพียงแต่มุ่งปรับปรุงให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อตลาดแรงงานเท่านั้น แต่
ยังได้ตระหนักถึงพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สร้างสรรค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยหลักสูตรได้ปรับปรุงเพ่ือให้บัณฑิตได้เรียนรู้
หลักการของคอมพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องตามล าดับความรู้และความซับซ้อนของเนื้อหา  
ทั้งยังเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งานจริง อย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามตลาดแรงงาน 
 อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนานักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานนั้น
จ าเป็นต้องใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะความเป็นนานาชาติ ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต เป็นต้น โดยหลักสูตรได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วย
เสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนไปจนถึงจบการศึกษา 
  นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือ
กรณีศึกษาที่มีพ้ืนฐานอยู่บนชุมชน สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมยังสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชาต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวด

วิชา 
กลุ่มวิชา จากหลักสูตร 

5724201 การพัฒนาเว็บขั้นสูง 3(2-2-5) เฉพาะ เอกเลือก วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นน าไปใช้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวด
วิชา 

กลุ่มวิชา หลักสูตรที่น าไปใช้ 

4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาแกน วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

4121601 พ้ืนฐานซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอก
บังคับ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับ
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาทักษะ
ภาษาและ
การสื่อสาร

วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล 3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอก
เลือก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

4123306 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
บนเว็บ 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอก
เลือก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมวด
วิชา 

กลุ่มวิชา หลักสูตรที่น าไปใช้ 

4123710 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอก
บังคับ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

4123715 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอก
เลือก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

4124704 หัวข้อปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอก
เลือก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

4124705 หลักการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และ
การตลาดออนไลน์ 

3(2-2-5) เฉพาะ วิชาเอก
เลือก 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรอ่ืน มิได้มีการก าหนดเฉพาะเจาะจงให้กับคณะใด
คณะหนึ่ง หากแต่พิจารณาตามความต้องการของหลักสูตรทั้งในหลักสูตรและหลักสูตรอ่ืนๆ  โดยแยกประเด็น 
การบริหารจัดการเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ  

ประเด็นที่ 1 การคิดภาระงานให้แก่หลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อก าหนดหรือระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประเด็นที่ 2 การจัดการด้านเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ต้องพ่ึงพาหลักสูตร/สาขา อ่ืน  ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ตัวแทนของหลักสูตร/สาขา นั้นๆ  โดยเน้นให้ความส าคัญกับเนื้อหา
สาระของรายวิชาต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาเฉพาะด้ านสาขาคอมพิวเตอร์ 
ทั้งนี้ไม่รวมรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี 

ประเด็นที่ 3 การจัดอาจารย์ผู้สอนที่ต้องพ่ึงพาหลักสูตร/สาขาอ่ืน  ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประสานงานกับอาจารย์ตัวแทนของหลักสูตร/สาขา นั้นๆ  โดยเน้นให้ความส าคัญระหว่างรายวิชากับอาจารย์
ผู้สอนต้องมีความสอดคล้องหรือตรงกับคุณวุฒิของอาจารย์ 

 
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา 
และได้รับการประเมินหลักสูตรในหลายปีที่ผ่านมา ทั้งยังได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ความนิยมของเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย พบว่า มีประเด็นต่างๆ ที่ควรน าพิจารณาในการส่งเสริม
ศักยภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนี้ 

1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้ปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการผลิตบัณฑิต
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

2) การก าหนดเนื้อหาสาระหลักในหลักสูตร ทางหลักสูตรได้ใช้แนวทางในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแนวทางหลักในการก าหนดเนื้อหา
สาระที่ส าคัญในรายวิชาต่างๆ 
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3) การปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เนื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนา
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรได้มีการปรับปรุง เพ่ิมเติมเทคโนโลยีในปัจจุบันไว้ในค าอธิบายรายวิชาต่างๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาไดม้ีความรู้ที่ทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

4) การเพ่ิมรายวิชาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เนื่องด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง
ก้าวกระโดด เทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันบางเรื่องมีเนื้อหาสาระส าคัญเป็นจ านวนมาก ไม่สามารถสอดแทรก
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเดิมได้ จึงได้มีการพัฒนารายวิชาใหม่ที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงกับเทคโนโลยีส าคัญ
ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป 

5) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางหลักสูตรได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพ่ิมพูน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติพร้อมในการท างานจริง 

6) การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้า ทางหลักสูตรได้วางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาแรกเข้า เพ่ือให้นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานแตกต่างกันสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมๆ กัน ทั้งยังช่วยรักษา
อัตราคงอยู่ของนักศึกษาอีกด้วย 

7) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้ 
ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือ
ส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คุณลักษณะของบัณฑิต
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรอีกด้วย 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม 
สามารถพัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 1.2 ความส าคัญ 

เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความโดดเด่นในการ
ปฏิบัติงานตามทฤษฎี สามารถประกอบอาชีพได้จริง และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังสามารถ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ าทางเทคโนโลยี  
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่ีทักษะในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและน าไปใช้ได้อย่างสรางสรรค  
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอยู่ในระดับดี  

มีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอในการศึกษาต่อระดับสูง 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาน และแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ในสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีอยู่ 
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบในงานของตนเอง และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ

และสังคม 
2. แผนพัฒนาการปรับปรุง : ระยะเวลา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2565 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และ 
ตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ดังนี้ 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.ก าหนด 

   - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล (ACM/IEEE) 
   - ติดตามผลการด าเนินงานหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ 

   - เอกสารปรับปรุงหลักสูตรที่
ได้รับการอนุมัติ 
   - ผลการด าเนินงานหลักสูตรใน
ระดับดี 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 

   - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนองต่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ไทยแลนด์ 4.0 

   - ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการในระดับด ี 
   - ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
ร้อยละ 80 
   - รายงานแบบสัมภาษณ์แหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาชีพและบริการวิชาการ 
 

   - ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรม 
ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   - สนับสนุนบุคลากรให้บริการวิชาการ
แก่องค์กรภายนอก 

   - บุคลากรทุกคนได้รับการ
อบรม/ศึกษาดูงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการ 

กระตุ้นให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
และพัฒนาความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ทางด้านภาษาอยู่เสมอ 

   - หลักสูตรมีกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะ
ช่วยให้นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร
ทีท่ันสมัยได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   - มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ช่วย
ส่งเสริมนักศึกษาให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   - จัดรายวชิา หรือกิจกรรมทางด้าน
ภาษา ประกอบไปด้วยทักษะ การพูด 
การฟัง การอ่าน การเขียน อย่างต่อเนื่อง 
   - จัดรายวชิาหรือกิจกรรมในรายวิชาที่
กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าด้าน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - นักศึกษาทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ 
   - ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในระดับดี 
   - นักศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์ 
ความรู้ความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
   - นักศึกษาทุกคนผ่านเกณฑ์ 
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
   - ผลงานนักศึกษาที่แสดงถึง
การศึกษาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที ่3  
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  แต่ละภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
- ไม่มี - 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :  
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 

3. ผลการเรียนวิชาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 

4. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
    2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
2) ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 
3) ปัญหาด้านการค านวณทางคณิตศาสตร์ 

    2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 
1) จัดปฐมนิเทศทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา อีกทั้งสาขาวิชายังจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษามี

การติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด รวมถึงใช้ระบบสายรหัสของนักศึกษา โดยมอบหมายให้พ่ีรหัสติดตามดูแล
น้องรหัสในเรื่องของการปรับตัว 

2) จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาตามความเหมาะสม 
3) จัดโครงการ/กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านการค านวณทางคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาตามความเหมาะสม 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ภาคปกติ ปีละ 30 คน 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 30 30 

 2.6 งบประมาณตามแผน   
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากค่าลงทะเบียนนักศึกษาและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)       

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 510,000 1,020,000 1,530,000 2,040,000 2,040,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 
อ่ืนๆ ระบุ - - - - - 

รวมรายรับ 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 
 หมายเหตุ 

- ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย  17,000 บาท/คน/ปีการศึกษา 
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,000 บาท/คน/ปีการศึกษา (ประมาณการรายรับจากเงินสนับสนุนรายหัว/วัสดุ

การศึกษา) 
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  2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 
 

หมวดเงินรายจ่าย 
ปีงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายอาจารย์ 28,000 บาท/คน/เดือน ค านวณ

เพิ่มเฉลี่ยปีละ 4%) 
2560 2561 2562 2563 2564 

งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)      
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5 คน (เงินเดือน) 

1,680,000 1,747,200 1,817,088 1,889,772 1,965,362 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์  ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และ
บุคลากรอ่ืนๆ ในหลักสูตร 
(บุคลากรสายสนับสนุน 11,000 บาท/ 
1 คน/1 เดือน ) 

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย 
วัสดุ)   

141,600 196,800 242,400 288,000 288,000 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริม
นักศึกษา 

      
30,000 

      
60,000 

      
90,000 

    
120,000 

    
120,000 

5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
จ านวนนักศึกษา  59 82 101 120 120 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา      13,600    13,600     13,600     
  394,400 299,200 149,600     

รวม (ไม่รวมรายจ่ายข้อ 1) 728,000 718,000 644,000 570,000 570,000 
 
หมายเหตุ 

- ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเฉลี่ย 28,000 บาท/คน/เดือน (ค านวณเพ่ิมเฉลี่ยปีละ 4%) 
- ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 1,000/คน/ปี 

 
 2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร  
                  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเท่ากับ 13,600 บาทต่อปี ในขณะที่ค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเท่ากับ 17,000 บาท/คน/ปี ซึ่งถือว่าหลักสูตรมีความคุ้มทุน/คุ้มค่าในการผลิต
บัณฑิต
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2.7 ระบบการศึกษา   
แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย     
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน

รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน 9  หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6  หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6  หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ไม่น้อยกว่า จ านวน 6  หน่วยกิต 

     และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4. ไม่น้อยกว่า จ านวน 3  หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 94  หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาแกน  จ านวน 9  หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  จ านวน 55  หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน       18  หน่วยกิต 
4. วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์  จ านวน 6  หน่วยกิต 
5. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า จ านวน 6  หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6  หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
  1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดได้จ าแนกดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
                                                                               
                                                                                
                                                                                 
                                                                              
                                                                               
 

 
เลขตัวที่ 1 – 3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4   บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
เลขตัวที่ 5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6 – 7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

หมายเหตุ 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 

0 หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (412-0--) 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาขั้นตอนวิธี และการเขียนโปรแกรม (412-1--) 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (412-2--) 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการซอฟต์แวร์ (412-3--) 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎีและการค านวณ (412-4--) 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม (412-5--) 
6 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ (412-6--) 
7 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ (412-7--) 
8 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ (412-8--) 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย (412-9--) 

 
2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 

น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์    

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย  

2 3 4 5 6 7 1 

ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับก่อนหลัง 
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า   30    หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                           ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 
บังคับเรียน                            6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

English for Communication    
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                 ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills    
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Chinese for  Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Burmese for Communication    
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development  
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making Skill  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 

Ethics and Human Beings     
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 

Facts of Life       
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6) 

Buddhism        
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6) 

Information for Study and Research  
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 

Aesthetics of Visual Arts    
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 

Aesthetics of Performing Arts   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 

Music Appreciation       
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        3(3-0-6) 

Leadership Development     
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6) 

Personality Development and the Arts of Socializing  
  

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้       ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development  
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา       3(2-2-5) 
  Kamphaeng Phet Studies 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 

Globalization and Localization   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 

ASEAN Studies       
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

Human Beings, Community, and Environment  
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 

Local Resource Management   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6) 

Introduction to Laws    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ)
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6) 

Business Initiation     
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Finance in Daily Life     
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 

Entrepreneurship      
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6) 

Sufficiency Economy        
 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต 
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4     ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 

Exercise for Health     
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย        3(3-0-6) 

Health and Health Care     
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       3(2-2-5) 

Website Design and Development  
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5) 

Package Software for Application  
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Agriculture in Daily Life     
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 

Food for Health      
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Technology in Daily Life    
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า   94  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน จ านวน     9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

Mathematics for Computers 
 3(2-2-5) 

4121404 หลักสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ 
Principles of Statistics for Computers 

 3(2-2-5) 

4121801 หลักพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Fundamentals 

 3(2-2-5) 

 
         2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน    55  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

4122204 การจัดการสารสนเทศ 
Information Management 

 3(2-2-5) 

4122608 หลักการด้านความม่ันคงของระบบและเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 
Principles of Computer System and Network  
Security 

 3(2-2-5) 

4123801 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
คอมพิวเตอร์ 
Ethical and Regulation Issues in Computer  
Profession 

 3(2-2-5) 

2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 

4122703 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มและการประมวลผลกลุ่มเมฆ  
Platform Technology and Cloud Computing 

 3(2-2-5) 

4122704 เศรษฐกิจดิจิทัล 
Digital Economy 

 3(2-2-5) 

4123709 เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่าน 
อินเทอร์เน็ต 
Wireless Technologies and Internet of Things 

 3(2-2-5) 

4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application Development 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
4123714 การบูรณาการระบบ  

Systems Integration 
 3(2-2-5) 

4123904 การสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Seminar in Information Technology 

 1(1-0-2) 

4124906 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Study Project in Information Technology 

 3(2-2-5) 

 3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   

4122307 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และประสบการณ์ 
ของผู้ใช้งาน 
User Interface and User Experience design 

 3(2-2-5) 

4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming 

 3(2-2-5) 

4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

 3(2-2-5) 

4123706 การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Project Management 

 3(2-2-5) 

 4) กลุ่มวิชาโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   

4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 
Principles of Programming and Algorithm 

 3(2-2-5) 

4121601 พ้ืนฐานซอฟต์แวร์  
Software Fundamentals 

 3(2-2-5) 

4121602 การจัดการเครือข่ายเบื้องต้น 
Introduction to Network Management 

 3(2-2-5) 

4122609 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
Computer System Organization and Operating  
System 

 3(2-2-5) 

4123602 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 
Data Communication Technology 

 3(2-2-5) 

 
         2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก                                ไม่น้อยกว่า จ านวน    18 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
4122602 โครงสร้างข้อมูล  

Data Structure 
 3(2-2-5) 

4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
Software Engineering 
 

 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล 

Visual Programming 
 3(2-2-5) 

4123306 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ 
Web-based Information System Development 

 3(2-2-5) 

4123715 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
Multimedia Technology and Animation 

 3(2-2-5) 

4124701 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 
Data Warehouse and Data Mining 

 3(2-2-5) 

4124704 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Current Topics in Information Technology 

 3(2-2-5) 

4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์ 
Principles of E-Commerce and Online  
Marketing 

 3(2-2-5) 

4124706 ธุรกิจอัจฉริยะและข้อมูลใหญ่ 
Business Intelligence and Big Data 

 3(2-2-5) 

4124707 การสร้างสรรค์เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
Virtual Reality Production 

 3(2-2-5) 

5724201 การพัฒนาเว็บขั้นสูง 
Advanced Web Development 

 3(2-2-5) 

 
         2.4 กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จ านวน    6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 

English for Science 
 3(3-0-6) 

4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 
English for Computer 

 3(2-2-5) 

 
         2.5 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จ านวน    6  หน่วยกิต 
              ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งต่อไปนี้   
 2.5.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
4124803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
Preparation for Field Experience in Information  
Technology 

 1(90) 

4124804 
 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Field Experience in Information Technology 

 5(450) 
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 หรือ   
 2.5.2 แผนสหกิจศึกษา   

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
4124802 

 
สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 

 6(540) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชา 
ที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
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          3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 
4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4121801 หลักพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 รวม 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
4121601 พ้ืนฐานซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
4122307 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และประสบการณ์ของ

ผู้ใช้งาน   
3(2-2-5) 

4123602 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 3(2-2-5) 
 รวม 21 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
4121404 หลักสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4122204 การจัดการสารสนเทศ 3(2-2-5) 
4122609 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

 รวม 21 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
4121602 การจัดการเครือข่ายเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4122703 เทคโนโลยีแพลทฟอร์มและการประมวลผลกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) 
4122704 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(2-2-5) 
4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
4123801 จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

 รวม 18 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
4122608 หลักการด้านความม่ันคงของระบบและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
4123709 เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่าน

อินเทอร์เน็ต 
3(2-2-5) 

xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 18 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
4123706 การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
4123714 การบูรณาการระบบ 3(2-2-5) 
4123904 การสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(1-0-2) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 16 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   

ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
4124803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(90) 
4124903 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx เลือกเสรี 3(x-x-x) 

  รวม 13 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
4124804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 5(450) 

หรือ 
4124802 สหกิจศึกษา 6(540) 

  รวม 5/6 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1 ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม 
 

DIT Information Technology Edith Cowan University, Perth, Australia พ.ศ.2555 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2546 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2541 

2 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547 
วท.บ. ฟิสิกส์ (แขนงฟิสิกส์คอมพิวเตอร์และ

อิเล็กทรอนิกส์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2541 

3 อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2549 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2544 

4 ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2554 
ค.บ.  

(เกียรตินิยม) 
คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูล าปาง พ.ศ.2537 

5 อาจารย์พรนรินทร์  สายกลิ่น คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2559 
วท.บ. แอนนิเมชัน 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2555 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

3.2.2 อาจารย์ประจ า 

1 ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม 
 

DIT Information Technology Edith Cowan University, Perth, Australia พ.ศ.2555 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2546 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2541 

2 ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ ์ 
 
 

ปร.ด. สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2557 
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
พ.ศ.2544 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูอุบลราชธานี พ.ศ.2537 
3 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์  

 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547 
วท.บ. ฟิสิกส์ (แขนงฟิสิกส์คอมพิวเตอร์และ

อิเล็กทรอนิกส์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2541 

4 อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ 
 

คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2548 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา พ.ศ.2532 

5 ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2554 
ค.บ. 

(เกียรตินิยม) 
คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูล าปาง พ.ศ.2537 

6 อาจารย์สุรินทร์ เพชรไทย  
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2549 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยภาคกลาง พ.ศ.2542 

7 อาจารย์ประพัชร์  ถูกมี  
 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2547 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2543 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

8 อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2549 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2544 

9 อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ 
 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2553 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2548 

10 อาจารย์ภูมินทร์ ตนัอุตม์  
 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2557 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พ.ศ.2554 

11 อาจารย์กรกช ขันธบุญ 
 

MMM Master of Multimedia Swinburne University of Technology, 
Melbourne, Australia 

พ.ศ.2554 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2550 
12 อาจารย์จตุรงค์  ธงชัย 

 
คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2558 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พ.ศ.2554 

13 ผ.ศ.นรุตม์ บุตรพลอย 
 

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2553 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2545 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2542 

14 อาจารย์กนกวรรณ  เขียววัน วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

พ.ศ.2547 

วท.บ.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2544 
15 อาจารย์เศวต สมนักพงษ์ วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2552 
16 อาจารย์ธนิรัตน์ ยอดด าเนิน คอ.ม. ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2552 

อส.บ. โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก พ.ศ.2548 
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ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

17 อาจารย์พรนรินทร์  สายกลิ่น คอ.ม.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2559 
วท.บ.  แอนนิเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2555 

หมายเหตุ  รายละเอียดประวัติและผลงานอาจารย์ ผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ภาคผนวก ง 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี) 
  ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จัดให้นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามในหน่วยงาน  
ในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานภายนอก และ ในชั้นปีที่  4  
ภาคการศึกษาที่ 2 จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม ในองค์การหรือหน่วยงานหรือสถาน
ประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพก่อนเข้าสู่การท างาน
จริง โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป

ประยุกต ์
2.5 มีความรู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องการทดสอบ

มาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ใน
หลักสูตร 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
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3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม ทั้ง
ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 4.2 ช่วงเวลา  
 ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสหกิจ
ศึกษา 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง และ
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ส่วนรายวิชาสหกิจศึกษา 
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 540 ชั่วโมง  
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ืองาน
ด้านธุรกิจ เพ่ือการวิจัย เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการบริการสังคม หรือเพ่ือความบันเทิง ซึ่งตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของทฤษฎีที่น าไปสู่การทดลองจริง โดยสามารถมีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1 – 2 คน ขึ้นอยู่กับขอบเขตของ
งานที่น าเสนอ ก าหนดให้มีชิ้นงานที่ท างานได้และรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้     
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย ์

1.2 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
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1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.2 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยุกต ์

2.4 มีความรู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
2.5 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2.6 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.3 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 5.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  
  3 หน่วยกิต และ จ านวนชั่วโมง 135 ชั่วโมง  

1.5 การเตรียมการ  
5.5.1 นักศึกษาเลือกหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา  
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการท าโครงงานแก่นักศึกษา และจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษา

และการติดตามการท างานของนักศึกษา 
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1.6 กระบวนการประเมินผล    
1.6.1 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.6.2 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยกรรมการสอบ 
1.6.3 ประเมินความสมบูรณ์ของเอกสารโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.6.4 ประเมินภาพรวมของโครงงานจากการรายงานด้วยวาจา/โปสเตอร์ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร

และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและ 
ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ
ตนเอง วิชาชีพและสังคม 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพใน
สิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
สังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้อาจมีการจัดกิจกรรมบริการชุมชน เพ่ือให้
นักศึกษามีโอกาสฝึกหัดจริง ประยุกต์ใช้ หรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้
ศึกษา 

มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ใน
เกณฑ์ดีสามารถประยุกต์ ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และ
ศึกษาต่อในระดบัสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรมีการปูพื้นฐานของศาสตร์และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมไปถึงแนวทางการบูรณาการ
กับการท างานจริง มีปฏิบัติการ แบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกหัด โครงงาน 
และกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง 

มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ มีความสามารถ
พัฒนาความรู้ เ พ่ื อ พัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนมีการต่อยอดความรู้พ้ืนฐานในภาคบังคับและ
ปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายให้นักศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 

คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาได้อย่ าง เป็นระบบและ
เหมาะสม 

มีการเสริมโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด กรณีศึกษา หรือโครงงาน  
ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และฝึกแก้ปัญหาจริง 

มีความสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
มีทักษะการบริหารจัดการ และท างาน
เป็นหมู่คณะ 

มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม   
หากเป็นงานเดี่ยว จัดให้มีการอภิปรายงานในชั้นเรียน ส าหรับ
นักศึกษาแต่ละคน เพ่ือฝึกฝนการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองในบางส่วน 
แล้วรวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน และ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจ
ภายนอก 

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีได้ดี 

จัดการอบรมด้านภาษาและทักษะการใช้ภาษาเพ่ิมเติมตามสมควร
ให้กับนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มอบหมายงานแก่นักศึกษาไป
ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษ 

มีความสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ
พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

จัดให้มีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา ติดตั้งและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ตามข้อก าหนดของ
โจทย์ปัญหาที่ได้รับ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตน เ อ ง   เ ข้ า ใ จ ผู้ อ่ื น  เ ข้ า ใ จ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   1.4 รู้ จักความจริงของชีวิต    
คุณค่ า ของคว าม เป็ น มนุ ษย์  
ด าเนินชีวิตโดยพ้ืนฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย การ
ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 
   1.2 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม การมีเมตตา กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ 
/ มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.4 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
1.1 การขานชื่อ การให้คะแนน

การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 

1.2 พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร ท า
กิจกรรมของนักศึกษา 

1.3 สั ง เ กตพฤติ ก ร รมขอ ง
นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2. 1 มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ น ว คิ ด 
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 
   2. 3 ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์  
สั ง เคราะห์และน าความรู้ ด้ าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 

 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2. 3 จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดู
งาน 
 

 
2.1 ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก

แบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับ
การปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 

2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 

1.4 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูล
จากหลักฐานและ น าข้อสรุปมา
ใช้ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แ ก้ ปั ญ ห า   ( Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม 
การคิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4 .1  มีทักษะความสั ม พันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี  มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได ้
   4 . 2  มี ความรั บผิ ดชอบต่ อ
ตนเองและสังคม 

 
 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดย
ให้หมุนเวียนการเป็นผู้ น าและ
ผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ 

 
 
   4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้ าชั้ น เรี ยนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4 . 4  ประ เมิ นจ าการสั ง เ กต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจในการด ารงชีวิต 

5.2 มีทักษะในการติ ดต่ อ 
สื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เ ห ม า ะ ส ม ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 

5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตน เอง  การ เ รี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต  
ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจาก
แหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 

 
 
 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
แ ล ะฝึ ก ใ ห้ มี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ บ น
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5 . 2  มอบหมายงานค้ นคว้ า 
องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่ างๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5 . 3  ก า ร ใ ช้ ศั ก ย ภ า พ ท า ง
คอม พิ ว เ ตอร์ แ ล ะ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

 
 
 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน์                

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 
การเข้าสังคม                

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของ
พลเมือง 

               

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ไทย 

               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
4001002 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชวีติ 
ประจ าวัน                

4001003 การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตรกั์บการตัดสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชวีติประจ าวนั                

5071001 อาหารเพ่ือสุขภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

      
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

1.4 เคารพสิทธิ และรั บ ฟั ง
ความคิด เห็นของผู้ อ่ืน  รวมทั้ ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

1.5 เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

1.6 ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์
ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

1.7 มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง
วิชาการและวิชาชีพ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ก าหนดให้มีวัฒนธรรม

องค์กร เ พ่ือเป็นการปลูกฝังให้
นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้น
ก า ร เ ข้ า ชั้ น เ รี ย น ให้ ต ร ง เ วล า
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการ
ท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่
ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น
สมาชิกของผู้อื่น 

1.2 อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา รู้จักเคารพ
ทรัพย์ สิ นทางปัญญาของผู้ อ่ืน 
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
ซอฟต์แวร์ที่มีต่อสังคม 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ประเมินจากการตรงเวลา

ของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

1.2 ประเมินจากการมีวินัย
และพร้อมเพรียงของนักศึกษาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1.3 ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

1.4 ประเมินจากคุณภาพและ
ความคล้ายคลึงของรายงานที่ควร
แตกต่างกัน 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้และความเข้าใจ

เกี่ ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส า คั ญ ใ น เ นื้ อ ห า ส า ข า วิ ช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์  รวมทั้ งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

2. ความรู้ 
2.1 ใช้การสอนหลากหลาย

รูปแบบ โดยเน้นหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
ทั้ งนี้ ให้ เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ 

2.2 จัดให้มีการเรียนรู้ จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู

2. ความรู้ 
2.1 การทดสอบย่อย 
2.2 การสอบกลางภาคเรียน

และปลายภาคเรียน 
2.3 ประเมินจากรายงานที่

นักศึกษาจัดท า 
2.4 ประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน 
2.5 ประเมินจากรายงานของ

ผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาไป
ฝึกงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.3 ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์  

ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ
ประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม
ข้อก าหนด 

2.4 ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
การน าไปประยุกต ์

2.5 มีความรู้เข้าใจและสนใจ
พัฒนาความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

2.7 มีประสบการณ์ ในการ
พัฒนาและ/หรือการประยุกต์
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

2.8 สามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์ อ่ืน  ๆ  ที่ เ กี่ ย วข้ อ งการ
ทดสอบมาตรฐานนี้สามารถท าได้
โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่
ละวิชาในชั้นเรียนตลอดระยะเวลา
ที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 

ง า น ห รื อ เ ชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่ องตลอดจนฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น  ตีความ 

และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ก ร ณี ศึ ก ษ า ท า ง ก า ร

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 การอภิปรายกลุ่ม 
3.3 ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี โ อ ก า ส

ปฏิบัติจริง 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ก า ร อ อ ก ข้ อ ส อ บ ที่ ใ ห้

นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด
ของการแก้ปัญหา  และวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้
ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็น
การเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบ
เดียวจากกลุ่ มค าตอบที่ ใ ห้ มา  
ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยาม 
ต่าง ๆ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้

และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

3.2 การน าเสนอกรณีศึกษา/ 
โครงงาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่ม 
ทั้ ง ในบทบาทของผู้ น า  หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

4.3 ส า ม า ร ถ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ใ น
ศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

4.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุ่ม 

4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 

4.6 มีความรั บผิ ดชอบการ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มอบหมายให้นักศึกษาท า
ชิ้นงานเป็นกลุ่ม 

4.2 มอบหมายให้นักศึกษา
น า เสนอชิ้ น งานหน้ าชั้ น เ รี ยน 
จ า ก นั้ น ใ ห้ อ ภิ ป ร า ย ร ะ ห ว่ า ง
นักศึกษา 

4.3 ฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้การ
ใ ช้ ศั พ ท์ เ ฉ พ า ะ ท า ง ที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของนักศึกษาใน
การน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และความครบถ้วนชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้ 

4.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออก ในการร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ  

4.3 ประเมินจากความถูกต้องใน
การใ ช้ ศั พท์ เ ฉพาะทา งที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ ในการน าเสนอ  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ
ที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

5.2 สามารถแนะน าประเด็น
การแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจท า
ได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้
นั กศึ กษาแก้ปัญหา  วิ เ คราะห์
ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1 ประเมินจากเทคนิคการ
น าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.2 ป ร ะ เ มิ น จ า ก ค ว า ม 
สามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

5.3 สามารถสื่ อสารอย่ างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

ใ ห้ น า เ ส น อ แ น ว คิ ด ข อ ง ก า ร
แ ก้ ปั ญ ห า  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้น
เรียน  อาจมีการวิจารณ์ ใน เชิ ง
วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ม
นักศึกษา 
 

เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษา
ต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน 

4121403 
คณิตศาสตร์ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ 

                                                

4121404 
หลักสถิติส าหรับ
คอมพิวเตอร์ 

                                               

4121801 
หลักพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                             

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกบังคับ 

4121101 หลักการเขียน
โปรแกรมและ
ขั้นตอนวิธี 

                                 

4121601 พ้ืนฐานซอฟต์แวร์                              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

4121602 การจัดการเครือข่าย
เบื้องต้น 

                             

4122204 การจัดการ
สารสนเทศ 

                            

4122307 การออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้และ
ประสบการณ์ของ
ผู้ใช้งาน 

                            

4122608 หลักการด้านความ
มั่นคงของระบบและ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์           
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

4122609 โครงสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ 

                                     

4122703 เทคโนโลยี
แพลตฟอร์มและ
การประมวลผล 
กลุ่มเมฆ 

                             

4123101 การเขียนโปรแกรม 
เชิงวัตถุ   



          
  

  


      


  
 

      


    


      

4123301 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

                             

4123602 เทคโนโลยีการ
สื่อสารข้อมูล 

                                            

4123704 เศรษฐกิจดิจิทัล                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

4123706 การจัดการโครงการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

                                

4123709 เทคโนโลยีไร้สาย
และการเชื่อมต่อทุก
สรรพสิ่งผ่าน
อินเทอร์เน็ต 
 

                            

4123710 การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 
 

                            

4123714 การบูรณาการระบบ                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

4123801 จริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

                            

4123904 การสัมมนาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                            

4124906 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                       

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอกเลือก 

4122602 โครงสร้างข้อมูล                            

4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                             

4122203 การเขียนโปรแกรม 
เชิงวิชวล                              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

4123306 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศบนเว็บ 

                            

4123715 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน 

                            

4124701 คลังข้อมูลและ 
การท าเหมืองข้อมูล 

                             

4124704 หัวข้อปัจจุบันทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                            

4124705 หลักการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และ
การตลาดออนไลน์ 

                             

4124706 ธุรกิจอัจฉริยะและ 
ข้อมูลใหญ่                            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

4124707 การสร้างสรรค์
เทคโนโลยีความจริง
เสมือน 

                            

5724201 การพัฒนาเว็บขั้นสูง                              

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 

4002251 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิทยาศาสตร์ 

                             

4122801 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

                             

หมวดวิชาเฉพาะ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

4124802 สหกิจศึกษา                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

4124803 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                            

4124804 การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดยการ

ประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 

กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   
พ.ศ. 2548 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย  
  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้  

2.1.1 คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1.2 ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฏใน มคอ.5) ต่อ
ประธานโปรแกรมวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

2.1.3 ให้คณะกรรมการในข้อ 2.1.1 ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

2.1.4 ให้คณะกรรมการในข้อ 2.1.1 ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือหลายวิธี ต่อไปนี้  

2.1.4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
2.1.4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
2.1.4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชา 
2.1.4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 
2.1.4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของรายวิชา 
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 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 ส ารวจการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
2.2.2 ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและ

เขา้ท างานในสถานประกอบการนั้นๆ ภายในปีแรกหลักจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อที่ 16  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพ่ือเป็นการพัฒนาการ
สอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  การประเมินผล ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และการ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืนๆ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา 
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทางวิชาการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
2.2.6 เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ 
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หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร  และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา  ตามเกณฑ์ 3  ข้อ  ดังนี้  

1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2. บัณฑิต 
คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก 
1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าท างานหลังจากจบการศึกษา 

ตามผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 5 ด้าน เพ่ือน าผลประเมินและข้อเสนอแนะ
มาเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตร การจัดการฝึกอบรมเสริมให้แก่
นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  

2) ร้อยละของภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา และด าเนินการรับนักศึกษาร่วมกับ

มหาวิทยาลัย โดยก าหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 
3) ผลการเรียนวิชาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
4) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท้ังในด้านการ
ปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และด้านวิชาการโดยมีการเตรียมความพร้อมในทักษะที่จ าเป็นในการเรียนใน
สาขาวิชาก่อนเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1  

3.3 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
1) การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  

สาขาวิชาได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษา
โดย คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทางใน
การแก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่น ๆ 

2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สาขาวิชามีกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม

หารือเพ่ือจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการด าเนินโครงการ ประเมิน
ความส าเร็จโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
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3) นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้หลายช่องทาง เช่น เข้าพบขอ
อาจารย์เพ่ือขอค าปรึกษารายบุคคล ส่งผ่านกล่องรับความคิดเห็น ส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ บันทึก
ข้อความถึงมหาวิทยาลัย เป็นต้น   
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องการ และอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา 

หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับปริญญาโทข้ึนไป ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยยึดตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ด าเนินการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์  

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
1) อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมินและ

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ

รายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและสรุปผล เพ่ือ

น ามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
4) อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียนการ

สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป 
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ 

2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น การใช้
สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล 

3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ได้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 หลักสูตร 

1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุมดสศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุกๆ 5 ปี 
3) จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้

ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การท างานใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต 
6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

ท าหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไปข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
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5.2 การเรียนการสอน 

มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชาเดยีวกัน ต้อง
ให้คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหาให้สอดคล้องกัน 
และประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้ตะแนนเกรดจะเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ค) 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
วางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาทั้ง 5 ด้าน ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และน ามาก าหนดไว้ใน มคอ. 3/ มคอ. 4 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
โดยผู้สอนสามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น  ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดยการบรรยาย 
และประเมินผลโดยการสังเกตการเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม  ด้านความรู้ สอนโดยการบรรยาย/ปฏิบัติ 
ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอนโดย
การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การน าเสนอ เป็นต้น 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
ก าหนดโครงการ เพ่ือจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  เอกสาร ต ารา  สื่อการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนและ

สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เพียงพอและเหมาะสมแก่การเรียนรู้ โดยบริหารจากเงินรายได้ และ
งบประมาณแผ่นดินประจ าปีที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 
- มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย จ านวน 2 ห้องเรียน 
- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 

และซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับวิชาที่เปิดสอน และสามารถใช้เป็นห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน จ านวน 3 
ห้อง  โดยแบ่งเป็นห้องส าหรับการเรียนการสอน 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 1 ห้อง 

- มีเจา้หน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้
ประกอบการเรียนการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน 

- มีห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารทั้งภาษาไทย และภาษา ต่างประเทศ นอกจากนั้น
แล้วยังมีห้องสมุดของโปรแกรมวิชาเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมอีกด้วย 

- มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการสอนในวิชาปฏิบัติการซึ่งอยู่ใน
ห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอน  

- มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการสอนในวิชาปฏิบัติการ จ านวน 
60 เครื่อง 

- มีห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียนให้สามารถเข้าใช้ได้ไม่ต่ ากว่า 8 
ชั่วโมงต่อวัน คือห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย จ านวน 1 ห้อง 

- มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
- อาจารย์ทุกท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ส าหรับเตรียมการสอนเป็นของตนเอง  
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
1) คณะและโปรแกรมวิชา มีการจัดสื่อการสอนเพ่ิมเติมทดแทนอุปกรณ์ท่ีช ารุด เช่น เครื่อง

คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์  
2) มีการประสานงานกับส านักวิทยบริการเพ่ือเสนอให้จัดซื้อหนังสือ ต ารา ส าหรับอ่านประกอบใน

วิชาเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือเพ่ือจัดซื้อเพ่ิมเติม 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

ประเมินโดยส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร และสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ 
ต ารา ห้องปฏิบัติการ 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    

ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ามีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 

    x 

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีสอบถามนักศึกษา และมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการ
สังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1  การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา  โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

1.2.2  การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ประกอบการ 

- ผู้เรียน 
1) ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยนักศึกษาทุกชั้นปี เป็นประจ าทุกสิ้นปีการศึกษา  
2) ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาของรายวิชาและล าดับการเรียนในหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
- ผู้สอน 

1) ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นประจ าทุกสิ้นปีการศึกษา 
- ผู้ปกครอง 

1) ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยการสุ่มสัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ เฟซบุ๊ค หรือการสัมภาษณ์โดยตรง 
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- ศิษย์เก่า 
1) ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรแบบออนไลน์ เป็นประจ าทุกสิ้นปีการศึกษา 
2) สอบถาม หรือสัมภาษณ์ศิษย์เก่าถึงความเหมาะสมของหลักสูตร ความทันสมัยของหลักสูตร เนื้อหาที่

ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุง และประเด็นอื่นๆ โดยสุ่มสัมภาษณ์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทางโทรศัพท์ หรือโดยตรง  
- ผู้ใช้บัณฑิต 

1) ร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อรวบรวมภาวะการมีงานท า โดยผ่านทางบัณฑิต  
2) ประเมินความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต  

- ผู้ประกอบการ 
1) ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยการสัมภาษณ์ เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปนิเทศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ยังหน่วยงานนั้นๆ  
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ก าหนดให้ผู้เรียนประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในทุก

รายวิชาก่อนการรับทราบผลการเรียน จากนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสรุปผลการประเมินแล้วจัดส่งให้
อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน 

2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลังส าเร็จ
การศึกษาทุก 5 ปี 

1) รวบรวมข้อมูลภาวะการมีงานท า และการศึกษาต่อของบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ต่อเนื่อง
ทุกปี จากนั้นน ามาวิเคราะห์แนวโน้มการสมัครงาน การมีงานท า และการศึกษาต่อ เพ่ือน าผลสรุปมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 

2) รวบรวมข้อมูลการได้รับรางวัลต่างๆ ของศิษย์เก่า ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย 
3) ศึกษาความต้องการหรือความจ าเป็นในการปฏิบัติงานจากศิษย์เก่า เพ่ือด าเนินการจัดอบรม/สัมมนา

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร  

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน  หมวดที่ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที 
จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธานโปรแกรม 
    4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
    4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติ 
การคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจา
และลายลักษณ ์
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของ การสื่อสาร   
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
  
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
สั้นๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
   
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
   
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง 
การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไป 
ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า 
และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
   
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
     
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึกการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบท
สนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัย
ทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและ  
การพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิด  
ในชีวิตประจ าวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม 
หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนบุคคลและสังคม 
   
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ ใช้ ในการแก้ปัญหา  พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
     
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
     
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาลใจ
ในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม 
หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและ
เรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
ตามหลักวิชาการ 
     
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
     
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย 
วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติ
ดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า  
การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง. 
   
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การพูด 
การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
 
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
   
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทางสังคม
ของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม 
จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจาก 
การทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิดมุมมอง
ต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ 
ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501005  ก าแพงเพชรศึกษา      3(2-2-5) 

Kamphaeng Phet Studies 
สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ  ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เชิงวิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาสของการพัฒนาในอนาคต  ศึกษาก าแพงเพชรในมิติเมืองอยู่อาศัย  เมืองน่าอยู่ 
เมืองท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์และมรดกโลก รวมถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ
ก าแพงเพชรในฐานะเมืองมรดกโลก 

 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่
ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  
อันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
   
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ 
และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม
การจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
   
 
 
  



68 
 

                                                                                                                      

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตย
ของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบ  
การปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และ 
การยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพ่ืออนาคต  
การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงิน
เพ่ือสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ 
การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
 
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy  
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้จาก
การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง การสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้รู้จัก
ความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสม
กับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึ กทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและข้ันตอน
ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆ การเลือกกิจกรรม 
การออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพ  
ทางกาย 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศ
และโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี  
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัด 
การกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้น ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงานของ
องค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดาน
ค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การผลิต
สัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอย
ได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health   

อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร
ที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เ สริม
อาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้
เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. วิชาแกน 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  Mathematics for Computers 
  พ้ืนฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล ระบบเลขฐาน   เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมตริกซ์ 
การหาดีเทอร์มิแนนต์ สมการเชิงเส้น ทฤษฎีกราฟและต้นไม้เบื้องต้น ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น และการใช้
โปรแกรมประยุกตท์างคณิตศาสตร์ 
 
4121404 หลักสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  Principles of Statistics for Computer 
  ความรู้พื้นฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (ค่ากลาง การกระจายของข้อมูล ต าแหน่งของ
ข้อมูล ความเบ้และความโด่ง) ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน และการใช้
โปรแกรมประยุกตท์างสถิติ  
 
4121801 หลักพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
  Information Technology Fundamentals 
  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมูลและสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม
ฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ 
รูปแบบบรรทัดฐาน ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และ 
การฝึกปฏิบัติการเขียนภาษาเชิงโครงสร้าง 
 
2. วิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี    3(2-2-5) 
  Principles of Programming and Algorithm 
  ปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การควบคุมการไหลของขั้นตอนวิธี 
การเขียนผังงาน การก าหนดตัวแปร การควบคุมโปรแกรม แบบล าดับ แบบเลือก แบบวนซ้ า การทดสอบ  
ความถูกต้องของการออกแบบผังงาน การเลือกใช้ขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดย
การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4121601 พ้ืนฐานซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 

Software Fundamentals  
  การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม แบบชนิดข้อมูล การประกาศ
ตัวแปร การรับข้อมูล การแสดงผล นิพจน์ โครงสร้างควบคุมแบบต่างๆ ขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ า อาร์เรย์  
พอยท์เตอร์ การทดสอบและการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม และการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
 
4121602 การจัดการเครือข่ายเบื้องต้น     3(2-2-5) 

Introduction to Network Management 
  รูปแบบและแนวทางในการจัดการระบบเครือข่าย การตรวจสอบ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์
หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและการแก้ไขป้องกัน เกณฑ์วิธีที่ใช้ในการจัดการระบบเครือข่าย โปรแกรมและเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการระบบเครือข่าย การวัดปริมาณการใช้งาน การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย  
ปฏิบัติการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและการแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติการทดลองตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย 
 
4122204 การจัดการสารสนเทศ      3(2-2-5) 
  Information Management 

ภาพรวมและขอบเขตของการจัดการสารสนเทศ แนวความคิดของทรานแซคชั่น  เทคนิคการ
ควบคุมการเข้าถึงพร้อมกันของผู้ใช้หลายคน เทคนิคการส ารองและกู้คืนฐานข้อมูล ระบบความปลอดภัยฐานข้อมูล 
คุณภาพของข้อมูล การใช้ประโยชน์ข้อมูล การไหลของสารสนเทศในองค์กร การจัดการสารสนเทศในองค์กร 
แนวโน้มของเทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติการตั้งค่าระบบจัดการฐานข้อมูล 
 
4122307 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และประสบการณ์ของผู้ใช้งาน  3(2-2-5) 
  User Interface and User Experience design 
  แนวคิด ความส าคัญและปัจจัยในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร 
ผ่านคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองการรู้จ าในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การใช้งานได้ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบ  
การปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ แนวโน้ม  
ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการพัฒนาโปรแกรมและการประเมินประสิทธิภาพ  
โดยเน้นมนุษย์เป็นส าคัญ หลักการออกแบบเว็บไซต์ หลักการออกแบบให้เข้าถึงทุกผู้ใช้ แนวทางการติดตามผล 
จากประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การฝึกปฏิบัติการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และการออกแบบเว็บไซต์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4122608 หลักการด้านความม่ันคงของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Principles of Computer System and Network Security 
  กฎหมาย จริยธรรม และประเด็นที่ต้องค านึงถึงเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร มาตรฐาน
ด้านการรักษาความปลอดภัย ชนิดและแหล่งที่มาของภัยคุกคามของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การจัดการ
เรื่องความมั่นคง ข้อมูลในสภาวะต่างๆ การโจมตี การพิสูจน์ทราบ การให้บริการด้านความปลอดภัย   
โมเดลวิเคราะห์การคุกคาม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการวางแผนเพ่ือความมั่นคง นโยบายความมั่ นคง 
เทคโนโลยีส าหรับความมั่นคง ปฏิบัติการการติดตั้งไฟร์วอลล์และวีพีเอ็น การตรวจจับการบุกรุก การควบคุม 
การเข้าถึง และเครื่องมืออ่ืน ๆ   
 
4122609 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ   3(2-2-5) 
  Computer System Organization and Operating System 
  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  หน่วยประมวลผลกลาง 
หน่วยความจ า อินพุตและเอาท์พุต ระบบปฏิบัติการ กระบวนการ การประสานเวลาของกระบวนการ  
การจัดก าหนดการของกระบวนการ การจัดการหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน การจัดการแฟ้มและอินพุต
และเอาท์พุต การฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการและการตั้งค่า 
 
4122703 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มและการประมวลผลกลุ่มเมฆ   3(2-2-5) 
  Platform Technology and Cloud Computing 
  ภาพรวมของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน การจัดสรรและ
การจัดการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ าเสมือน การจัดการระบบหลายโปรแกรม หลักการของ  
การประมวลผลกลุ่มเมฆ องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ แบบจ าลองการ
ให้บริการแบบกลุ่มเมฆ การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการซอฟต์แวร์ การให้บริการแพลตฟอร์ม และ
ความปลอดภัยในการใช้งาน กรณีศึกษาการให้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การฝึกใช้การประมวลผล 
กลุ่มเมฆ 
 
4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5) 
  Object Oriented Programming 
  หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ เมธอด และองค์ประกอบต่างๆ ของวัตถุ  วงจรชีวิต
วัตถุ การสืบทอดคุณสมบัติ การปกป้อง คอลเลคชัน โพลีมอร์ฟิซึม การพ้องรูป การอินเทอร์เฟส  เธรด การน า
คลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ ใช้กับวัตถุ การใช้เอพีไอ  การจัดการความผิดปกติโดย Exception  
การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(2-2-5) 
  System Analysis and Design 
  หลักการและขั้นตอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบงานเดิม 
การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการวิเคราะห์ การวิเคราะห์
ความต้องการ การออกแบบการน าข้อมูลและออก การออกแบบฐานข้อมูล การท าเอกสารระบบงาน การทดสอบ
ระบบและการน าไปใช้ การบ ารุงรักษา การประเมินผลการท างานของระบบ กรณีศึกษาระบบงานในองค์กร  
การฝึกวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 
4123602 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล     3(2-2-5) 

Data Communication Technology 
  การสื่อสารข้อมูลและการส่งผ่านข้อมูลแบบต่างๆ สื่อใน การส่งผ่านข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล 
การควบคุมการรับส่งข้อมูลและการควบคุมข้อผิดพลาด การควบคุมการไหลของข้อมูลและการผสมสัญญาณ  
การควบคุมการแออัดของข้อมูล รูปแบบและระบบเครือข่ายท้องถิ่น  การฝึกปฏิบัติการออกแบบและติดตั้ง
เครือข่ายท้องถิ่น 
 
4123704 เศรษฐกิจดิจิทัล       3(2-2-5) 
  Digital Economy 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และการ
สื่อสารข้อมูลในปัจจุบัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การตลาดดิจิทัล ธุรกิจอัจฉริยะ 
องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับองค์กรและ
การบริหารงานบริการ  ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม
ประยุกต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
4123706 การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   3(2-2-5) 
  Information Technology Project Management 
  ความส าคัญและขั้นตอนการบริหารโครงการ  การบริหารงบประมาณ เวลา ต้นทุน และคุณภาพ
ของโครงการ การจัดการทรัพยากรภายในโครงการและการจัดการความเสี่ยงของโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานโครงการ การน าเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกใช้
โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการโครงการ 
 
4123709 เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
  Wireless Technologies and Internet of Things 

หลักการเทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรม เครื่องมือ
ในการพัฒนา การเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบ การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว การออกแบบ
สถาปัตยกรรม การใช้ส่วนติดต่อประสานงานระหว่างโปรแกรมประยุกต์ภายนอกกับระบบ การเข้าถึงทรัพยากรบน
อินเทอร์เน็ต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตในธุรกิจ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับเทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-5) 
  Mobile Application Development  

สถาปัตยกรรม คุณลักษณะ ข้อจ ากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาโปรแกรมที่ใช้ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การติดตั้งเครื่องมือส าหรับการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ วิธีการพัฒนาระบบงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาส่วนติดต่อ
กับผู้ใช้ การจัดการกับเหตุการณ์จากผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
 
4123714 การบูรณาการระบบ      3(2-2-5) 
  System Integration 
  ภาพรวมและสถาปัตยกรรมของการบูรณาการระบบ ประเภทของการบูรณาการระบบ 
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการบูรณาการระบบ สภาพแวดล้อมขององค์กร กระบวนการบูรณาการระบบ การรวบรวม
ความต้องการและแหล่งข้อมูล การบูรณาการและการด าเนินงาน เอ็กซ์เอ็มแอลและการบูรณาการแอปพลิเคชัน 
สถาปัตยกรรมแบบมุ่งเน้นการให้บริการ การให้บริการเว็บ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลระบบ การทดสอบและ
การรับประกันคุณภาพ  
 
4123801 จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Ethical and Regulation Issues in Computer Profession 
  จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมส าหรับผู้ เชื่ยวชาญด้านไอทีและผู้ใช้ ไอที 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความรับผิดชอบและความเสี่ยงในการประมวลผลคอมพิวเตอร์  
ความเป็นส่วนตัว  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายกรณีตัวอย่าง 
 
4123904 การสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    1(1-0-2) 
  Seminar in Information Technology 
  การศึกษาค้นคว้าประเด็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจ การวิเคราะห์ปัญหาและ 
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติเขียนโครงร่างกรณีศึกษา 
 
4124906 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Study Project in Information Technology 
  ปัญหาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาปัญหาหรือพัฒนาต่อยอดหัวข้อ 
ที่สนใจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมหรือเลือกโปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนา โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้ควบคุม 
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3. วิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4122602 โครงสร้างข้อมูล       3(2-2-5) 

Data Structure  
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริง อาเรย์และพอยเตอร์  
ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว ต้นไม้ กราฟและการประยุกต์ใช้  การเรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล การฝึกปฏิบัติ 
เขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้างข้อมูลชนิดต่างๆ 
 
4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5) 
  Software Engineering 
  วัฏจักรของซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์  
แบบโครงสร้าง การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ใหม่ การทดสอบซอฟต์แวร์ การน าซอฟต์แวร์ไปใช้งาน การบ ารุงรักษา
ซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์และการวัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ การน าสื่อประสมมาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบซอฟต์แวร์ 
 
4122203 การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล     3(2-2-5) 
  Visual Programming 
  หลักการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวน ลักษณะเฉพาะของการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-
ดริฟเวนต์ คอมโพเนนต์และคุณสมบัติ การออกแบบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ชนิดของตัวแปร โครงสร้างการ
ควบคุม การจัดการความผิดปกติ การน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล การฝึกปฏิบัติเขยีนโปรแกรมภาษา
เชิงวิชวล 
 
4123306 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ     3(2-2-5) 
  Web-based Information System Development 
  การจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบระบบสารสนเทศบนเว็บ การสร้างฐานข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์
จ าลอง ภาษาสคริปท์ที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ การเขียนภาษาสคริปท์ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล  
การเขียนสคริปท์และเทคนิคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
4123715 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน     3(2-2-5) 
  Multimedia Technology and Animation 
  แนวคิดเบื้องต้นของงานสร้างสื่อประสมในการประยุกต์การใช้ในด้านการออกแบบสื่องานกราฟิก 
การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการสร้างภาพสามมิติในลักษณะปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ รวมไปถึงกระบวนการในการผลิต
สื่อประสมและการแสดงผลของสื่อประสมในทางสื่อการศึกษา เทคโนโลยีสื่อประสม และประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4124701 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล     3(2-2-5) 
  Data Warehouse and Data Mining 
  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล องค์ประกอบของคลังข้อมูลและเครื่องมือการ
จัดท าข้อมูลระดับเมตา การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ กฎการสัมพันธ์ 
การจัดหมวดหมู่และจัดกลุ่ม รูปแบบและอันดับการจับคู่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เทคนิคการพยากรณ์ด้วยการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการท าเหมืองข้อมูล ตัวอย่างงานประยุกต์ การฝึกปฏิบัติ 
การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการท าเหมืองข้อมูล 
 
4124704 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(2-2-5) 
  Current Topics in Information Technology 
  การศึกษาและค้นคว้าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น 
ที่นิยมในปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 
4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์  3(2-2-5) 
  Principles of E-Commerce and Online Marketing 
  แนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หลักการตลาดออนไลน์ ระบบการช าระเงินออนไลน์ ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย การศึกษาและฝึกการพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรือภาษาการเขียนโปรแกรม 
 
4124706 ธุรกิจอัจฉริยะและข้อมูลใหญ่      3(2-2-5) 
  Business Intelligence and Big Data 
  หลักการของธุรกิจอัจริยะ ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอัจฉริยะ 
วิธีการธุรกิจอัจฉริยะ การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล กรณีศึกษาธุรกิจอัจฉริยะ  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลใหญ่ รูปแบบต่างๆ ของการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ การจัดการข้อมูลใหญ่ กรณีศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านธุกิจอัจฉริยะ 
 
4124707 การสร้างสรรค์เทคโนโลยีความจริงเสมือน    3(2-2-5) 
  Virtual Reality Production 
  การพัฒนาหลักการออกแบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนเบื้องต้น กระบวนการสร้างสรรค์งาน
เทคโนโลยีความจริงเสมือน หลักการออกแบบงาน 3 มิติ ระบบปฎิสัมพันธ์ของเทคโนโลยีความจริงเสมือน การ
ออกแบบระบบควบคุมระดับความยากง่ายของเทคโนโลยีความจริงเสมือน การออกแบบโมเดล 3 มิติ การสร้ าง
ฉากหลัง การจัดการกราฟิก การจัดการเสียง ขั้นตอนการผลิตเทคโนโลยีความจริงเสมือนโดยใช้เครื่องมือและภาษา
โปรแกรมอย่างง่าย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5724201 การพัฒนาเว็บขั้นสูง      3(2-2-5) 
  Advanced Web Development 
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ Framework รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ MVC  แนวคิดและหลักการทฤษฏีของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วย Framework  ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดยใช้ 
Framework 
 
4. วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
  English for Science 
  การอ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และการเขียนข้อความ 
บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  English for Computer  
  ความรู้พ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ การอ่านจับใจความ
บทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จากงานวิชาการ วารสาร นิตยสาร ต ารา คู่มือ หรือแหล่งข้อมูล
ต่างๆ รวมทั้งการฝึกทักษะการโต้ตอบที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 
5. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4124802 สหกิจศึกษา       6(720) 
  Cooperative Education 
  การฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเต็มเวลา มีการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจนแน่นอน 
และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน าความรู้ที่ ได้ศึกษามาบูรณาการ 
เพ่ือประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม มีการร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
 
4124803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  1(90) 
  Preparation for Field Experience in Information Technology 
  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4124804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ   5(450) 
  Field Experience in Information Technology 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การหรือหน่วยงานหรือ 
สถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้รับความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และประสบการณ์ในอาชีพ 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 จากการประเมินตนเองของหลักสูตรในหลายปีที่ผ่านมานั้น พบว่า มีประเด็นต่างๆ ที่ควรน าพิจารณาในการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้ องการของตลาดแรงงาน 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน การเพ่ิมรายวิชาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาแรกเข้า จากนั้นทางหลักสูตรได้ทบทวน ปรับปรุงเนื้อหาและค าอธิบายรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานหลักในการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสา รสนเทศ ให้กระชับ และมีความ
ทันสมัยมากยิ่งข้ึน ทั้งยังได้เพ่ิมรายวิชาใหม่ที่พิจารณาจากความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีปัจจุบัน ซึ่งในทุกรายวิชา หลักสูตรได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย นอกจากนี้เพ่ือช่วยการปรับตัวของนักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษา ทางหลักสูตรยังได้วางแผนจัดกิจกรรมเตรียมค วาม
พร้อมให้กับนักศึกษาแรกเข้า ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษาต่อไป 
 
 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information 
Technology 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : วิทยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Science (Information Technology) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Sc. (Information Technology) 
 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information 
Technology 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : วิทยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Science (Information Technology) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Sc. (Information Technology) 
 
 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
ปรัชญาของหลักสูตร 
   พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคณุภาพ มคีุณธรรมและ
จริยธรรม พร้อมก้าวไปสูม่าตรฐานสากล 
 

ปรัชญาของหลักสูตร 
   มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความคดิรเิริ่ม
สร้างสรรค์ คณุธรรม จรยิธรรม สามารถพัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได ้
 

 
มุ่งเน้นให้มีศักยภาพและ
สามารถท างานได้ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  เพื่อผลิตบณัฑิตทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้มคีวามรู้และความสามารถใน
การที่จะประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและทีเ่กี่ยวข้อง โดย
ครอบคลมุพื้นฐานระบบสารสนเทศทางด้านฮารด์แวร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูลและ
เครือข่าย ซึ่งบัณฑิตสามารถเลือกใช้ พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
2.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีทักษะในการเรยีนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ไดด้้วย
ตนเอง ท้ังยังมีพ้ืนฐานเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงกว่าปริญญาตรีที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
3.  เพื่อให้บัณฑิตสามารถท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับผู้พัฒนาและออกแบบระบบ ให้มีความเข้าใจสอดคลอ้งตรงกันใน
การร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศ ท้ังยังมีความสามารถในการท างานเป็นทีมอีก
ด้วย 
4.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีเจตคติ คณุธรรม จริยธรรม  สอดคล้องกับสังคมและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑติที่มีทักษะในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและน าไปใช้ได้
อย่างสรางสรรค  
2. เพื่อผลิตบัณฑติที่มีความรู้ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบตัิอยู่ในระดับดี มีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอในการศึกษาต่อระดับสูง 
3. เพื่อผลิตบัณฑติที่สามารถคดิอย่างมีวิจารณญาน และแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้
ในสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมอียู่ 
4. เพื่อผลิตบัณฑติที่มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
5. เพื่อผลิตบัณฑติที่มีคณุธรรม จรยิธรรม และท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองด ีรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 
เพื่อให้มีความรู้ใน
สาขาวิชาและสามารถ
น าไปใช้จริงไดค้วบคู่ไป
กับการเป็นคนดี มี
จริยธรรม 
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หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    129 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  9 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  45 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเลือก  30 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาทักษะภาษาและ

การสื่อสารวิทยาศาสตร ์
 6 หน่วยกิต 

 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 3 หรือ 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    130 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  9 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเฉพาะด้าน  55 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาทักษะภาษาและ

การสื่อสารวิทยาศาสตร ์
 6 หน่วยกิต 

 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
ปรับจ านวนวิชาเฉพาะ
ด้านให้มากขึ้น ลดวิชา
เลือกให้น้อยลง เพื่อ
ป้องกันการไม่เลือกเรยีน
ในรายวิชาที่ส าคัญของ
สาขา 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาแกน 
4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 Mathematics for Computers 
 ศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสมัพันธ์
และฟังก์ชัน ระบบเลขฐานต่างๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 ความน่าจะเป็นและ
ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น 

4121403 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 Mathematics for Computers 
 พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ การให้เหตผุล ระบบเลขฐาน   เซต 
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เมตริกซ์ การหาดเีทอร์มิแนนต์ สมการเชิงเสน้ ทฤษฎีกราฟ
และต้นไม้เบื้องต้น ทฤษฎีการตดัสนิใจเบื้องต้น และการใช้โปรแกรมประยุกต์ทาง
คณิตศาสตร ์

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อใหใ้ห้
ครอบคลมุองค์ความรู้ที่
อยู่ในรายวิชาที่ถูกตัด
ออก  

4112101 สถิติวิเคราะห์ 1 3(2-2-5) 
 Statistical Analysis 1 
 ศึกษาความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมลูตัวเลข (ค่ากลาง การกระจายของ
ข้อมูล ต าแหน่งของข้อมูล ความเบ้และความโด่ง) ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่ ค่า
คาดหวังและความแปรปรวน การแจกแจงแบบทวินาม แบบปัวส์ซอง และแบบ
ปกติ ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงแบบที แบบไคสแควร์ และแบบเอฟ การ
ประมาณค่า และการทดสอบสมมตุิฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วน และ ความ
แปรปรวนของประชากร หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม 

4121404 หลักสถติิส าหรับคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 Principles of Statistics for Computer 

ความรู้พื้นฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (ค่ากลาง การ
กระจายของข้อมูล ต าแหน่งของข้อมูล ความเบ้และความโด่ง) ความน่าจะเป็น ตัว
แปรสุ่ม ทฤษฎีการสุม่ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน และการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทางสถิต ิ

1. ปรับปรุงรหสัและ
ช่ือรายวิชาเพื่อไม่ให้
ซ้ าซ้อนกับรายวิชาเดิม 
2. ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาโดยใหเ้นื้อหามี
ความเหมาะสมกับ
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

4121801 หลักพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Technology Fundamentals 
 แนะน าความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยสีารสนเทศประกอบไปด้วย ภาพ
จ าลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ความส าคญัของข้อมลูและสารสนเทศ กระบวนการการเปลีย่นแปลงและประยุกตร์ะบบ
เข้าสู่องค์การการบริหารโครงการ การบรหิารสารสนเทศ การประกันและรกัษาความมั่นคง
ของสารสนเทศ เทคโนโลยรีะบบสารสนเทศและการสื่อสาร การเป็นนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแขนงวิชาการอื่นที่เกีย่วข้อง การปฏิสมัพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 
หลักการของเวลิดไ์วด์เว็บ และจรยิธรรมกับสังคมยคุเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4121801 หลักพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Technology Fundamentals 
 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ  องค์ประกอบของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกับฮารด์แวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย 
ประเภทของข้อมลูและสารสนเทศ การประมวลผลข้อมลูและสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในองคก์ร ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ระบบฐานข้อมลู สถาปัตยกรรม
ฐานข้อมูล ความสมัพันธ์ของข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมลูเชิงสมัพันธ์ แบบจ าลอง
ความสมัพันธร์ะหว่างเอนทิตี้ รปูแบบบรรทดัฐาน ภาษาสอบถามเชิงโครงสรา้ง  

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อใหน้ักศึกษา
เข้าใจภาพรวมของ
หลักสตูร และเพิ่มเติม
ในส่วนของฐานข้อมูล
เบื้องต้น 
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในด้านต่างๆ และการฝกึปฏบิัติการเขียนภาษา 
เชิงโครงสร้าง 

วิชาเอกบังคับ   
4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 
 Principles of Programming and Algorithm  
 ศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม 
การควบคุมการไหลของขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การเขยีนโปรแกรมจาก
ขั้นตอนวิธี การควบคุมโปรแกรม แบบล าดับ แบบเลือก แบบวนซ้ า การก าหนดตัว
แปร การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล การทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด 
ศึกษาการเขียนโปรแกรมโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอรภ์าษาใดภาษาหนึ่ง 

4121101 หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 
 Principles of Programming and Algorithm  
 ปัญหาเชิงโปรแกรม ข้ันตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การ
ควบคุมการไหลของขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การก าหนดตัวแปร การควบคุม
โปรแกรม แบบล าดับ แบบเลือก แบบวนซ้ า การทดสอบความถูกตอ้งของการ
ออกแบบผังงาน การเลือกใช้ขั้นตอนวิธีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา การเขียน
โปรแกรมโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้กระชับ
และชัดเจนมากขึ้นแต่
เนื้อหาในภาพรวม 
คงเดิม 

4121102 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 Computer Programming Language 
 ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ประกอบ
ภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับค าสั่งรบั แสดงผล  ชนิดของข้อมูลแบบตา่งๆ  ค าสั่ง
ปฏิบัติการ  นิพจน์  การวนรอบ โปรแกรมย่อยและฟังก์ช่ันต่างๆ  อาร์เรย์ พอย
เตอร์เบื้องต้น และการใช้แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษา
ใดภาษาหนึ่ง เช่น Pascal, C, C#, C++ หรืออ่ืน ๆ ในการฝึกเขียนและพัฒนา
โปรแกรม 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากเป็น
รายวิขาของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งไม่ครอบคลุมองค์
ความรู้ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4121601 พื้นฐานซอฟต์แวร์     3(2-2-5) 
 Software Fundamentals  
 การวิเคราะห์และออกแบบข้ันตอนวิธี พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม แบบ
ชนิดข้อมูล การประกาศตัวแปร การรับข้อมลู การแสดงผล นิพจน์ โครงสร้าง
ควบคุมแบบตา่งๆ ขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ า อารเ์รย์  
พอยท์เตอร์ การทดสอบและการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม และการฝึก
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับองค์ความรู้
ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Database 
 ศึกษาองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมฐานข้อมลู ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลวิเคราะห์และออกแบบการน าข้อมูลเข้า - ออก การสรา้งแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ การท าพจนานุกรมข้อมูล ศึกษาตัวอย่างการใช้ระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลในปัจจุบัน 

 ตัดรายวิชาโดยน าเนื้อหา
บางส่วนไปสอนใน
รายวิชา 4121801  
หลักพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4122204 การจัดการสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Information Management 
 ภาพรวมและขอบเขตของการจัดการสารสนเทศ แนวความคิดของ 
ทรานแซคช่ัน เทคนิคการควบคมุการเข้าถึงพร้อมกันของผู้ใช้หลายคน เทคนิคการ
ส ารองและกู้คืนฐานข้อมูล ระบบความปลอดภัยฐานข้อมลู คุณภาพของข้อมูล 
การใช้ประโยชน์ข้อมลู การไหลของสารสนเทศในองค์กร การจัดการสารสนเทศใน
องค์กร แนวโน้มของเทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ การฝึกปฏบิัติการตั้งค่า
ระบบจัดการฐานข้อมลู 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

4122307 การออกแบบส่วนตดิต่อกับผู้ใช้ 3(2-2-5) 
 User Interface Design 
 แนวคิด ความส าคัญและปัจจยัของมนุษย์ต่อการปฏสิัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และคอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองการปฏิสมัพันธ์
ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองการรู้จ าในการปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และคอมพิวเตอร์ การใช้งานได้ในการปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
(Building GUI Interfaces) การออกแบบการปฏสิัมพันธ์ที่เหมาะสม ประเด็นที่
เกี่ยวกับการปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ แนวโนม้ของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการพัฒนาโปรแกรมและการ
ประเมินประสิทธิภาพโดยเน้นมนษุย์เป็นส าคญั 

4122307 การออกแบบส่วนตดิต่อกับผู้ใช้และประสบการณ ์ 3(2-2-5) 
 ของผู้ใช้งาน 
 User Interface and User Experience design 
 แนวคิด ความส าคัญและปัจจยัในการปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร 
ผ่านคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
แบบจ าลองการรู้จ าในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การใช้งาน
ได้ในการปฏิสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การปฏสิัมพันธ์
ที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นท่ีเกี่ยวกบัการปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ แนวโน้มของการปฏสิัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
หลักการพัฒนาโปรแกรมและการประเมินประสิทธิภาพโดยเน้นมนษุย์เป็นส าคญั 
หลักการออกแบบเว็บไซต์ หลักการออกแบบให้เข้าถึงทุกผู้ใช้ แนวทาง 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบันและเพิ่มเนื้อหา
ในส่วนของเว็บไซต์
เพื่อให้นักศึกษา
ตระหนักถึงการน า
ทฤษฎีไปใช้งานจริง 
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การติดตามผลจากประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การฝึกปฏิบัติการออกแบบ 
ส่วนติดต่อกับผู้ใช้และการออกแบบเว็บไซต ์

4122608 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 Computer System Security 
 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ องค์ประกอบ
ของความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเภทและแหล่งของภัย
คุกคาม นโยบายการรักษาความปลอดภัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจท าให้เกิด
ภัยกับข้อมูล กลไกและเทคโนโลยสี าหรับความมั่นคง การเข้ารหสัและถอดรหัส
ข้อมูล การตรวจจับการบุกรุก การจัดการความมั่นคงและการประกนัสารสนเทศ 
การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การป้องกันและการสืบสวน 

4122608 หลักการด้านความมั่นคงของระบบและเครือข่าย 3(2-2-5) 
 คอมพิวเตอร ์
 Principles of Computer System and Network Security 
 กฎหมาย จริยธรรม และประเด็นที่ต้องค านึงถึงเพื่อความปลอดภัยของ
ข้อมูลข่าวสาร มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย ชนิดและแหล่งที่มาของภัย
คุกคามของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การจัดการเรื่องความมั่นคง ข้อมูลใน
สภาวะต่างๆ การโจมตี การพิสูจนท์ราบ การให้บริการด้านความปลอดภัย โมเดล
วิเคราะห์การคุกคาม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการวางแผนเพื่อความมั่นคง 
นโยบายความมั่นคง เทคโนโลยสี าหรับความมั่นคง ปฏิบัติการการตดิตั้งไฟร์วอลล์
และวีพีเอ็น การตรวจจับการบุกรกุ การควบคุมการเข้าถึง และเครือ่งมืออ่ืนๆ   

ปรับปรุงช่ือและ
ค าอธิบายรายวิชาโดย
เพิ่มเนื้อหาด้านความ
มั่นคงของเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

4122609 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ 3(2-2-5) 
 Computer System Organization and Operating System 
 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ หน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจ า อินพุตและเอาท์พุต ระบบปฏิบัติการ 
กระบวนการ การประสานเวลาของกระบวนการ การจดัก าหนดการของ
กระบวนการ การจัดการหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน การจดัการแฟ้ม
และอินพุตและเอาท์พุต 

4122609 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบตัิการ 3(2-2-5) 
 Computer System Organization and Operating System 
 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ หน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจ า อินพุตและเอาท์พุต ระบบปฏิบัติการ 
กระบวนการ การประสานเวลาของกระบวนการ การจดัก าหนดการของ
กระบวนการ การจัดการหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน การจดัการแฟ้ม
และอินพุตและเอาท์พุต การฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการและการตั้งค่า 

คงเดิม 

 4122703 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มและการประมวลผลกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) 
 Platform Technology and Cloud Computing 
 ภาพรวมของสถาปตัยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตัิการตา่งๆ ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน การจัดสรรและการจดัการทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ า
เสมือน การจัดการระบบหลายโปรแกรม หลักการของการประมวลผลกลุ่มเมฆ 
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของการประมวลผลแบบกลุม่เมฆ แบบจ าลองการ
ให้บริการแบบกลุ่มเมฆ การให้บรกิารโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการซอฟต์แวร์ 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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การให้บริการแพลตฟอรม์ และความปลอดภัยในการใช้งาน กรณีศึกษาการ
ให้บริการการประมวลผลแบบกลุม่เมฆ การฝึกใช้การประมวลผลกลุ่มเมฆ 

4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming 
 ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented 
Programming) โดยบอกความหมาย คุณลักษณะ และพฤติกรรมของวัตถุ  
โครงสร้างของคลาส (Classes)  วัตถุ (Objects)  คณุสมบัติของวัตถตุ่างๆ เช่น  
การห่อหุ้ม  การสืบทอดคณุสมบัต ิโดยใช้ภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ 

4123101 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming 
 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ เมธอด และองค์ประกอบ
ต่างๆ ของวัตถุ วงจรชีวิตวัตถุ การสืบทอดคุณสมบตัิ การปกป้อง คอลเลคชัน โพลี
มอร์ฟิซึม การพ้องรูป การอินเทอร์เฟส  เธรด การน าคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีใช้กับวัตถุ การใช้เอพีไอ  การจัดการความผิดปกตโิดย Exception  
การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 
 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาโดยใหเ้นื้อหามี
ความเหมาะสมกับ
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

4123103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) 
 Management Information System 
 แนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร เทคโนโลยีในระบบ
สารสนเทศ ระบบการจดัการและระบบสนบัสนุนในองค์กรระบบสารสนเทศใน
การตัดสินใจ การวางแผนระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ 
 

 ตัดรายวิชาโดยน าเนื้อหา
บางส่วนไปสอนใน
รายวิชา 4121801  
หลักพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4123202 ระบบการจัดการและการบรหิารฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Management System and Administration 
 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การท าบรรทัดฐานข้อมลู การ
บริหารจดัการฐานข้อมูลด้วยภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL) แนวความคิด
ของทรานแซคช่ัน เทคนิคการควบคุมการเข้าถึงพร้อมกันของผู้ใช้หลายคน เทคนิค
การส ารองและกู้คืนฐานข้อมลู ระบบความปลอดภัยฐานข้อมลู ศึกษาเทคโนโลยี
ใหม่ของฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน 
 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากไดม้ี
การปรับปรุงให้เนื้อหา
ส่วนใหญ่เป็นส่วนหน่ึง
ของรายวิชาการจัดการ
สารสนเทศ 
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4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 System Analysis and Design 
 ศึกษาหลักการและขั้นตอนเกี่ยวกบัการวิเคราะห์ระบบ การวเิคราะห์
รายละเอียดระบบงานเดิม ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ ก าหนด
วัตถุประสงค์ และขอบข่ายของการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ความต้องการ การ
ออกแบบการน าข้อมูลเข้าและออก การออกแบบฐานข้อมูล การท าเอกสาร
ระบบงาน การทดสอบระบบ และการน าไปใช้การบ ารุงรักษา การประเมิน 
กรณีศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานในองค์กร  

4123301 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 System Analysis and Design 
 หลักการและขั้นตอนเกี่ยวกับการวิเคราะหร์ะบบ การวิเคราะห์
รายละเอียดระบบงานเดิม การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ การ
ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ความต้องการ 
การออกแบบการน าข้อมลูและออก การออกแบบฐานข้อมูล การท าเอกสาร
ระบบงาน การทดสอบระบบและการน าไปใช้ การบ ารุงรักษา การประเมินผลการ
ท างานของระบบ กรณีศึกษาระบบงานในองค์กร การฝึกวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

คงเดิม 

4123602 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมลู 3(2-2-5) 
 Computer Networks and Data Communication 
 ศึกษาองค์ประกอบและหลักการพืน้ฐานของการสื่อสารข้อมูล 
มาตรฐานต่างๆ สื่อกลางและเทคนิคในการส่งข้อมูล ศึกษาความหมายประเภท
ของเครือข่าย  สถาปัตยกรรมเครอืข่าย องค์กรดูแลมาตรฐานระบบเครือข่าย 
รูปแบบการเช่ือมต่อ สื่อกลางการเช่ือมโยงระบบเครือข่าย อุปกรณ์ของระบบ
เครือข่าย เทคโนโลยีของระบบเครือข่ายการออกแบบและจัดการเครือข่าย 

4123602 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล  3(2-2-5) 
 Data Communication Technology 
 การสื่อสารข้อมลูและการส่งผ่านขอ้มูลแบบต่างๆ สื่อใน การส่งผ่าน
ข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการรบัส่งข้อมูลและการควบคมุข้อผิดพลาด 
การควบคุมการไหลของข้อมูลและการผสมสญัญาณ การควบคุมการแออัดของ
ข้อมูล รูปแบบและระบบเครือข่ายท้องถิ่น การฝึกปฏิบัติการออกแบบและตดิตั้ง
เครือข่ายท้องถิ่น 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกับหลักสตูร 

 4123704 เศรษฐกิจดิจิทลั 3(2-2-5) 
 Digital Economy 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีด้านฮารด์แวร์ 
ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
พาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การตลาดดิจิทัล ธรุกิจอัจฉริยะ องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ
องค์กรและการบริหารงานบริการ  ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกตเ์กี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทลั 
 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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4123706 การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Technology Project Management 
 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลมุการบริหาร
การบูรณาการ การบริหารเวลา การบริหารขอบเขต การบริหารค่าใช้จ่ายการ
บริหารคณุภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการสื่อสาร การบริหาร
ความเสีย่งและการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างข้ันตอนการด าเนินโครงการ การจัดท า
แผน การด าเนินการ การควบคุม การน าเสนอโครงการ และการปิดโครงการ 

4123706 การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Information Technology Project Management 
 ความส าคญัและขั้นตอนการบริหารโครงการ  การบริหารงบประมาณ 
เวลา ต้นทุน และคุณภาพของโครงการ การจัดการทรัพยากรภายในโครงการและ
การจัดการความเสี่ยงของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารงานโครงการ การน าเสนอโครงการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การฝึก
ใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการโครงการ 
 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา เพื่อให้กระชับ
มากขึ้นแต่เนื้อหาใน
ภาพรวมคงเดิม 

4123708 พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต ์ 3(2-2-5) 
 Fundamental of Web Design and Development 
 ศึกษาหลักการของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบราวเซอร์ ภาษามาตรฐานใน
การพัฒนาเว็บไซต์เทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ การเลือกใช้องค์ประกอบท่ี
เหมาะสม และการเขียนโปรแกรมในการพัฒนาเว็บไซต์ 

 ตัดรายวิชาโดยน าเนื้อหา
บางส่วนไปสอนใน
รายวิชา 4122307  
การออกแบบส่วนตดิต่อ
กับผู้ใช้และ
ประสบการณ์ของ
ผู้ใช้งาน 

 4123709 เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 
 Wireless Technologies and Internet of Things 
 หลักการเทคโนโลยไีรส้ายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่าน
อินเทอร์เน็ต สถาปตัยกรรม เครื่องมือในการพัฒนา การเช่ือมต่อฐานข้อมูลระบบ 
การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สมองกลฝังตัว การออกแบบสถาปตัยกรรม การใช้
ส่วนติดต่อประสานงานระหว่างโปรแกรมประยุกต์ภายนอกกับระบบ การเข้าถึง
ทรัพยากรบนอินเทอรเ์น็ต ความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับ เทคโนโลยไีรส้ายและการ
เชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตในธุรกิจ และการวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับ
เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอรเ์น็ต 
 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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 4123710 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที ่  3(2-2-5) 

 Mobile Application Development  
 สถาปัตยกรรม คณุลักษณะ ข้อจ ากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ระบบปฏิบตัิการส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาโปรแกรมที่ใช้ส าหรับ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การติดตั้งเครื่องมือส าหรับการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนอุปกรณเ์คลื่อนที่ วิธีการพัฒนาระบบงานบนอุปกรณเ์คลื่อนที่ การ
พัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การจัดการกับเหตุการณ์จากผู้ใช้ การเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล 
 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

 4123714 การบูรณาการระบบ 3(2-2-5) 
 System Integration 
 ภาพรวมและสถาปัตยกรรมของการบูรณาการระบบ ประเภทของ
การบูรณาการระบบ เทคโนโลยีทีน่ ามาใช้ในการบูรณาการระบบ สภาพแวดล้อม
ขององค์กร กระบวนการบูรณาการระบบ การรวบรวมความต้องการและ
แหล่งข้อมูล การบรูณาการและการด าเนินงาน เอ็กซเ์อ็มแอลและการบูรณาการ
แอปพลิเคชัน สถาปัตยกรรมแบบมุ่งเน้นการให้บริการ การให้บริการเว็บ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลระบบ การทดสอบและการรับประกนัคุณภาพ 
 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

4123801 จริยธรรมและกฎหมายที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Ethical and Regulation Issues in Computer Profession 
 ศึกษาพฤติกรรม และธรรมชาติของมนุษย์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์และทัศนคติเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
ทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ความรับผดิชอบ และความเสี่ยง
ในการประมวลผลคอมพิวเตอร์ การใช้และการล่วงละเมดิข้อมูลคอมพิวเตอร์ใน
องค์กร และผลกระทบของเทคโนโลยตี่อสังคม การวเิคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วม
สมัย บทบาทของวิชาชีพท่ีมีต่อสังคมรวมถึงจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ 

4123801 จริยธรรมและกฎหมายที่เกีย่วข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Ethical and Regulation Issues in Computer Profession 
 จริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ จริยธรรมส าหรับผู้เชื่ยวชาญด้าน
ไอทีและผู้ใช้ไอที อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ต ความรบัผิดชอบและ
ความเสีย่งในการประมวลผลคอมพิวเตอร์ ความเป็นส่วนตัว  เสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น  ทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายที่เกีย่วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายกรณตีัวอย่าง 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาโดยใหเ้นื้อหามี
ความเหมาะสมกับ
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
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 4123904 การสัมมนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  1(1-0-2) 

 Seminar in Information Technology 
 การศึกษาค้นคว้าประเด็นทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีน่าสนใจ การ
วิเคราะหป์ัญหาและการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การฝึกปฏิบตัิเขียนโครงร่างกรณศีึกษา 
 

เพิ่มรายวิชาเพื่อรองรับ
การท าวิจัยของนักศึกษา 

4124602 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 Computer Network Administration and Management 
 ศึกษาหลักการพัฒนาและบริหารระบบเครือข่าย ซอฟท์แวร์ ฮารด์แวร์ 
เพื่อจัดการเครือข่าย การวเิคราะห์ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่าย 

4121602 การจัดการเครือข่ายเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Introduction to Network Management 
 รูปแบบและแนวทางในการจัดการระบบเครือข่าย การตรวจสอบ การ
ตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและการแกไ้ขป้องกัน เกณฑ์
วิธีที่ใช้ในการจัดการระบบเครือข่าย โปรแกรมและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
จัดการระบบเครือข่าย การวดัปรมิาณการใช้งาน การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบเครือข่าย ปฏิบตัิการวิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดและการแก้ไข
ป้องกัน ปฏิบัติการทดลองตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย 
 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา
เพื่อให้ไม่ซ้ ากับวิชาเดิม
และปรับค าอธิบาย
รายวิชาโดยใหเ้นื้อหามี
ความเหมาะสมกับ
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

4124901 การสัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Seminar in Computer and Information Technology 
 ความก้าวหน้า แนวคิดท่ีแปลกใหม่และผลงานท่ีมีคณุค่าทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเอกสาร วารสาร งานวจิัยหรือการที่
ปฏิบัติงานจริง เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านการ
จัดการ ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนและจัดท าเป็นสัมมนากลุม่ย่อย โดยมุ่งหวัง
เพื่อหาข้อสรุปหรือแนวทางการแกป้ัญหา 
 
 
 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากเป็น
รายวิชาของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ซึ่งยังใช้ค าอธิบาย
รายวิชาเดมิ 
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4124903 การศึกษาเอกเทศดา้นคอมพิวเตอร์และ 3(2-2-5) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Independent Study in Computer and Information 
 Technology 
 ศึกษาปัญหาเฉพาะเรื่อง จดัท าโครงการศึกษาปัญหา หรือพัฒนาต่อยอด
หัวข้อที่สนใจ วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ เขียนโปรแกรมหรือเลือกโปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา โดยอยูภ่ายใต้การดแูลของอาจารยผ์ู้ควบคมุ 

4124906 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Study Project in Information Technology 
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาปญัหาหรือ
พัฒนาต่อยอดหัวข้อท่ีสนใจ การวเิคราะห์และออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรม
หรือเลือกโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา โดยอยู่ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ผู้ควบคมุ 
 
 

ปรับรหสัรายวิชา  
ช่ือรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา 
เพื่อให้มีความชัดเจนใน
สาขาวิชามากยิ่งข้ึน 

วิชาเอกเลือก   
4122602 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Structure 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมลู
สตริงก์ (String Processing) อาเรย์ เรคคอร์ด และ พอยน์เตอร์ (Arrays, 
Records and Pointers) ลิงค์ลสิต์ (Linked Lists) สแตก (Stacks) คิว 
(Queues) การเวียนเกิด (Recursion) ต้นไม้ (Tree) กราฟและการประยุกต์ใช้ 
(Graphs and Thier Applications) การเรียงและการค้นหาข้อมลู (Sorting and 
Searching) 

4122602 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Structure 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริง 
อาเรย์และพอยเตอร์ ลิงคล์ิสต์ สแตก คิว ต้นไม้ กราฟและการประยกุต์ใช้ การ
เรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้าง
ข้อมูลชนิดต่างๆ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
โดยให้เนื้อหามีความ
เหมาะสมกับหลักสตูร
มากยิ่งข้ึน 

4123302 วิศวกรรมซอฟท์แวร ์ 3(2-2-5) 
 Software Engineering 
 ศึกษาวัฏจักรของซอฟต์แวร์ การวเิคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์  
การออกแบบซอฟต์แวร์แบบโครงสร้าง  การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ใหม่ การ
ทดสอบซอฟต์แวร์  การน าซอฟตแ์วร์ไปใช้งาน การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์  การ
บริหารโครงงานซอฟต์แวร์และการวัดความซบัซ้อนของซอฟต์แวร์ การน าสื่อ
ประสมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร ์
 

4123302 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 
 Software Engineering 
 วัฏจักรของซอฟต์แวร์ การวเิคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ การ
ออกแบบซอฟต์แวร์ 
แบบโครงสร้าง การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ใช้ได้ใหม่ การทดสอบซอฟตแ์วร์ การน า
ซอฟต์แวร์ไปใช้งาน การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การบริหารโครงงานซอฟต์แวร์และ
การวัดความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ การน าสื่อประสมมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ 
 

คงเดิม 
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4123303 อีเวนท-์ดริฟเวนท์ โปรแกรมมิ่ง 3(2-2-5) 
 Event-Driven Programming 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์ ความ
แตกต่างของการเขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์กับการเขียนโปรแกรมแบบ
อื่น ฝึกการเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม เช่น Visual Basic, Visual C#, Visual 
C++ เป็นต้น 

4122203  การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล 3(2-2-5) 
 Visual Programming 
 หลักการเขียนโปรแกรมแบบอเีวนต์-ดริฟเวนต ์ลักษณะเฉพาะของการ
เขียนโปรแกรมแบบอีเวนต์-ดริฟเวนต์ คอมโพเนนต์และคณุสมบัติ การออกแบบ
ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ชนิดของตัวแปร โครงสร้างการควบคุม การจัดการ
ความผิดปกติ การน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการฐานข้อมลู การฝึกปฏิบัติเขียน
โปรแกรมภาษาเชิงวิชวล 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา 
ช่ือรายวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาโดย
เพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม
มากยิ่งข้ึน เช่น การ
ออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้ การน าไป
ประยุกต์ใช้งาน เป็นต้น 

4123306 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเวบ็ 3(2-2-5) 
 Web-based Information System Development 
 แนวทางและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกบัการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศบนเว็บ เพื่อจดัการระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การ
จัดการ Web Server การพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ Web-based 
Information System เทคนิคการพัฒนา Web application เทคนิคการเขียน 
CGI Script การเข้าถึงระบบฐานขอ้มูลผ่านเว็บ การควบคมุระบบเครื่องแม่ข่าย
ระยะไกล การใช้ภาษา XML ในการสร้างเอกสารและแลกเปลี่ยนขอ้มูล 

4123306 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเวบ็ 3(2-2-5) 
 Web-based Information System Development 
 การจ าลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบระบบสารสนเทศบนเว็บ การ
สร้างฐานข้อมลูในเซิร์ฟเวอร์จ าลอง ภาษาสคริปท์ที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศบน
เว็บ การเขียนภาษาสคริปท์ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล การเขียนสครปิท์และ
เทคนิคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้ครอบคลุมถึง
กระบวนการท าระบบ
สารสนเทศบนเว็บ 

4123307 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5) 
 Web Services Technology 
 ศึกษาถึงแนวคิดและเทคโนโลยีที่ส าคัญ ของ Service-Oriented 
Architecture (SOA) วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพื้นฐานต่างๆ แนวคิดของบริการ
ใน SOA บทบาทของผู้ขอบริการ ผู้ให้บริการและตัวแทนของผู้ให้บรกิาร หลักการ
และโครงสร้างของเว็บเซอร์วิส มาตรฐานเว็บเซอร์วิส โปรโตคอล ภาษาและ 
คอมโพเนนตต์่างๆ เกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส เช่น XML, SOAP, WSDL และ UDDI 
เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมประยุกต์เว็บเซอร์วสิ กระบวนการ
ของการให้บริการเว็บเซอร์วิส การเรียกขอใช้เว็บเซอร์วสิ 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากเป็น
รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก
ที่นักศึกษาไม่เลือกเรียน 
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4123707 เทคโนโลยีมลัติมเีดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia Technology 
 การออกแบบงานทางด้านกราฟิก การสร้างภาพสามมิติ การสร้างภาพ
แอนิเมชัน รวมไปถึงงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบมัลติมีเดีย 

4123715 เทคโนโลยีมลัติมเีดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 
 Multimedia Technology and Animation 
 แนวคิดเบื้องต้นของงานสร้างสื่อประสมในการประยุกต์การใช้ในด้านการ
ออกแบบสื่องานกราฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการสร้างภาพสามมติิในลักษณะ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ รวมไปถึงกระบวนการในการผลิตสื่อประสมและการแสดงผลของสื่อ
ประสมในทางสื่อการศึกษา เทคโนโลยสีื่อประสม และประเด็นทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา 
ช่ือรายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาโดย
เพิ่มเนื้อหาในส่วนของ
การท าแอนิเมชัน 

4124202 ระบบจัดการความรู ้ 3(2-2-5) 
 Knowledge Management Systems 
 การจัดการความรู้ในภาคธุรกจิ การจัดการความรู้ในมิติทางเทคโนโลยี 
การจัดการความรู้ในมิติของกระบวนการ การจัดการความรู้ในมิติของระบบการ
เรียนรู้ การจัดการความรู้ในภาคการตลาด การพัฒนาบริษัทความรู้ การจัดการ
ความรู้ในมิติอื่น การจัดการความรู้ในทรรศนียมิติของปัจเจกบุคคล การจัดการ
ความรู้ในอนาคต 
 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากเป็น
รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก
ที่นักศึกษาไม่เลือกเรียน 

4124701 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Warehouse and Data Mining 
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล องค์ประกอบของ
คลังข้อมูลและเครื่องมือการจดัท าข้อมูลระดับเมตา การประมวลผลเชิงวิเคราะห์
แบบออนไลน์ กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ กฎการสัมพันธ์ การจัดหมวดหมู่
และจัดกลุ่ม รูปแบบและอันดับการจับคู่ เทคนิคและเครื่องมือส าหรบัการท า
เหมืองข้อมูล ตัวอย่างงานประยุกต์ 

4124701 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Warehouse and Data Mining 
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล องค์ประกอบของ
คลังข้อมูลและเครื่องมือการจดัท าข้อมูลระดับเมตา การประมวลผลเชิงวิเคราะห์
แบบออนไลน์ กระบวนการในการค้นพบรูปแบบ กฎการสัมพันธ์ การจัดหมวดหมู่
และจัดกลุ่ม รูปแบบและอันดับการจับคู่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เทคนิคการ
พยากรณด์้วยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น เทคนิคและเครื่องมือส าหรับการท า
เหมืองข้อมูล ตัวอย่างงานประยุกต์ การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการ
ท าเหมืองข้อมูล 
 

ปรับค าอธิบายรายวิชา
โดยให้เนื้อหามีความ
เหมาะสมกับหลักสตูร
มากยิ่งข้ึน 



 

                                                                                                                      

 97 

หลักสูตรเดิม ปีพ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง ปีพ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 
 4124704 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Current Topics in Information Technology 
 การศึกษาและค้นคว้าความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นที่นิยมในปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมที่
เกี่ยวข้อง 
 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 
 Principles of E-Commerce 
 แนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดออนไลน์ ระบบการช าระเงินออนไลน์ ระบบ
การรักษาความปลอดภัยของพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย การศกึษาและฝึก
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม 

4124705 หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์ 
 Principles of E-Commerce and Online Marketing 
 แนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดออนไลน์ ระบบการช าระเงินออนไลน์ ระบบ
การรักษาความปลอดภัยของพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย การศกึษาและฝึก
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรอืภาษาการ
เขียนโปรแกรม 
 

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้สามารถ
ฝึกพัฒนาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสไ์ด้
หลากหลายมากข้ึน 

 4124706 ธุรกิจอัจฉริยะและข้อมูลใหญ่   3(2-2-5) 
 Business Intelligence and Big Data 
 หลักการของธุรกิจอัจริยะ ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการธุรกิจอัจฉริยะ การรวบรวมข้อมลู การจัดเก็บ
ข้อมูล การเข้าถึงข้อมลู กรณีศึกษาธุรกิจอัจฉริยะ ความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกับข้อมูล
ใหญ่ รูปแบบต่างๆ ของการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ การจัดการข้อมลูใหญ่ กรณีศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมลูใหญ่ การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านธุกิจอัจฉริยะ 
 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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 4124707 การสร้างสรรค์เทคโนโลยีความจรงิเสมือน 3(2-2-5) 

 Virtual Reality Production 
 การพัฒนาหลักการออกแบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนเบื้องต้น 
กระบวนการสร้างสรรค์งานเทคโนโลยีความจริงเสมือน หลักการออกแบบงาน 3 
มิติ ระบบปฎิสมัพันธ์ของเทคโนโลยีความจริงเสมือน การออกแบบระบบควบคุม
ระดับความยากง่ายของเทคโนโลยคีวามจริงเสมือน การออกแบบโมเดล 3 มิติ 
การสร้างฉากหลัง การจดัการกราฟิก การจัดการเสียง ขั้นตอนการผลิตเทคโนโลยี
ความจริงเสมือนโดยใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรมอย่างง่าย 
 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

4124904 ระเบียบวิธีวิจยัทางด้านคอมพิวเตอร์และ 3(2-2-5) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Research Methodology in Computer and Information 
 Technology 
 ขั้นตอนการท าวิจัยด้านคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ การก าหนด
เรื่องและการคน้หาข้อมลูการน าเสนอหัวข้องานวิจัย การออกแบบงานวิจยั   การ
วิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล และการสรุปผล  เทคนิคการเขยีนรายงานการวิจยั 
 

 ตัดรายวิชาเนื่องจากได้
น าเนื้อหาบางส่วนไป
สอนในรายวิชา 
4123904 การสัมมนา
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 5724201 การพัฒนาเว็บข้ันสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Web Development 
 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของ Framework รูปแบบสถาปตัยกรรม
แบบ MVC  แนวคิดและหลักการทฤษฏีของภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนบัสนุนรูปแบบ
การเขียนโปรแกรมด้วย Framework  ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดยใช้ 
Framework 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ปัจจุบัน 
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วิชาทักษะภาษาและการสื่อสารวิทยาศาสตร์   
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Science 
 ข้อความ บทความ รายงานการวจิยัและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และ
ให้เขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตรเ์ป็นภาษาองักฤษ 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 English for Science 
 การอ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทาง
วิทยาศาสตร์ และการเขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

คงเดิม 

4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 English for Computer and Information Technology 
 ค าศัพท์เฉพาะทางด้านคอมพวิเตอร์  ฝึกฝนการอ่านจับใจความเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน รวมทั้งฝึกฝนการแปลบทความภาษาองักฤษ จาก
งานวิชาการ วารสาร นิตยสาร ต ารา หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
 

4122801 ภาษาอังกฤษส าหรับคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5) 
 English for Computer  
 ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ค าศัพท์เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร ์
การอ่านจับใจความบทความภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จากงาน
วิชาการ วารสาร นิตยสาร ต ารา คู่มือ หรือแหล่งข้อมลูต่างๆ รวมทัง้การฝึกทักษะ
การโตต้อบท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี

ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับ
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศกึษา   
4124802 สหกิจศึกษา 6(720) 
 Cooperative Education 
 ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเตม็เวลา มีการมอบหมายภาระ
งานท่ีชัดเจนแน่นอนและต้องปฏิบตัิตามกฏระเบียบขององค์การเสมอืนเป็น
พนักงาน มีการน าความรู้ทีไ่ด้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับงานท่ีรับ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรูแ้ละวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเตมิ มีการร่วมมือ
กับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 

4124802 สหกิจศึกษา 6(540) 
 Cooperative Education 
 การฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเต็มเวลา มีการมอบหมาย
ภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอน และตอ้งปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็น
พนักงาน มีการน าความรู้ทีไ่ด้ศึกษามาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีการศึกษาหาความรูแ้ละวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเตมิ มีการร่วมมือ
กับสถานประกอบการในการพัฒนาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงจ านวน 
หน่วยกิตและจ านวน
ช่ัวโมงเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
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4124803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 2(180) 
 Preparation for Field Experience in Information Technology 
 เตรียมความพร้อมของผู้เรยีนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตัวผูเ้รียนใหม้ีทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

4124803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(90) 
 Preparation for Field Experience in Information Technology 
 การเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ในด้านการรับรูล้ักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรยีนให้มีทักษะ เจตคติ และคณุลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ 

ปรับปรุงจ านวน 
หน่วยกิตและจ านวน
ช่ัวโมงเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

4124804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(360) 
 Field Experience in Information Technology 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์การหรือ
หน่วยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้รับความรู้  ทักษะ  
เจตคติ  และประสบารณ์ในอาชีพ 

4124804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ 5(450) 
 Field Experience in Information Technology 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์การหรือ
หน่วยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้รับความรู้  ทักษะ  
เจตคติ  และประสบการณ์ในอาชีพ 

ปรับปรุงจ านวน 
หน่วยกิตและจ านวน
ช่ัวโมงเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้อ 5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  โดย
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น     ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้
ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์
ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายใน
ระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6. ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้อง ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7.  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8. นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ  หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9. นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอ
ยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10. มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
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 ข้อ 11. โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การก าหนด
หน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12. มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง
การศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 
 ข้อ 13. การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ที่แตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว 

ข้อ 15. ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาที่พ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16. อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่
ตนสอน  

ข้อ 17. ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18. ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19. ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
 ข้อ 20. การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

------------------------------------------------------- 
 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2. บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          ข้อบังคับนี้ ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3. ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5. ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30  ถึง 70  และต้องมีการสอบ
ปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  การ
อนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6. ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
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   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชา
เลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผล
การประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้า
ได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่า
จะสอบได ้ 

 ข้อ 7. ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟังโดย
ไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 

(2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้
ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้น
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
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(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการ
ประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชา
ที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     รายละเอียดคะแนน
เก็บท้ังหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8. กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น ”ศูนย์” 
และในกรณีท่ีไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการ
เรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9. ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน 
และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงาน
ผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน 
ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10. ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11. กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบัน
ราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะ
ลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่ เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้น
การนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้ว
นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12. การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชา
ที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรก
เท่านั้น 
  ข้อ 13. นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่ มหาวิทยาลัยก าหนด  
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14. นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียน
ไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13. วรรค
ท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15. นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง 
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และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาค
เรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
   16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี  และไม่ต่ ากว่า 8 
ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น นักศึกษาไม่เกิน 20  ภาคเรียนปกติติดต่อกนัในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่
เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  9  ปี 
กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60       เมื่อสิ้นภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนที่  2  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และท่ี  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ  8  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  
2  ปี  ครบ 12  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  3  ปี และครบ 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณี
ที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร  5  ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 
16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า  1.80  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  4  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  2  ปี  สิ้นภาคเรียน
ที่  6  นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  3  ปี  และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 
ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตร
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ก าหนดแต่ยังได้คา่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18 เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้
ถึง 2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19. นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง      เมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า  3.60  และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า  3.60  ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง  3.60  แต่ไม่น้อยกว่า  3.25  ให้ได้เกียรติ
นิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการ
เรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  2  ปี  ไม่
เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี  และไม่เกิน 10 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
  ข้อ 21. การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้ายของ
การสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22. ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 
 
 



109 
 

                                                                                                                      

ประกาศ ณ วันที่  21 ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของ
มหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออก
ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และ
การยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ ตามหลักสูตรระดับ
เดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต  
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดย
ระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็น
ผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการ
เรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
  กรณีท่ีผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือ
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ยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิต
ที่ขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  ข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน

รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการ
ประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ ง  โดยไม่ต้องน า
เงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
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  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวม
ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อย
กว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) 
ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาค
เรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาดใน

กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่ ๒๔๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-------------------------------- 

 เพ่ือให้การบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชรจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

   ผศ.ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม  ประธานสาขาวิชา 
   อาจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์   กรรมการ 
   ผศ.ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์   กรรมการ 
   อาจารย์พรนรินทร์ สายกลิ่น  กรรมการ 
   อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ   กรรมการและเลขานุการ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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1. ชื่อ - นามสกุล ผศ. ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. คุณวุฒ ิ 
 

ระดับ
ปริญญา 

สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาเอก Information 
Technology 

Edith Cowan University, Perth, 
Australia 

ค.ศ.2012 

ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2546 

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2541 
 
4. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2559  16 ช.ม/สัปดาห์/240 ช.ม./ภาค (1/59) 

 4 ช.ม/สัปดาห์/20 ช.ม./ภาค (2/59) 
2558  12 ช.ม/สัปดาห์/180 ช.ม./ภาค (1/58) 

 16 ช.ม/สัปดาห์/240 ช.ม./ภาค (2/58) 
2557  16 ช.ม/สัปดาห์/240 ช.ม./ภาค (1/57) 

 20 ช.ม/สัปดาห์/300 ช.ม./ภาค (2/57) 
2556  12 ช.ม/สัปดาห์/180 ช.ม./ภาค (1/56) 

 12 ช.ม/สัปดาห์/180 ช.ม./ภาค (2/56) 
2555  20 ช.ม/สัปดาห์/300 ช.ม./ภาค (1/55) 

 12 ช.ม/สัปดาห์/180 ช.ม./ภาค (2/55) 
 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 
5 ปี

ย้อนหลัง 
2559 - 
2555 

งานวิจัย ต ารา/
หนังสือ 

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงาน
อ่ืนๆ 
เช่น 

นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 - - - - - 
2558 - - - 1 - 
2557 - 1 - - - 
2556 - - - - - 
2555 - - - - - 
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6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
  - ไม่มี – 
 
 6.2 ต ารา/หนังสือ 

ฆัมภิชา ตันติสันติสม. (2557). ต ารา เรื่อง การบริหารจัดการฐานข้อมูล. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. 

 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - ไม่มี - 
 
 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

ธนพล  ศรีวิบูลย์รัตนา, ฆัมภิชา  ตันติสันติสม และวาสนา  ศรีประดิษฐ์. (2558). การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนสักงามวิทยา. ใน รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 (ฉ.1, 154 - 162). ก าแพงเพชร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

- ไม่มี -
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1. ชื่อ - นามสกุล  ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. คุณวุฒิ  

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2547 

ปริญญาตรี ฟิสิกส์ (แขนงฟิสิกส์
คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2541 

 
4. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  
ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559  12 ช.ม/สัปดาห์/180 ช.ม./ภาค (1/59) 
 12  ช.ม/สัปดาห์/180 ช.ม./ภาค (2/59) 

2558  16 ช.ม/สัปดาห์/240 ช.ม./ภาค (1/58) 
 16 ช.ม/สัปดาห์/240 ช.ม./ภาค (2/58) 

2557  20 ช.ม/สัปดาห์/300 ช.ม./ภาค (1/57) 
 12 ช.ม/สัปดาห์/180 ช.ม./ภาค (2/57) 

2556  16 ช.ม/สัปดาห์/240 ช.ม./ภาค (1/56) 
 12 ช.ม/สัปดาห์/180 ช.ม./ภาค (2/56) 

2555  20 ช.ม/สัปดาห์/300 ช.ม./ภาค (1/55) 
 12 ช.ม/สัปดาห์/180 ช.ม./ภาค (2/55) 

 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 
5 ปี

ย้อนหลัง 
2559 - 
2555 

งานวิจัย ต ารา/
หนังสือ 

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอ่ืนๆ 
เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

 

 

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  

Conference/Abstract/ 
Proceedings 

2559 - - - - - 
2558 - - - - - 
2557 - - - - - 
2556 - - - 2 - 
2555 - - - - - 
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6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 

 6.1 วิจัย 

 
 6.2 ต ารา/หนังสือ 

 - ไม่มี - 
 

  6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - ไม่มี - 
 
  6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์. (2556). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพปริมาณงานเครือข่าย โพรโทรคอล TCP 
และ UDP ของ IPv4 และ IPv6 ระหว่าง Windows 7 กับ Windows 8 บนเครือข่าย 
กิกะบิตอีเทอร์เน็ต ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The 9th National 
Conference on Computing and Information Technology, (9-10, พฤษภาคม). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 

ศิลป์ณรงค ์ฉวีพัฒน์. (2556). การเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9 (Naresuan Research 
Conference The 9th ), (28-29, กรกฎาคม). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
  - ไม่มี -
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1. ชื่อ - นามสกุล  นางสาวจินดาพร อ่อนเกตุ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. คุณวุฒ ิ 
 
ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2549 
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 

 
4. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2559  24 ช.ม/สัปดาห์/360 ช.ม./ภาค (1/59) 

 24 ช.ม/สัปดาห์/360 ช.ม./ภาค (2/59) 
2558  20 ช.ม/สัปดาห์/300 ช.ม./ภาค (1/58) 

  
2557  16 ช.ม/สัปดาห์/240 ช.ม./ภาค (1/57) 

 20 ช.ม/สัปดาห์/300 ช.ม./ภาค (2/57) 
2556  32 ช.ม/สัปดาห์/480 ช.ม./ภาค (1/56) 

 16 ช.ม/สัปดาห์/240 ช.ม./ภาค (2/56) 
2555  36 ช.ม/สัปดาห์/540 ช.ม./ภาค (1/55) 

 16 ช.ม/สัปดาห์/240 ช.ม./ภาค (2/55) 
 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 
5 ปี

ย้อนหลัง 
2559 - 
2555 

งานวิจัย ต ารา/
หนังสือ 

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงาน
อ่ืนๆ 
เช่น 

นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 - - - - - 
2558 - - - 1 - 
2557 - - - - - 
2556 - - - - - 
2555 - - - - - 
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6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
  - ไม่มี – 
 
 6.2 ต ารา/หนังสือ 
  - ไม่มี – 
 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - ไม่มี – 
 
 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

ประยูร ช้างจั่น และจินดาพร อ่อนเกตุ.  (2558).  ระบบการขายสินค้าสหกรณ์โรงเรียน 
บ้านหนองน้ าแดง .ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 2 (ฉ.1, 22 ธันวาคม), 126 - 133. ก าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
  - ไม่มี -
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1. ชื่อ - นามสกุล  นายพรหมเมศ วีระพันธ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. คุณวุฒ ิ 
 

ระดับ
ปริญญา 

สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีท่ีส าเร็จ 

ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พ.ศ.2554 

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครู
ล าปาง 

พ.ศ. 2537 

 
4. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2559  20(180) ช.ม/สัปดาห์/300 ช.ม./ภาค (1/59) 

 16(450,270) ช.ม/สัปดาห์/240ช.ม./ภาค (2/59) 
2558  24 ช.ม/สัปดาห์/360 ช.ม./ภาค (1/58) 

 24(270)  ช.ม/สัปดาห์/360 ช.ม./ภาค (2/58) 
2557  20 ช.ม/สัปดาห์/300 ช.ม./ภาค (1/57) 

 20 ช.ม/สัปดาห์/300 ช.ม./ภาค (2/57) 
2556  16(450) ช.ม/สัปดาห์/240 ช.ม./ภาค (1/56) 

 12 ช.ม/สัปดาห์/180 ช.ม./ภาค (2/56) 
2555  12 ช.ม/สัปดาห์/180 ช.ม./ภาค (1/55) 

 8(450) ช.ม/สัปดาห์/120 ช.ม./ภาค (2/55) 
 

5. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 
5 ปี

ย้อนหลัง 
2559 - 
2555 

งานวิจัย ต ารา/
หนังสือ 

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงาน
อ่ืนๆ 
เช่น 

นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 - - 1 - - 
2558 - - - - - 
2557 - 1 - - - 
2556 - - - - - 
2555 - - - - - 
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6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
6.1 วิจัย 

- ไม่มี - 
  

 6.2 ต ารา/หนังสือ 
พรหมเมศ  วีระพันธ์. (2557). ต ารา เรื่อง การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ. ก าแพงเพชร: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 
 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

พรหมเมศ  วีระพันธ์ และกนกวรรณ  เขียววัน. (2559). การพัฒนาสายอากาศรูปทรงพาราโบลิกบน
ระบบเครือข่ายเฉพาะกิจ. วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (RMUTSB Academic 
Journal, ปีที่ 4 ( ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน),  24 - 31. 

 
 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  - ไม่มี - 
 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
  - ไม่มี -
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1. ชื่อ - นามสกุล นางสาวพรนรินทร์ สายกลิ่น 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. คุณวุฒ ิ 
 
ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 
ปริญญาโท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2559 
ปริญญาตรี แอนนิเมชัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 

 
4. ภาระงาน 
ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สัปดาห์/ภาค)  

ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 
2560  16 ช.ม/สัปดาห์/272 ช.ม./ภาค (1/60) 

  
2559  20 ช.ม/สัปดาห์/300 ช.ม./ภาค (1/59) 

 16 ช.ม/สัปดาห์/272 ช.ม./ภาค (2/59) 
2558  18 ช.ม/สัปดาห์/306 ช.ม./ภาค (1/58) 

 12 ช.ม/สัปดาห์/204 ช.ม./ภาค (2/58) 
 
5. จ านวนผลงานทางวิชาการ  
ผลงาน 5 

ปี
ย้อนหลัง 
2559 - 
2555 

งานวิจัย ต ารา/
หนังสือ 

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย ผลงานอ่ืนๆ 
เช่น 

นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ

นานาชาต ิ

น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2559 - - - 1 - 
2558 - - - - - 
2557 - - - - - 
2556 - - - - - 
2555 - - - - - 

 
6. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ 
 6.1 วิจัย 
  - ไม่มี - 
 
 6.2 ต ารา/หนังสือ 
  - ไม่มี - 
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 6.3 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - ไม่มี - 
 
 6.4 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 

พรนรินทร์ สายกลิ่น และภาสินี บุตรพลอย. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
เว็บไซต์เรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน. ใน รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ฉ.1, 22 ธันวาคม) , 614 – 624. 
ก าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

 
 6.5 ผลงานอ่ืนๆ เช่น นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ - ไม่มี - 
 


